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Com o presente trabalho, apresentamos o quarto nú-
mero de BrandTrends Journal, revista científica digital 
do observatório de Marcas, dedicada a Brand Research.

Em conformidade com o determinado desde o pri-
meiro volume, esta é uma revista internacional, de 
publicação bianual, peer-refereed, mediada em língua 
portuguesa, inglesa, espanhola e francesa, aberta a co-
laboradores de todas as partes do mundo interessados 
na área da Comunicação Estratégica, Business e Branding.

BrandTrends Journal é mediado por este espaço web 
que é o nosso e vai-se construindo com a contribuição 
de académicos, pesquisadores e profissionais que tra-
balham em áreas que se intersetam no estudo da comu-
nicação e do branding, criando, assim, uma comunidade 
de prática, que coexiste de forma real e virtual. Desta 
forma, a revista dá corpo a transformações na organi-
zação espacial das relações, das ideias e das transações 
sociais, impulsionadas por dinâmicas sociais, que, 
aplicadas a contextos culturais específicos, determi-
nam novos saberes e novas práticas.

a temática deste número 4 permite aos colaboradores 
incidirem a sua atenção na área de pesquisa em marca; 
sendo esta noção, no entanto, na aceção do seu uso, bas-
tante ampla, não apenas no que diz respeito ao referente 
de estudo (produto, serviço, empresa, grupo, país, pes-
soa, etc.), como também relativamente ao enfoque da 
área disciplinar da atividade do estudo (Comunicação, 
Marketing, Gestão, Contabilidade, Semiótica, linguísti-
ca aplicada, Psicologia, Sociologia, Design, Direito, entre 
outras), este número possibilita a divulgação de traba-
lhos inéditos que contribuem, numa perspetiva pluri e 
interdisciplinar, para melhor servir todos os interve-
nientes do processo – produtores, marcas, consumido-
res. Para não circunscrevermos esta questão apenas ao 
domínio empresarial, interessa estender esta preocupa-
ção ao domínio social, como intervenientes de um pro-
cesso económico e social, pois todos nós, de uma forma 
ou de outra, estamos envolvidos nesse processo e, con-
sequentemente, direta ou indiretamente, somos agentes 
produtores, mediadores ou consumidores de marcas. 
Por conseguinte, somos atores ou alvos da mediação. 

a conceção, a construção e a consolidação de uma 
marca é um processo complexo que ocorre dentro de 
sistemas e de microssistemas contextualizados sócio-
historicamente. As decisões estratégicas que benefi-
ciam os diferentes momentos do processo de conce-
ção, construção e consolidação da marca devem estar 
alicerçadas em Brand Research que, por meio de métodos 
e de técnicas de pesquisa, nos possibilitam a análise de 
importantes elementos e momentos como os contextos 

sócio-históricos, os cenários coletivos, as variáveis so-
ciológicas dos públicos e os imaginários individuais e 
coletivos de onde surgem e se desenvolvem as marcas, 
permitindo descobrir as relações dos consumidores 
com as marcas e os fatores, as barreiras e as limitações 
que influenciam os comportamentos de decisão dos 
mesmos. Neste contexto, para além de pretendermos 
obter uma visão holística da marca, por meio de Brand 
Research, identificamos o que é mais valorizado pela so-
ciedade e como, efetivamente, as pessoas percecionam, 
interagem e agem no mundo à sua volta. 

assim, iniciamos com a apresentação do Presidente 
de Honra em Portugal. os Presidentes de Honra de ca-
da número da revista refletem o compromisso que te-
mos na integração entre a academia e o mercado, bem 
como a transdisciplinariedade/interdisciplinariedade 
que as investigações em marca exigem e a seriedade 
com que temos tratado este tema. o Presidente de Hon-
ra que representa a Espanha, Joan Costa, é profissional 
de mercado e académico de renome que tem investido 
nos estudos e difusão do branding e do design em diver-
sas partes do mundo. o Prof. Dr. José Marques de Melo 
representa o Brasil e tem na sua trajetória académica 
inúmeros casos de sucesso de criação de associações, 
entidades, grupos de pesquisas, nacionais e internacio-
nais, todos voltados para o desenvolvimento e difusão 
da Comunicação como área científica e, dentro dela, 
os estudos de Marca e Comunicação Estratégica (IN-
TERCOM). No Chile, o nosso Presidente de Honra é o 
Professor Manuel Segura que foi responsável pela for-
mação de centenas de publicitários chilenos e mantém 
um estreito relacionamento com o mercado, seja por 
meio das entidades de classe como a aNDa (asociación 
Nacional de Avisadores de Chile) ou pelos conselhos de 
ética como o Conar (Conselho de autorregulamentação 
publicitária) ou, ainda, à frente do Centro de Inovação e 
Marketing da Universidad Del Pacifico, Chile. 

o Presidente de Honra de Portugal, Prof. Dr. Car-
los a. M. Gouveia, está em sintonia com o tema Brand 
Research (Pesquisa em Marca), pois tem-se dedicado à 
disseminação e ao desenvolvimento da investigação 
em linguística aplicada, nomeadamente ao ensi-
no em análise Crítica do Discurso e em linguística 
Sistémico-Funcional. o seu percurso evidencia, por um 
lado, as suas preocupações com as inter-relações entre 
a linguagem, a comunicação, a cultura e a sociedade e, 
por outro lado, a indispensabilidade de articulação de 
investigação com questões de natureza epistemológica 
ou situações sociais que vindicam mudanças, no qual a 
marca está inserida. 

EDITORIAL 

BrandTrends JOUrnaL
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Com o artigo “as implicações da convergência na 
marca institucional”, Catarina lélis, da Universidade 
de aveiro, Portugal, apresenta o novo contexto em que 
a marca institucional está inserida e a necessidade da 
mesma em adaptar-se, focando os seus estudos na im-
portância da manifestação visual da marca institucio-
nal em contextos de trabalho em permanente mutação 
e a necessidade de investigação na área da gestão de 
marcas para compreender a convergência e o seu im-
pacto sobre as marcas institucionais, recursos essen-
ciais para a pertença e para o comprometimento dos 
membros de uma instituição.

Dentro de um novo contexto tecnológico e de mudan-
ças rápidas, em “ Mutant brands: Exploring the endless 
possibilities of  visual expression”, Edson Santos, do Ins-
tituto Superior de Ciências Empresarias e do Turismo de 
Portugal, Francisco Dias, da ESTM, Instituto Politécnico 
de leiria, Portugal, e lorena Campos, da Universidade 
de Vigo, Espanha, apresentam a marca mutante como 
uma estratégia de branding para as marcas.

Em “O impacto da confiança no processo de decisão de 
compra das marcas insígnia: um estudo aplicado ao sector 
alimentar Português”, Carla Amorim e Elisabeth Serra, do 
Instituto Superior da Maia, Portugal, por meio de pesqui-
sa bibliográfica e de um estudo empírico exploratório, de 
natureza qualitativa e quantitativa, identificam em que 
condições de mercado a marca insígnia é percebida pelo 
consumidor, como detentora de uma oferta credível. 

No âmbito dos estudos em comunicação estratégica 
nas instituições de ensino superior privadas no Brasil 
(IES), adriana azzolino, no seu artigo “Práticas aca-
dêmico - culturais como diferenciais mercadológicos 
na comunicação estratégica das Instituições de Ensino 
Superior Privadas (IES)”, busca verificar como podem 
as práticas académico-pedagógicas previstas nos pro-
jetos pedagógicos de curso agregar valor à comunica-
ção com o mercado.

    Júlia Fonseca, da ESTM, do Instituto Politécnico de 
leiria, Portugal, e Sara Nunes, do agrupamento de Es-
colas das laranjeiras, Portugal, realizam a “análise da 
relação entre o programa de fidelização TAP Victoria e 
a fidelidade dos seus membros” para elucidarem sobre 
a importância dos programas de fidelização e entender 
se os membros se tornam mais fieis à marca.

     Em “A gestão holística das marcas como o novo pa-
radigma no mercado da moda europeia” João Morais, 
da Escola Superior de Educação de Coimbra Portugal, 
apresenta as alterações no mercado da moda e três es-
tudo de casos de moda que desenvolvem a abordagem 
holística de marca orientada para a sustentabilidade.

o novo contexto tecnológico faz surgir um novo con-
sumidor, mas permanece a preocupação pelas relações 
“cliente - fornecedor” que são cada vez mais valiosas e 
menos consistentes, sobretudo no contexto online. Com-
preender o que determina a satisfação online é o princi-
pal objetivo do estudo “os antecedentes da e-satisfação 
à marca Booking.com” realizado por raquel Cruz e alzi-
ra Marques, do Instituto Politécnico de leiria, Portugal. 

Novas abordagens científicas, métodos e técnicas 
de pesquisas têm surgido ao longo dos últimos anos e, 
entre eles, o Neuromarketing. Na Entrevista concedida 
a Jorge Gomes da Costa, Fernando rodrigues, da ESTG, 
Instituto Politécnico de leiria, e diretor executivo da 
empresa Psico & Soma lda. , fala da sua experiência so-
bre a integração dos conhecimentos da academia e das 
empresas no âmbito do Neuromarketing. 

Em opinião, temos a colaboração de Daniela Bugueño 
Fernández, Diretora de Projetos Research Chile da Omni-
com Media Group, de Santiago do Chile, que expõe sobre 
“Neuromarketing al servicio de la construcción de Marca”. 

Uma boa leitura a todos! 

Antonio Hohlfeldt, Carminda Silvestre, 
Elizete de Azevedo Kreutz e Jean-Charles Zozzoli
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Carminda silvestre
Doutora em Linguística Aplicada pela FLUL (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa). 
Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Leiria e investigadora do ILTEC (Instituto 
de Linguística Teórica e Computacional/FCT). Diretora Editorial da BrandTrends Journal. 

Conheci Carlos A. M. Gouveia, no início dos anos 90, 
no Departamento de Estudos anglísticos da Faculdade 
de letras da Universidade de lisboa (DEa/FlUl). 

As escolhas no seu percurso académico, inscri-
tas na área da linguística aplicada, passando pela 
Pragmática, análise do Discurso, análise Crítica do 
Discurso e linguística Sistémico-Funcional, desven-
dam uma resistência às práticas de hegemonização de 
um certo tipo de investigação em linguística, no qual 
não se revia. Este percurso evidencia, por um lado, as 
suas preocupações com as inter-relações entre a lin-
guagem, a comunicação, a cultura e a sociedade e, por 
outro lado, a indispensabilidade de articulação de in-
vestigação com questões de natureza epistemológica 
ou situações sociais que vindicam mudanças. Refira-
-se, a título exemplificativo, a preocupação com aspe-
tos relacionados com práticas hegemónicas de exer-
cício de poder e de dominação que dão azo a formas 
naturalizadas e consensuais de modos não naturais 
de percecionar a realidade. 

O reconhecimento internacional do seu papel co-
mo elemento de difusão e desenvolvimento da inves-
tigação e ensino em análise Crítica do Discurso e em 
linguística Sistémico-Funcional trazem até si douto-
randos e académicos provenientes de outros países e 
continentes com interesse em realizar consigo douto-
ramentos ou pós-doutoramentos. a sua participação 
internacional em congressos, aulas, palestras, cursos 
e workshops faz de Carlos a. M. Gouveia um académico 
sem fronteiras na divulgação da linguística Sistémico-
-Funcional. Esta linha de teorização e descrição grama-
tical, do estudo da linguagem em uso, permite-lhe es-

bater fronteiras entre as diferentes ciências, pois todas 
elas têm na linguagem um papel constitutivo, quer esta 
seja mediada em Português, Inglês, Espanhol, Francês, 
quer em qualquer outra língua. Essas fronteiras são, 
assim, esbatidas não só em termos de distância geo-
gráfica pela partilha do conhecimento, mas também 
de áreas científicas tradicionalmente distantes.

Nesta linha de pensamento, a BrandTrend visa essa 
procura de derrube de fronteiras rígidas das disciplinas, 
incentivando a produção e disseminação de pesquisa 
cujos objetos de estudo são realizados a partir de dife-
rentes olhares, diferentes disciplinas, para encontrar-
mos a essência da complexidade do objeto em análise. 

A ousadia de ir contra as práticas de hege-
monização instituídas. a BrandTrends tem na sua 
génese essa rebeldia de ir contra práticas instituídas, 
ou seja, assumindo a sua característica de uma revis-
ta científica académica, ousa estabelecer um diálogo 
profícuo com os profissionais em diferentes áreas de 
atuação de Comunicação Estratégica e Branding, pre-
tendendo, dessa forma, contribuir para a partilha e de-
senvolvimento dos diferentes domínios dessas áreas. 

 A internacionalização e partilha do conheci-
mento. Em Carlos a. M. Gouveia vejo o incentivador, 
o dinamizador, o académico que acredita que a partilha 
do conhecimento vai enriquecer o próprio e o outro co-
mo cidadãos inseridos em comunidades dependentes 
umas das outras e sustentadas por um bem comum – a 
cidadania, a democracia – lutando, desse modo, contra 
a subalternização ou hegemonização de pessoas, gru-
pos e/ou regiões. Para além de salientar a partilha do 
conhecimento, Carlos A. M. Gouveia é também de uma 

ApREsEnTAçãO 

Um Presidente de 
Honra e a abolição 
das fronteiras 



brandtrends journal · abril 2013 7

disponibilidade admirável, até desconcertante, como 
só alguns sabem ser, disponibilizando o seu tempo, 
conhecimento e livros a todos os que o abordam, quer 
sejam alunos de graduação, alunos de pós-graduação, 
amigos, colegas, quer ainda meros conhecidos que dele 
se abeirem.

a criação do projeto observatório de Marcas foi, des-
de a sua fase de conceção e de criação, partilhada com 
Carlos a. M. Gouveia, que, não estando diretamente li-
gado à sua fundação, tomou a si e incentivou a ideia de 
associar o projeto e a sua pesquisa no âmbito das Marcas 
ao IlTEC (Instituto de linguística Teórica e Computa-
cional), porquanto considerou que o projeto apenas apa-
rentemente se encontra distante do objeto de estudo da 
unidade de investigação e, especificamente, da linha de 
ação que coordena. A este propósito, refira-se a sua visão 

inconformada de perceber o momen-
to histórico das sociedades e de, pelo 
diálogo, tentar perceber o outro, uma 
ideia, um projeto, sem se deixar con-
dicionar por padrões normalizado-
res das instituições. Esta postura não 
pode ser desligada da sua profunda 
recusa à subordinação do preconcei-
to, do estereótipo. assim, nas suas 
práticas diárias vai modelando ins-
tituições e adaptando-as a uma nova 
realidade social, tudo fazendo para 
evitar a sua cristalização. Posterior-
mente, o BrandTrends Journal foi igual-
mente recebido como uma iniciativa 
meritória num quadro de investiga-
ção, de partilha e de disseminação do 

conhecimento científico e de práticas profissionais, 
mediando, no seu suporte eletrónico, a aproximação de 
académicos, investigadores, estudantes e profissionais 
em diferentes lugares, diferentes continentes, e agre-
gando, por meio da representação, da interação e dos 
textos, novos valores ao trabalho diário de cada um. 

Esta vontade partilhada de propósitos comuns faz 
de Carlos a. M. Gouveia um Presidente de Honra que 
BrandTrends Journal quer honorificar. Fica claro que a 
anuência de Carlos a. M. Gouveia em ser seu Presiden-
te de Honra traz uma responsabilidade acrescida de, na 
sua senda, lutar pela qualidade científica e pela abolição 
de fronteiras disciplinares inibidoras do avanço do co-
nhecimento científico, ficando simultaneamente reco-
nhecido perante as qualidades académicas, científicas e 
humanas de rigor e de exigência deste mentor em Por-
tugal e fora de Portugal- um mentor sem fronteiras. 



8 brandtrends journal · abril 2013

ARTIGO 

as imPlicações
da convergência 
na marca
institUcional

autor Catarina Lélis

instituição Universidade de Aveiro, Portugal



brandtrends journal · abril 2013 9

resumo  o ritmo de mudança associado ao mundo 
moderno e os recentes desenvolvimentos nas tecnolo-
gias de comunicação e informação destacam a impor-
tância da convergência e o seu impacto sobre as mar-
cas institucionais, recursos essenciais para a pertença 
e para o comprometimento dos membros de uma ins-
tituição. Este trabalho de revisão de literatura de largo 
espectro e de cruzamento de abordagens à temática da 
convergência, insere-se na área científica das Ciências 
e Tecnologias da Comunicação e tem como objeto de 
estudo a importância da manifestação visual da marca 
institucional em contextos de trabalho em permanen-
te mutação. Permite sugerir que a convergência, resul-
tante tanto de reorganizações institucionais, como da 
vigente cultura participativa, como ainda da emergên-
cia da ubiquidade e dos espaços inteligentes, aumenta a 
necessidade de investigação na área da gestão de mar-
cas, apresentando sugestões de trabalho futuro.

Palavras-chave: marca institucional; convergên-
cia; novos media.

abstract  The pace of  change associated with the 
modern business world and recent developments in 
communication and information technologies highli-
ghts the importance of  convergence and its reper-
cussions on organizational brands which are major 
resources for sense of  belonging and organizational 
commitment within workers. This paper presents a 
broad-spectrum literature review and a cross-refe-
rence to convergence approaches. It is grounded on the 
scientific area of  Sciences and Technologies of  Com-
munication and its object of  study is the importance of  
visual manifestations of  the organizational brand, in 
work mutable contexts. It suggests that convergence, 
resulting from institutional reorganizations, from the 
current participatory culture or from the emergence 
of  ubiquitous and intelligent spaces, increases the ne-
ed for research in the area of  brand management, and 
presents suggestions for future work.

Keywords: organizational brand; convergence; new 
media.

resumen El ritmo de los cambios asociados con el 
mundo moderno y los recientes desarrollos en las 
tecnologías de comunicación e información pone de 
relieve la importancia de la convergencia y su impac-
to en las marcas institucionales, recursos esenciales 
para el sentido de pertenencia y el compromiso ins-
titucional de los trabajadores. Este artículo presenta 
una revisión de la literatura de amplio espectro, y cru-
za los distintos enfoques a la cuestión de la conver-
gencia. Es parte del área científica de las Ciencias y las 
Tecnologías de la Comunicación y tiene como objeto 
de estudio la importancia de la manifestación visual 
de la marca corporativa en el lugar de trabajo. Sugie-
re que la convergencia, resultado de reorganizaciones 
institucionales, de la actual cultura de la participaci-
ón, sino también de la aparición de espacios ubicuos e 
inteligentes, aumenta la necesidad de la investigación 
en el ámbito de la gestión de la marca, y presenta su-
gerencias para trabajo futuro.

Palabras-clave: plataformas móviles; comunicaci-
ón corporativa; comunicación interna.

résumé  Le rythme du changement associé au monde 
moderne et les développements récents dans les techno-
logies de la communication et de l’information mettent 
en évidence l’importance de la convergence et de son im-
pact sur les marques institutionnelles, ressources indis-
pensables à l’adhésion et à l’engagement des membres 
d’une institution. Cet article présente une revue de la 
littérature de large spectre et traverse les approches à la 
thématique de la convergence. Il s’insère dans le domaine 
scientifique des Sciences et Technologies de la Commu-
nication et a pour objet d’étude l’importance de la ma-
nifestation visuelle de la marque institutionnelle dans le 
lieu de travail. Il suggère que la convergence, résultant 
des réorganisations institutionnelles, de la culture ac-
tuelle participative, mais aussi de l’émergence d’espaces 
omniprésents et intelligents, augmente le besoin de re-
cherche dans le domaine de la gestion de la marque, et 
présente des suggestions pour des travaux futurs.

Mots-clés: marque organisationnelle; convergen-
ce; nouveaux médias

pt es

en
fr
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Introdução
a Convergência acontece quando se dão situações de 
mudança pelo cruzamento de entidades diferentes e 
estabelecidas e/ou quando duas ou mais áreas de conhe-
cimento isoladas esbatem os seus limites específicos, 
encontrando-se por via da pluri ou da transdisciplina-
ridade. as interseções tecnológicas podem produzir 
novos e diferentes tipos de resultados que podem, por 
sua vez, levar a que paradigmas estabelecidos sejam 
substituídos por novos, introduzindo novas formas de 
resolver os problemas que se pensa estarem resolvidos 
e, assim, substituindo as regras de condução de negócios 
e projetos (HaCKlIN, MarXT e FaHrNI, 2009).

Contudo, a mudança de paradigma pode ter con-
sequências graves e profundas na identidade insti-
tucional. Se a mudança acontece de forma gradual e 
suave, a adaptação dos indivíduos é mais fácil, apesar 
da resistência humana natural a tudo o que possa co-
locar em causa o estatuto adquirido ou as competên-
cias assumidas. Se essas mudanças ocorrem de forma 
repentina, radical, e se os membros da instituição não 
se sentirem convocados para participar e fazer parte 
dessa mudança, construirão atitudes cínicas e defen-
sivas (aBraHaM, 2000; FErrES e CoNNEll, 2004; 
rEICHErS, WaNoUS e aUSTIN, 1997) sustentando-
-se, para isso, em questões culturais, na coesão do gru-
po preexistente e na identidade que conhecem e que 
querem manter estável.

São vários os autores que analisam o fenómeno da 
convergência em diferentes contextos, como na cultu-
ra, na tecnologia, nos media, na indústria em geral, mas 
não foi encontrada qualquer menção às consequências 
da convergência na identidade e na marca institucio-
nal. Não obstante, a revisão da literatura conduz a três 
abordagens distintas à temática da convergência, as 
quais podem ter repercussões sobre os ativos institu-
cionais, tais como a marca:

Reorganização institucional, por meio de fusões ou si-
nergias entre instituições, resultando com frequência 
numa multiplicidade de identidades que competem 
pela predominância sensorial;

Cultura participativa, levando a que todos os mem-
bros de uma instituição desempenhem um papel in-
terventivo na estratégia de comunicação e nas diversas 
manifestações da marca, devendo para isso estar dota-
dos de um mínimo de literacia tecnológica e literacia 
visual digital.

Espaços inteligentes e ubiquidade, de acordo com o 
previsto por Kleinrock (2003), conduzindo à ne-
cessidade de adoção de novas e diferentes formas 

de contacto com a identidade institucional e com a 
marca por parte dos trabalhadores que, de um mo-
do geral, enfrentam a complexidade e um conjunto 
de requisitos informacionais impostos por proces-
sos informáticos transparentes, permanentemente 
acessíveis e de realidade aumentada.

Este artigo visa analisar estes três modelos de con-
vergência fragmentando-os em vários níveis (Figura 
1), refletindo sobre a necessidade de desenvolver in-
vestigação adicional sobre estes formatos de inovação 
baseados na convergência, relacionando as dinâmicas 
subjacentes a este fenómeno com a gestão da marca 
institucional.

1. Sobre a identidade e a marca institucional
A identidade institucional é composta e definida por 
vários contextos — heranças e raízes, competências 
centrais, recursos humanos e as suas personalida-
des individuais, valores e prioridades, desempenho e 
realidade (aaKEr, 2004) — e, portanto, guiada por 
memórias, rotinas, sucessos, fracassos e por todo 
um conjunto de recursos acumulados que definem “o 
que a organização é” (MaNUCCI, 2005). reforçando 
esta ideia, a identidade pode estar refletida no cli-
ma institucional, na missão, nos valores e crenças, 
combinados com uma forma de estar coerente, que 
se fundamenta na ação coletiva esperada em todos 
os membros internos (SIMÕES, DIBB e FISK, 2005), 
permitindo que a instituição se diferencie das outras 
(BraNDÃo e CarValHo, 2002). a identidade insti-
tucional é, então, constituída ao longo do tempo, ga-
rantindo a continuidade, permitindo que a instituição 
seja identificada pelos seus próprios trabalhadores, 
partes interessadas, parceiros, clientes e pela socie-
dade em geral. Em alguns casos, a identidade permite 
também que essas audiências se identifiquem com a 
instituição e dela se apropriem.

a perceção que os membros internos têm sobre o 
que a instituição a que pertencem “é”, tem ganho uma 
relevância especial em marketing e nas auditorias 
de comunicação, explicada pelo facto de que, cada 
vez mais, os trabalhadores são considerados agen-
tes substanciais para a criação da reputação. Em boa 
verdade, os membros internos possuem uma maior 
superfície de contacto com a identidade, visto expe-
rimentarem as características definidoras da insti-
tuição, o que lhes confere também a capacidade de 
transmitir a identidade institucional, em função da 
interação entre a imagem que detêm da instituição a 
que pertencem e as suas idiossincrasias individuais. 
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Desta forma, alcalá (2003) defende que quando uma 
instituição investe num exercício de introspeção, re-
velando uma necessidade intrínseca de auto-conhe-
cimento, há várias questões a considerar e qualitati-
vamente analisar, relacionadas com os trabalhadores: 
as condições de trabalho, o conhecimento detido so-
bre o estilo de comunicação e procedimentos, o estilo 
de liderança e de relacionamento com os seguidores, o 
conhecimento sobre a missão e estratégia, a estrutura 
interna, o código de ética, a motivação e satisfação, as 
oportunidades de aprendizagem e de atualização, as 
políticas de recursos humanos e a qualidade de rela-
cionamento com o cliente. a identidade institucional 
é, pois, fundamental para a coesão do(s) grupo(s).

a identidade detém também um papel importante 
na partilha de conhecimento, que apenas ocorre quan-
do as organizações têm habilidades comunicacionais 
desenvolvidas: os trabalhadores são capazes de con-
siderar e aceitar o seu próprio conhecimento como 
propriedade da instituição (em vez de sua proprieda-
de pessoal), quando se identificam com a instituição, 
levando-os a aceitar mais prontamente que o seu co-
nhecimento pode e deve ser disponibilizado a outros 
(JarVENPaa e STaPlES, 2001). Kane, argote e levine 
(2005) referem que a identidade é também importan-
te para que os indivíduos aceitem o conhecimento dos 
outros, através da criação de confiança no conheci-
mento dos outros.

olins (1990) sugere que a identidade é a manifestação 
tangível da personalidade de uma instituição, estando 
presente em todas as transações do dia-a-dia institu-
cional (compras, vendas, contratações, demissões, pro-

moções, publicidade, etc.), projetando quatro conceitos 
principais: Quem é a instituição, o que ela faz, Como o 
faz, e Para onde é que tenciona ir. De acordo com Do-
wling (2001), esta apresentação é feita através de veícu-
los tendencialmente visuais, através dos quais as insti-
tuições são conduzidas às suas diversas audiências, de 
forma explícita, observável e mensurável, representan-
tes da forma como a instituição comunica e do método 
por esta adotado para que seja reconhecida.

ao conjunto destas manifestações da identidade 
sistematizada é comum ser atribuída a designação de 
imagem corporativa. No entanto, a palavra “imagem” pa-
rece ter um significado diferente: tal como Olins, tam-
bém Hatch e Schultz (2000) referem que a identidade 
(expressa) é a apresentação tangível da personalidade 
da instituição, recorrendo para tal a representações 
visuais, enfatizadas através do design e gestão de sím-
bolos preparados pela instituição, enquanto a imagem 
é o modo como essa apresentação é entendida pelo 
público. Costa (2001) refere-se a imagem como uma 
representação mental, existente no imaginário cole-
tivo, moldada por um conjunto de valores e atributos, 
gerando uma estrutura de significados construída por 
diversas interações que estereotipam a instituição. Go-
mes e Sapiro (1993) referem que, porque as instituições 
detêm públicos diferentes (cada um com objetivos, ex-
periências e níveis de dependência distintos), não se 
pode esperar a existência de uma imagem única, uni-
forme e consistente, mas sim de várias imagens, intan-

Figura 1 Convergência nas instituições e o seu impacto na marca
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gíveis, abstratas e incomensuráveis, concluindo que a 
imagem não pode ser controlada pelas instituições, em 
oposição à identidade. 

Em suma, a identidade institucional manifesta-se 
de diversas formas (na comunicação oral, nos procedi-
mentos, na publicidade, entre outras), mas aquela que 
interessa aqui tratar é a marca, cuja identidade depen-
de naturalmente da identidade institucional. De facto, 
segundo Bergstrom, Blumenthal e Crothers (2002), a 
marca é a soma dos aspectos funcionais e emocionais 
relacionados com um produto ou entidade. os aspectos 
funcionais são elementos tangíveis e visuais, racional-
mente avaliados: nome, logotipo, cores, marca, slogan 
publicitário (BaIlEY II e SCHECHTEr, 1994). Há tam-
bém características simbólicas, intangíveis, como os 
valores da identidade da marca (de CHErNaToNY e 
rIlEY, 1998) que constroem o comprometimento e que 
são reconhecidamente importantes para a coesão in-
terna, para o sentido de pertença e para a identificação 
dos trabalhadores com a instituição em que trabalham 
e que representam (BUrMaNN e ZEPlIN, 2005; KING 
e GraCE, 2008). É deste tipo de preocupação que nasce 
o branding interno. Bergstrom et al. (2002) referem que o 
conceito de branding interno representa a comunicação 
eficaz da marca com os trabalhadores de uma institui-
ção, tornando-os conscientes da sua importância, dos 
seus benefícios e significados, e garantindo que cada 
tarefa se encontra, de alguma forma, ligada à substân-
cia da marca: “[…] implicitly or explicitly, consciously 
or unconsciously, representatives of  the organization 
are always communicating something” (BERGSTROM 
et al. , 2002). De facto, para Goss, Pascale e Athos (1998), 
o branding interno desencadeará interesse, compromis-
so e sentido de pertença levando a que os trabalhadores 
sintam a marca e a identidade institucional através dos 
seus artefactos de marca e de identidade, sempre que 
tenham contacto com as questões institucionais, e de 
modo a que os aspectos emocionais da marca possam 
ser incentivados e preservados.

2. A convergência convivendo com a marca
a marca, componente da identidade institucional, 
é um ativo de grande valor para as instituições que a 
fomentam e que nela investem. É importante, então, 
perceber o impacto que a convergência tem, numa 
perspectiva alargada, sobre este elemento identitário.

2.1. Fusões ou sinergias entre instituições
Indubitavelmente, as marcas são um dos elementos 
de distinção entre instituições. Contudo, há situações 

em que a marca institucional se pode ver fragilizada. 
Balmer e Greyser (2002) destacam as uniões, fusões 
ou aquisições, em que múltiplas identidades que se 
vêem subitamente agregadas conduzem a um trabalho 
de ajuste especial e cuidado, competindo umas com as 
outras, combinando culturas e estilos diferentes — por 
vezes até divergentes — sabendo que algo terá neces-
sariamente que mudar. Collins e Porras (1998) afirmam 
que as instituições bem-sucedidas possuem princípios 
fundamentais que permanecem constantes, mesmo 
quando as estratégias e as práticas se adaptam conti-
nuamente às mudanças que ocorrem na envolvente. 
Os autores usam a Hewlett-Packard como exemplo: os 
membros da HP sabem que as mudanças nas opera-
ções internas, nas normas culturais e nas estratégias 
organizacionais não significam que o espírito “The HP 
way” se altere. Acrescentam ainda que noutras gran-
des instituições se regista o surgimento de subculturas 
com valores próprios e territórios bem definidos, que 
podem constituir focos de resistência feroz quando, 
em situações de fusão, a convergência cultural ou até 
mesmo profissional acontece. 

Não obstante, torna-se cada vez mais evidente uma 
nova força de trabalho composta por indivíduos que 
experimentam a globalização e este tipo de reestrutu-
rações institucionais e para quem a requalificação já 
não é uma obrigação ou consequência imposta, mas 
algo que faz parte do modo de encarar o seu próprio 
perfil de trabalhador. O antigo modelo em que o fun-
cionário aprende e desenvolve uma competência pa-
ra um determinado tipo de tarefa, aplicando-a até se 
aposentar é descontinuado neste ambiente atual tão 
dependente das tecnologias da informação (SColarI, 
2009). Os trabalhadores têm, cada vez mais, de asse-
gurar a sua literacia tecnológica dada a necessidade de 
constante atualização (IEDEMa, rHoDES e SCHEE-
rES, 2005) e mudanças impostas aos recursos institu-
cionais, sociais, interpessoais, comunicacionais e tec-
nológicos, requerendo um contacto constante com um 
mote ou bitola que os guie — a identidade institucional 
e as formas como esta se manifesta.

Deste modo, quando dois ou mais grupos de di-
ferentes culturas se vêem subitamente reunidos, os 
membros desses grupos podem experimentar três ti-
pos de convergência, em simultâneo ou não:

• Convergência de Conhecimento, quando se dá 
a combinação de conhecimentos de base de ori-
gens diferentes (HaCKlIN et al. , 2009), poden-
do daí resultar uma condição transdisciplinar;



brandtrends journal · abril 2013 13

• Convergência de Identidade, porque duas ou 
mais identidades institucionais enfrentam a 
necessidade de se tornarem uma única, pas-
sando a seguir um modelo diferente daquele 
que conheciam;

• Convergência Profissional, devido à tendencial 
necessidade de downsizing, o que implica que os 
trabalhadores dispostos a permanecer devam 
tornar-se multifacetados, adquirindo novas 
competências, tornando-se capazes de atender 
e lidar com tarefas absolutamente novas, em 
acumulação com as tarefas por eles já desem-
penhadas. 

Para Reicher, Haslam e Hopkins (2005), conseguir 
alcançar o equilíbrio em situações de mudança como as 
apresentadas é uma necessidade; os autores sugerem 
que o desenvolvimento eficiente de relações intergru-
pais é crítica, recorrendo à participação dos trabalha-
dores na construção, implementação e manutenção de 
uma nova identidade e de novas marcas, que devem 
refletir a combinação de conhecimentos, a cultura or-
ganizacional resultante e as novas competências al-
cançadas com sinergias inteligentes.

as instituições que encaram a identidade como um 
elemento essencial para a coesão interna estão melhor 
preparadas para o uso correto da informação e do co-
nhecimento, que, por sua vez, as ajudará a tomar de-
cisões em situações de mudança, como as fusões e ou-
tro tipo de alianças. Quando essas mudanças ocorrem 
integradas de forma consciente no plano estratégico, 
as instituições não podem subestimar os impactos que 
as mesmas terão na sua própria identidade e no seu 
conjunto de manifestações, nem esquecer a força, na 
maior parte das vezes contrária, que a identidade terá 
sobre todo o processo de mudança.

2.2. Cultura participativa
a tecnologia digital mudou a forma como a comunica-
ção é produzida, num processo de mutação que inclui 
uma lógica de produção inovadora e o surgimento de 
novas rotinas e perfis profissionais (SCOLARI, 2009). 
Estas alterações trouxeram a possibilidade de contacto 
com novos recursos e aplicações dos novos media, os 
quais, de acordo com Thoman e Jolls (2004), não mais 
servem apenas para moldar a cultura circundante por-
que eles são agora a cultura. os novos media são descri-
tos recorrendo a vários atributos: digitalização, inte-
ratividade, virtualidade, dispersão, hipertextualidade, 
representação numérica, modularidade, automação, 

variabilidade, transcodificação de redes, convergência 
(JENKINS, 2009).

Os indivíduos tornam-se pontos de confluência (ou 
de convergência!) de uma rede de informações, peças 
de comunidades virtuais e globais. De acordo com Ie-
dema et al. (2005), as instituições centradas na infor-
mação conduzem os seus trabalhadores para situações 
em que estes lidam com o conhecimento a todos os ní-
veis, vendo-se envolvidos, necessariamente, em novos 
e mais amplos tipos de interações e comportamentos. 
Para estes autores é essencial dotar os trabalhadores 
das aptidões que lhes permitam entrar em novas re-
des de pessoas e processos, expandir as suas práticas, 
os seus contactos, sejam eles particulares ou profissio-
nais, e, se tal ocorrer de forma bem-sucedida, tornar-se 
parte de numerosas comunidades, contrastando com o 
anterior estado de maior entrega à comunidade local.

Henry Jenkins (2006) é, neste âmbito, uma referên-
cia incontornável. o autor refere que a convergência 
cultural é representada por consumidores que procu-
ram informação adicional e que criam eles próprios 
informação, através de caminhos que geram novas 
ligações e novos conteúdos. os utilizadores de conte-
údo deixam de ser passivos e já não ocupam um lugar 
diferente e distante do dos produtores de conteúdo. 
Na verdade, produsage tornou-se um termo relevante, 
cunhado por Bruns em 2006 (HARRISON e BARTHEL, 
2009). Lev Manovich (2001) defende que os novos me-
dia digitais incluem um modo de representação em 
que o indivíduo é redefinido como utilizador, em vez 
de apenas espectador ou leitor, sugerindo que esta mu-
dança promove o surgimento de uma persona híbrida, 
simultaneamente produtor e utilizador (o tal produser) 
o que pode indicar uma transformação significativa 
no relacionamento entre os domínios de trabalho e 

Figura 2 Convergência institucional: o impacto no 
conhecimento, na identidade e nas competências
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lazer, mudando as realidades tanto do trabalho como 
do lazer: o utilizador passa a participar na criação de 
conteúdo e de informação. Sobre isto, Thoman e Jolls 
(2004) defendem que as atividades que envolvem a 
criação de mensagens para os media, tais como escre-
ver, ilustrar o texto com recursos infográficos, produ-
zir um roteiro completo em vídeo com efeitos sonoros, 
criar pequenas animações, entre outros, não só permi-
tem desenvolver a proficiência na escrita e na edição 
de conteúdos, mas também desenvolver competências 
de trabalho em grupo, de organização e de delegação, 
aprimorar a tolerância para com a perspetiva do outro, 
e valorizar a variedade de talentos necessários para a 
conclusão de projetos de grande escala.

Jenkins (2006) refere-se ao modelo para a definição 
de meios de comunicação de lisa Gitelman, no qual se 
assumem dois níveis: um primeiro em que um meio é 
uma tecnologia que permite a comunicação, e um se-
gundo em que um meio é definido como uma coleção 
de protocolos socioculturais ou tradições, alimentados 
por essa tecnologia. a marca institucional é um desses 
protocolos, definido por conteúdos que são comunica-
dos recorrendo a vários meios de comunicação. assim, 
quando produser passa de um simples chavão para uma 
entrada de dicionário, as instituições enfrentam mais 
uma etapa de convergência com implicações na marca:

Convergência Cultural, quando não-designers assu-
mem, de forma lúdica e na condição de amadores, 
a criação, a apropriação ou o “redesenho” dos ele-
mentos que compõem a marca institucional, sem 

a permissão formal para proceder a semelhantes 
intervenções, conduzindo a situações de criação 
de conteúdos por trabalhadores, concebidos acima 
de tudo para serem partilhados por outros traba-
lhadores, membros internos da mesma instituição, 
mas que facilmente são conduzidos para redes so-
ciais e divulgados de forma viral. Nalguns casos, as 
propostas feitas pelos trabalhadores chegam mes-
mo a ser formalmente adotadas (IND, 2007; IND e 
BJErKE, 2007).

Este tipo de intervenção significa que as aplica-
ções regulares e oficiais da marca, em suportes pró-
prios, definidas por uma equipa profissional de desig-
ners e sustentadas num manual de normas gráficas, 
podem ver-se substituídas por aplicações irregula-
res e não oficiais da marca, usando recursos alheios, 
combinando conteúdo impróprio para a identidade 
da marca institucional, recorrendo a meios de comu-
nicação que não são os meios de comunicação em que 
a instituição se revê, permitindo que se construa, no 
exterior, nas demais audiências, uma imagem insti-
tucional incorreta. Estas criações não especializadas 
são, na maioria dos casos, construções cuja génese é 
positiva e bem-intencionada, mas que podem con-
dicionar e até — em situações que se tornem de pi-
rataria cultural (KLEIN, 2002) — chegar ao ponto de 
destruir uma marca.

Esta “diversão séria” (JENKINS, 2006, p.207) pode 
significar que as instituições carecem de uma fórmula 
para a sua própria reinvenção, de modo a poderem li-

Figura 3 Convergência Cultural e o fenómeno da apropriação da marca gráfica
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dar com a complexidade da convergência e com aquilo 
que nada mais é que uma manifestação de inteligência 
coletiva (lÉVY, 1997). Sem dúvida, a liberdade aumen-
tada de algumas entidades (dos trabalhadores, dotados 
de novas competências e vontades) representa a di-
minuição da liberdade de outras (das instituições que 
constroem uma identidade, uma marca institucional e 
que tentam lidar, o melhor possível com as suas repu-
tações e imagens nas mais diversas audiências).

São vários os autores que consideram que, nesta era 
da tecnologia digital, é essencial considerar novas e 
adicionais competências que dotem os indivíduos com 
a capacidade de compreender as enormes quantidades 
de recursos visuais presentes nas nossas vidas (BrIll, 
KIM e BraNCH, 2007; SToKES, 2002). Fransecky 
e Debes (1972) explicam que os indivíduos com com-
petências visuais são não só capazes de compor men-
sagens visuais, mas também de traduzir a linguagem 
visual para a linguagem verbal e vice-versa. Da mes-
ma forma, para que os trabalhadores contribuam com 
manifestações da marca institucional, deve investir-se 
na aprendizagem da linguagem visual, para que lhes 
seja possível respeitar as convenções de representação 
visual. além disso, Spalter e van Dam (2008) acredi-
tam que a literacia visual digital é um dos pilares da 
literacia em novos media, indispensável para aqueles 
que se integram nas denominadas “cultura participa-
tiva” e “sociedade da informação”. Os autores definem 
a literacia visual digital como a capacidade de: i) ava-
liar criticamente materiais digitais de natureza visual; 
ii) tomar decisões com base na representação digital 

e visual de ideias e dados; iii) utilizar um sistema de 
computador para criar e compartilhar representações 
visuais de forma eficaz. Naturalmente, um grupo de 
trabalhadores informados e participativos a contribuir 
de livre vontade para a marca representa um grande 
poder institucional. Para tal, os trabalhadores preci-
sam de um ambiente/cultura de interação e de um sis-
tema que facilite o desenvolvimento e a utilização das 
suas competências.

2.3. A previsão de Leonard Kleinrock
Os locais de trabalho têm vindo a tornar-se mais com-
plexos e dinâmicos como resultado do surgimento de 
novos espaços interativos e dialógicos que envolvem 
diversos tipos de pessoas (IEDEMa et al. , 2005), que 
estabelecem o trabalho como constantemente móvel 
e fluido, em alguns casos excedendo o controlo insti-
tucional (KalYVaS, 2003), entrando em comunida-
des mais amplas e, como leonard Kleinrock previu, 
permitindo que os trabalhadores se possam conectar 
à rede em qualquer lugar, praticamente com qualquer 
dispositivo eletrónico e a qualquer momento: “The 
business user, as well as every other kind of  user, now 
recognizes that access to computing, communications, 
and services is necessary, not only from our ‘‘home’’ 
base, but also while we are in transit and when we rea-
ch our destinations” (KLEINROCK, 2003, p. 5).

Kleinrock (2003) adianta que a noção de “espaços 
inteligentes” em breve emergirá como um standard; 
nesses espaços inteligentes o acesso à Internet, sem-
pre disponível e activa, ocorre em qualquer lugar, com 

Figura 4 A apropriação da marca pode levar a resultados questionáveis
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qualquer dispositivo e em qualquer momento, deven-
do tudo isto acontecer de forma transparente para o 
utilizador. o autor defende que os utilizadores da In-
ternet tornar-se-ão nómadas e que a tecnologia pro-
porcionar-lhes-á a capacidade de facilmente acederem 
à rede, independentemente do contexto ou situação 
em que se encontrarem. Contudo, a generalidade dos 
trabalhadores têm uma necessidade que para Maslow 
(1943) é fundamental: a de pertença. o sentimento de 
pertença é a perceção de aceitação, detida por um in-
divíduo, relativamente a um grupo no qual se insere 
(HoU e FaN, 2010), levando-o a sentir-se emocional-
mente ligado e a identificar-se com essa comunidade 
(GaUTaM, Van DICK, e WaGNEr, 2004). Para King e 
Grace (2008), o sentimento de pertença e a identifica-
ção são dimensões afetivas do comprometimento ins-
titucional e do comprometimento para com a marca.

Já nos espaços inteligentes, o atributo essencial é a 
ubiquidade. Recheados de pequenos dispositivos em-
bebidos, constantemente ligados à Internet, a inteli-
gência destes ambientes vem da constante interação 
desses dispositivos, uns com os outros. Kranenburg 
(2008) reforça as ideias de Kleinrock afirmando que 
os processos computacionais deixarão de ser perceptí-
veis para os indivíduos, passando a ser uma parte na-
tural da maioria dos objetos do quotidiano, concluindo 
que além das pessoas, os edifícios, os automóveis, os 
produtos de consumo, tornar-se-ão espaços de infor-
mação — a denominada Internet of Things (Internet das 
Coisas) — recorrendo muitos destes objetos a interfa-
ces de realidade aumentada.

a convergência de dados e das telecomunicações 
detém possibilidades que permitem aumentar a produ-
tividade e a flexibilidade, que irão reduzir custos, pro-
porcionando novas oportunidades para as instituições 
(TalEVSKI, CHaNG, e DIlloN, 2008). Este poderoso 
sistema tornar-se-á, em breve, uma realidade que as 
instituições terão de implementar para que possam 
acompanhar o ritmo da mudança e da evolução tecno-
lógica. o acesso global, que sustenta os espaços inteli-
gentes nos quais os utilizadores nómadas passarão a 
viver, trabalhar e interagir uns com os outros, conduz 
necessariamente a outro tipo de convergência, com im-
plicações na gestão da marca institucional e na identi-
dade que esta representa, a Convergência Tecnológica. 
Fortemente ligada à Convergência de Conhecimento, a 
Convergência Tecnológica ocorre quando tecnologias 
previamente existentes e distintas evoluem no sentido 
de partilharem propriedades que passam a ser comuns 
(HaCKlIN et al. , 2009). De acordo com o modelo de 
Kleinrock, a convergência tecnológica subdivide-se em 
dois outros tipos de convergência:

• Convergência de acesso, quando se torna 
possível aceder a serviços de forma agnóstica 
e interoperacional através das mais diversas 
e multifacetadas infraestruturas (TalEBI-
FarD, WoNG, e lEUNG, 2010), integrando 
redes fixas com redes móveis, melhorando a 
experiência de trabalho em qualquer lugar e 
a qualquer hora, disponibilizando serviços de 
Internet de qualidade otimizada, certamente 

Figura 5 Convergência Tecnológica: a ubiquidade da marca e a realidade aumentada
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de custo inferior para as instituições. Por outro 
lado, estas têm de lidar com um crescente nú-
mero de trabalhadores em trânsito, deslocados 
do centro de cultura institucional e com o 
sentimento de pertença e o comprometimento 
potencialmente enfraquecidos.

• Convergência de aplicações, quando para o 
uso de diversas aplicações se recorre a uma 
plataforma de serviços comum, por exemplo, a 
Web 2.0, através de interfaces e ou dispositivos 
bem desenhados, que agregam um conjunto de 
serviços gerais, presentes e úteis para a maio-
ria das aplicações (TalEBIFarD et al. , 2010). 
Como o conteúdo da Internet e a informação 
constante de aplicações usadas internamente 
nas instituições não estão disponíveis de forma 
agregada numa única interface ou num único 
dispositivo, em breve serão necessárias solu-
ções ricas em recursos, de grande flexibilidade e 
inteligência (TalEVSKI et al. , 2008), conduzin-
do à necessidade de novas conceptualizações no 
que à identidade gráfica da marca concerne.

No anterior modelo analógico, os trabalhadores ti-
nham um espaço de trabalho físico com características 
patentes, com existência no interior de uma estrutura 
física edificada, cheia de objetos físicos, carregados de 
sinais de identidade. Tinham contacto com papel tim-
brado físico no qual invariavelmente apareceriam refe-
rências a uma marca: logotipos, slogans, estilos, esque-
mas de cores, etc. . Ao enfrentar o modelo de trabalho 
digital, os trabalhadores lidam, acima de tudo, com o 
imaterial, em qualquer lugar, a qualquer hora, através 
de plataformas de colaboração, dispositivos de conver-
gência de media, dispositivos de realidade aumentada, 
que os levam a interagir com diversos espaços, com 
múltiplos objetos, com outras comunidades, cada uma 
com a sua própria identidade. Esses trabalhadores, par-
cialmente imersos e sujeitos a uma tão grande diversi-
dade de estímulos (sobejamente superior à diversidade 
de estímulos a que se encontravam sujeitos no mode-
lo analógico), perdem contacto com as declarações de 
identidade da instituição em que trabalha e com a qual, 
idealmente, se deverá identificar. 

Portanto, os avanços na tecnologia e na miniaturi-
zação permitiram o desenvolvimento de ferramentas 
portáteis de multimédia - PSPs, BlackBerrys, iPods e 
muitos outros aparelhos de incontestável mobilida-
de, não apenas para fins de ludicidade (LOPES, 2004), 
mas com grande impacto nas mais diversas formas de 

trabalho. De que forma poderão os antigos artefactos 
de marca institucional (todo o economato, objetos 
de merchandising, decoração dos edifícios, código de 
vestuário, comunicação publicitária, etc.), presenças 
recorrentes nos antigos postos físicos de trabalho, 
ser reformulados ou redesenhados para a conver-
gência tecnológica? Os ditos trabalhadores nóma-
das podem progressivamente perder o contacto com 
a identidade institucional se a identidade e a marca 
que a torna uma experiência não encontrar o seu pró-
prio lugar e forma neste paradigma de convergência. 
Parece imperativo, para o bem da qualidade da par-
tilha e da pertença a um grupo, encontrar um lugar, 
um conjunto de definições para a interface do papel 
timbrado digital, muito provavelmente através de di-
ferentes protocolos de significados com base no design 
de interfaces de HCI (Human-Computer Interaction). 
Kranenburg (2008) afirma que nos preparamos para 
entrar num mundo em que toda a nossa envolvente 
se assume como a principal interface. os sistemas de 
identidade gráfica das marcas, criados na era do papel 
e paulatinamente adaptados para as interfaces digi-
tais, desde a expansão da World Wide Web nos anos 90 
do século XX, precisarão de ser reinventados para que 
se adaptem a estes ambientes aumentados.

De referir que, de acordo com Banks e Deuze (2009), 
a convergência requer a reavaliação do que realmente 
significa consumir e partilhar conteúdos e protocolos 
relacionados, pressupostos que vão parametrizar a 
programação, a usabilidade, as necessidades de reali-
dade aumentada, o design e, em alguns casos, decisões 
de marketing.

Conclusão
a convergência, tendo como base o impulso da con-
vergência tecnológica, representa uma das forças 
motrizes da evolução económica na indústria interna-
cional das tecnologias da informação. É por esse mo-
tivo que as instituições devem viver preparadas para 
a convergência, especialmente porque podem ter de 
enfrentá-la nas suas mais diversas formas. No âmbi-
to deste trabalho, torna-se particularmente relevante 
enaltecer o impacto da convergência ao nível da marca 
institucional. Defende-se, pois, que as instituições de-
vem trabalhar as suas redes sociais, sejam elas reais ou 
virtuais, e confirmar que são membros da comunida-
de global crescente, na qual as convergências da vida 
real e virtual acontecem a todo o momento. as alian-
ças, fusões e sinergias continuarão a acontecer, com 
maior ou menor impacto, como fórmulas para uma 
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cooperação mais eficaz. A identidade institucional e a 
marca que a representa sofrem mudanças quando se 
dá a convergência de duas ou mais entidades, nomea-
damente quando daí resulta uma única. Nestes casos, 
os membros internos precisam de se sentir parte de 
uma comunidade com que se identifiquem, de modo 
que estas alterações devem ser devidamente comuni-
cadas e o apelo à participação ativa dos membros não 
deve ser subestimado. líderes carismáticos, simulta-
neamente evangelizadores da marca e instigadores de 
uma participação genuína, são figuras imprescindíveis 
em semelhantes processos de mudança.

a combinação de uma comunicação participada 
conduz a novas formas de organização e a novos 
cenários que exigem ajustes. acredita-se que se os 
membros virem na atitude participativa uma forma 
de ludicidade no trabalho com consequencialidade, 
em oposição a situações de participação oca sem 
qualquer tipo de desenvolvimento, implementação 
ou reconhecimento, participarão de forma livre, es-
pontânea, contribuindo para a construção dos sím-
bolos identitários da instituição, participando na 
definição de novos veículos de identidade visual da 
marca. Quanto a esta, e para tal, as suas diretrizes 
de uso, tipicamente organizadas sob a forma de um 
manual de normas, deverão encontrar uma aborda-
gem diferente da atual, menos tecnicista e menos 
estática, de modo a poderem ser interpretadas por 
indivíduos de literacia visual básica, e de modo a que 
a cultura participativa possa ser transformada num 
processo criativo de coesão de grupo, garantindo 
simultaneamente que as características funcionais 
da marca não são deturpadas. assim, considerando 
este novo tipo de trabalhador não especializado mas 
interventivo, dotado de uma maior independência 
na participação e colaboração, as directrizes devem 
assegurar que as normas de identidade gráfica da 
marca não são uma batalha contra a expressão indi-
vidual, mas, pelo contrário, que todos os membros 
podem usar manifestações da marca institucional, 
contribuindo para a coesão do grupo e para a criação 
de imagens desejadas nas audiências.

Finalmente, numa visão que poderá aproximar-
-se da ficção científica (mas que se sabe não estar tão 
longínqua assim), quando os espaços inteligentes e a 
Internet das Coisas se tornarem um padrão nas insti-
tuições, os trabalhadores, inexoravelmente nómadas, 
que lidarão com ambientes, dispositivos e interfaces 
inteligentes, precisarão de sentir a presença da mar-
ca que defendem, sempre que tiverem contacto com 

assuntos institucionais, onde quer que estejam. Caso 
contrário, o sentido de pertença e o comprometimen-
to institucional podem ficar comprometidos. Sem a 
presunção da futurologia, é possível antever que as 
definições de aplicação da identidade visual da marca 
deixarão de estar divididas nos dois grandes grupos 
“impressão” e “ecrã”, podendo passar a ser definidas 
apenas para “interfaces tangíveis” as quais podem ou 
não integrar técnicas de realidade aumentada. 

Seria então apropriado propor a conceptualização 
de um sistema agregador, permanentemente dispo-
nível e exclusivamente dedicado à marca e a tudo o 
que esta engloba, capaz de reunir numa interface 
única e coerente todos os recursos tecnológicos de 
que os trabalhadores precisam cada vez mais, com o 
pressuposto de que essa convergência encerra e di-
vulga a identidade institucional por meio da presen-
ça da marca, em recursos e veículos de comunicação 
tendencialmente visuais, eventualmente recorrendo 
à esfera da realidade aumentada. Semelhante ferra-
menta global deveria adoptar e incentivar uma cul-
tura de participação, permitindo que contributos e 
ideias relacionados com a marca (por exemplo, mo-
delos predefinidos, bibliotecas de ícones comuns, 
elementos de merchandising, e estratégias cromáticas) 
e provenientes de qualquer membro interno possam, 
após avaliação levada a cabo por especialistas (desig-
ner, director de comunicação, marketeer, etc.) ajudar a 
definir e a consolidar o estilo visual adoptado nas in-
terfaces partilhadas por todos — visando o reconhe-
cimento e a pertença, desencadeando comunicação e 
partilha de conhecimento. 

De ressalvar que os três contextos de conver-
gência apresentados neste trabalho foram analisa-
dos separadamente, mas que um possível cenário a 
considerar pode ser aquele em que todas estas for-
mas de convergência ocorrem simultaneamente, o 
que determina a necessidade absoluta de cuidados 
especiais no que à gestão da marca e da identidade 
concerne. Essa seria uma questão interessante para 
futuros trabalhos a serem desenvolvidos.
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abstract  There are two main approaches to concei-
ve the brand’s visual identity: the conventional and 
non-conventional communication blocks. according 
to KREUTZ (2001), the conventional communication 
block is further divided into the traditional model of  
Stereotyped Visual Identity and the modern model of  
Arbitrary Visual Identity, while the non-conventional 
communication block consists of  the post-modern 
model of  Mutant Visual Identity. Using secondary da-
ta, internet sources, and scientific articles, this study 
seeks to: highlight branding strategy as a vital commu-
nication tool; present the conventional and non-con-
ventional visual communication blocks and provide 
case studies of  the application of  the non-conventio-
nal communication block. 

Keyword: brand; visual identity; mutant brands.

resumo  Há duas abordagens distintas na concepção 
da identidade visual das marcas: os blocos de comu-
nicação convencionais e não-convencionais. Segundo 
KrEUTZ (2001), do modo de comunicação convencio-
nal inclui duas modalidades: o modelo tradicional de 
Identidade Visual Estereotipada e o modelo moderno 
de Identidade Visual arbitrária, enquanto a modali-
dade de comunicação não-convencional consiste no 
modelo pós-moderno de Identidade Visual Mutante. 
Usando dados secundários, fontes da internet, e arti-
gos científicos, este estudo visa destacar a estratégia 
de branding como ferramenta de comunicação; apre-
sentar as modalidades de comunicação convencionais 
e não-convencionais, e apresentar casos de estudos de 
comunicação bloco não-convencional.

Palavra-chave: marca; identidade visual; marcas 
mutantes.

resumen  la Identidad visual de una marca se divide 
en dos componentes fundamentales: los bloques de 
comunicación convencionales y no convencionales. 
El bloque de comunicación convencional se divide en 
el modelo tradicional de la Identidad Visual y estere-
otipada del modelo moderno de la Identidad Visual 
arbitraria, mientras que el bloque de comunicación 
no convencional consiste en el modelo post-moder-
no de la identidad visual mutante (KrEUTZ, 2001). 
Utilizando datos secundarios, fuentes de Internet, y 
artículos científicos, este estudio pretende: poner de 
relieve la estrategia de marca como herramienta de 
comunicación vital; presentar los bloques visuales 
convencionales y no convencionales de comunicaci-
ón y, proporcionar estudios de casos de la aplicación 
de la comunicación no convencional. 

Palabra- clave: marca; identidad visual; marcas 
mutantes.

résumé  l’identité visuelle d’une marque est divisée 
en deux composantes fondamentales: les blocs de 
communication classiques et non classiques. le bloc 
de communication classique est divisée en modè-
le traditionnel de l’identité visuelle stéréotypé et en 
modèle moderne de l’identité visuelle arbitraire, tan-
dis que le bloc de communication non convention-
nelle consiste à en modèle post-moderne de l’identité 
visuelle Mutant (KrEUTZ, 2001). En utilisant des 
données secondaires, sources Internet et des articles 
scientifiques, cette étude vise à: mettre en évidence 
la stratégie de marque comme outil de communica-
tion essentiel; présenter les blocs conventionnels et 
non conventionnels de communication visuelle et de 
fournir des études de cas de l’application de la com-
munication non-conventionnelle.

Mots clés: marquee; identité visuelle; marques 
mutantes.
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Introduction
Over the years, organizations seeking to capitalize 
on financial growth and dominant market share ha-
ve constantly searched for a resourceful approach to 
create a visual identity to represent their products and 
services. Branding strategy techniques and its appli-
cable methods have been used for such purposes. A 
brand is an impression perceived in a client’s mind 
of  a product or a service (MoIlaNEN and raINISTo, 
2009, p. 06). It is the sum of  all tangible and intangi-
ble elements, which makes the purchase process uni-
que. In today’s business driven environment, brands 
have been extensively utilized in areas of  commerce, 
communication, industry, politics, education, sports, 
countries, movements, religion, and charities to cre-
ate a bond between brand and buyer. There are three 
essential concepts that are related to brands: identity, 
image, and communication. The identity of  the brand 
is developed and defined by the organization or firm 
it represents, whereas a brand image is formulated in 
the minds of  consumers. This visual image formation 
is the result of  the communication strategy used by the 
organization to articulate the brand’s functional and 
emotional values, which are anchored by the firm’s va-
lues, principles, culture, and heritage. 

A brand’s visual identity is divided into two basic 
components: the conventional and non-conventional 
communication blocks, which are used to articulate 
the visual identity of  an organization. The conventio-
nal communication block is further divided into the 
traditional model of  Stereotyped Visual Identity and 
the modern model of  Arbitrary Visual Identity, while 
the non-conventional communication block consists 
of  the post-modern model of  Mutant Visual Identity 
(KREUTZ, 2001). The concept of  Mutant Visual Identi-
ty has revolutionized the world of  brand designing by 
enabling the corporate visual identity of  organization 
to communicate its communication style and interact 
with its audience. This contemporary branding strate-
gy has been the result of  the acceleration of  the recent 
technological development. 

This study is built on the concept of  branding stra-
tegy, which is used as a visual communication tool to 
create a competitive advantage. The literature used 
in this study attempts to contextualize central con-
cepts and provide a comprehensive understanding of  
the applicability of  brands as a key component in the 
field communication. The objectives of  this study are: 
discuss the key concepts of  branding strategy and hi-
ghlight its use as a vital communication tool; present 

the conventional and non-conventional communi-
cation blocks used to articulate the visual identity of  
an organization and; provide case studies examples 
of  the application of  the non-conventional contem-
porary branding strategy – Mutant Identity concept. 

1.  Brand concept
Brands have been around ever since ancient times 
when pot makers imprinted their pottery with a seal 
to differentiate them from competitors. During this 
time, the same practice was applied to cultivator’s 
livestock, as farmers marked their cattle with a hot 
iron rod to assure the quality of  their product, hence, 
building a trust bound between seller and buyer, e.g. , 
customer and brand. In fact, in the years before the 
1980’s, the definition of  brand was as follow: “brand 
(noun): a trade mark, goods of  a particular make: a 
mark of  identification made with a hot iron, the iron 
used for this: a piece of  burning or charred wood 
(verb): to mark with a hot iron, or to label with a trade 
mark” (BLACKETT, 2003, p 13). However, with a more 
commercial application, a widely accepted definition 
has been extensively used in the academic and marke-
ting fields to define brand as – a distinguishing name 
and/or symbol (such as a logo, trademark, or package 
design) intended to identify the goods and services of  
either one seller or group of  sellers, and to differen-
tiate those goods from those of  competitors (AAKER, 
1991; KEllEr, 2003; KoTlEr and GErTNEr, 2004; 
KOTLER, BOWEN, and MAKENS, 2010). Further, it 
is a cluster of  functional and emotional values that 
promise a unique and welcome experience between a 
buyer and a seller (DINNIE, 2008, p. 14; lYNCH and 
DE CHErNaToNY, 2004).

These functional and emotional values of  a brand 
are the key components that forge relationships be-
tween the brand and consumer. This point of  view is 
emphasized by DE CHERNATONY and DALL’OLMO 
RILEY (1998) who state that a brand is a multidimen-
sional construct that involves the blending of  func-
tional and emotional values that match consumer’s 
performance and psychosocial needs. Differentiating 
a brand in term of  its functional benefits and values 
is attractive because such benefits are relatively con-
crete and, thus, can be communicated to consumers 
simply and clearly (TYBoUT and CalKINS, 2005, p. 
19). However, because functional value can be easily 
copied by competitors, emotional values play a more 
crucial role in the process of  branding, as they tap into 
the minds, hearts, and spirits of  consumers (KOTLER, 
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KARTAJAYA, and SETIAWAN, 2010, p. 52). Further, 
the brand’s value should appeal to consumer’s emotio-
nal needs and wants beyond product functionalities 
and features (KoTlEr, et al. , 2010). GoBÉ (2001, p. 27), 
argue that branding strategies should be about min-
dshare and emotions share, rather than market share, 
and stressed that if  brands are built on emotions it will 
become known (brand awareness) and loved by many 
(brand loyalty).

Recent research has confirmed that today’s contem-
porary consumers are no longer interested in simply 
buying products or services, instead they buy the won-
derful and emotional experience around what is being 
sold (MorrISoN and CraNE, (2007; BrEMBECK and 
EKSTroM, 2004; GoBÉ, 2001; o’SHaUGHNESSY and 
O’SHAUGHNESSY (2003). This emotional experience 
enables the consumer to forge a deep, lasting, intima-
te connection with the brand that transcends material 
satisfaction and a holistic emotional fulfillment, which 
results in the development of  a special bond and trust 
between them GOBÉ (2001, p. 27). 

In today’s market driven society, a solid brand ser-
ves two main purposes. On one hand, as a strategic 
mechanism used to maneuver through the cluttered 
marketplace and capture the attention of  potential 
customers to emotionally bond with them, it diffe-
rentiates products/services in order to reach a certain 
target market. On the other hand, as a Trademark or 
a Corporate Identity, it protects the owner’s rights 
to market and sell the brand, e.g. , it gives its creator 
or entitled person exclusive rights (DIAS and MAR-
QUES, 2011a; DIAS and MARQUES, 2011b). This visu-
al communication strategy has captured the attention 
of  Destination Marketing organization (DMo), sear-
ching to create an attractive and appealing destina-
tion brand in order to distance themselves from the 
crowd. As new destinations emerge in the global ma-
rket, and existing ones expand and rejuvenate their 
tourism product, there is a greater demand for desti-
nations to stand out amongst the competition.

Penetrating all spheres of  life in what has become 
a materialized world, brands have become intrin-
sically connected to our daily lives. Whether social 
or cultural, they serve as indicators of  our lifestyle 
and protagonist of  our social status. These socie-
tal positions are usually proclaimed in the form of  
a brand’s name, logo, symbol, package design, or a 
combination of  these elements (e.g. IKEA name, Ni-
ke swoosh, McDonald archers, or BMW name inside 
the emblem). KAPFERER (2008, p. 171), assert that 

the brand’s deepest values are reflected in the exter-
nal signs of  recognition, which must be apparent at 
first glance. These visual identities are elements used 
to communicate the brand’s essence and core value. 
A brand’s core values help consumers understand its 
culture and personality, which in turn, contributes to 
the recognition of  the brand’s identity: e.g. , what the 
brand stands for and what it promises to customers. 

Brand identity is built based on the firm’s vision, 
mission, principles, heritage, and culture, aligned wi-
th its functional and emotional values. KOTLER and 
PFOERTSCH (2006, p. 06) claim that a brand identity 
is a long-lasting strategic asset that represents the 
timeless values of  the brand tied to its roots and fi-
xed parameters. This identity draws upon the brand’s 
roots and heritage, thus everything that gives it its 
unique authority and legitimacy within a realm of  
precise value and benefits (KAPFERER, 2008, p. 178). 
Further, with physical and formal identity, just as hu-
man beings, a brand has character and a personality 
that is connected to its history along with its funda-
mental values. 

Elucidating this perspective KOTLER, et al. (2010) 
state that for brands to connect with Homosapiens, 
they must develop an authentic DNA that is the co-
re of  their true differentiation. This DNA reflects the 
brand’s core essence and represents its identity by 
emphasizing the uniqueness of  its characteristic that 
differentiates it and makes it stand out from the cro-
wd; hence, no two brands are the same. To this end, in 
suggesting ways of  describing the physical nature of  
brand identity, and the evolution of  its representation 
as a visual communication tool KaPFErEr (2008, p. 
182), proposed the Brand Identity Prism Model, (figure 1), 
which are the six facets of  a brand’s identity. The six 
facets encompass – brand physique, the brand’s backbo-
ne and tangible added values known as the flagship re-
presentation of  the brand’s qualities, and key identity 
traits; brand personality, the way a 

brand communicates its characteristics 
and intangible attributes; brand culture, the 
set of  values feeding the brand’s inspiration 
which reflects the basic principles governing 
the brand in its outward signs, hence, linking 
the brand to the firm; brand relationship, the 
way the brand acts, delivers services, and 
connection to its customers; brand customer 
reflection, how a consumer wishes to be seen 
as a result of  using a particular brand; and 
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brand self-image, relates to how the brand is 
viewed introspectively by the consumer in 
terms of  personal brand evaluation.

These are the six facets that define the identity of  a 
brand as well as the boundaries within which it is free 
to change or to develop (KAPFERER, 2008, p. 187). This 
model demonstrates the interrelationship of  each of  
the six facets, and how they are used to communicate 
with the audience. However, in order to establish any 
type of  communication there must be a sender and a 
recipient. From the sender’s perspective, both the phy-
sique and personality of  the brand play a crucial role. 
While one (physique) depicts the physical nature of  the 
brand and its tangible benefits, the other (personality) 
divulges the distinct characteristics and intangible va-
lues that contribute to the uniqueness of  the brand. In 
this respect, to complete the communication process, 
the message is targeted or segmented at a certain type 
of  audience. Prior to consuming a brand, the recipient 
uses the brand as a catalyst to reflect his or her life sty-
le, and overtime creates an inner self-image of  these 
traits. The last two facets, relationship and culture, 
bridge the gap between sender and recipient (KAPFE-
rEr, 2008, p. 188). Vertically, personality, culture, and 
self-image are the soul of  the brand, incorporated dee-
ply is its roots and core values. Physique, relationship, 
and reflection are the outwards expression that cons-
tructs the visual identity of  the brand. In this perspec-
tive, these six brand facets are the communication tool 
used to disseminate the visual identity of  the brand. 

Due to the constant transformation changes of  design, 
we find the existence of  different worlds, maintenance, 
and progress with a multiplicity of  values, behaviors, 
and cultures. From the coexistence of  these different 

manifestations emerged the two communication blocks 
of  corporate identity: Conventional and Non-conven-
tional. The conventional manifestations, which are divi-
ded into the traditional and modern model of  design is 
characterized for its rigidness. These models are classi-
fied within the positivists, which are further described 
by KREUTZ (2001), as being standard, stagnated, fixed, 
unchangeable, and immutable. The non-conventional 
model, which is the postmodern and contemporary ma-
nifestation, is classified for its flexibility and interaction 
with its audience, as well as, possessing an innovative, 
dynamic, fragmented, and subjective characteristics, 
(KREUTZ, 2005). These visual communication blocks 
are known as Stereotyped Visual Identity, Arbitrary Vi-
sual Identity, and Mutant Visual Identity.    

Linked to the socio-history and the co-existence of  
“different worlds”, values, behaviors, and cultures, vi-
sual identity is a process that represents the identity 
blocks (Conventional and Non-Conventional) which 
follows the evolution of  communication of  the Cor-
porate Identity (brand) (KrEUTZ, 2001, p. 53). accor-
ding to the author, within these conventional blocks 
of  visual identity, we have the manifestation of  the 
positivist’s model, which is divided into two models, – 
the traditional model of  Stereotyped Visual Identity, 
and the modern model of  Arbitrary Visual Identity. A 
Stereotypical Visual Identity is based on the notion of  
the phenomenon known as “sensation transfer” (pro-
posed by NaPolES (1988, in KrEUTZ, 2001, p. 53): it 
means a name or a symbol of  an organization that is 
perceived unconsciously in the minds of  consumers 
due to a previous encounter with its graphic design. 
That is to say, this occurs when a firm decides to ap-
propriate a symbol whose meaning already belongs 
to a collective imagery as a representation of  its own 
brand. The objective of  the adaptation of  these sym-

Figure 1 Brand Identity Prism Model Source: Kapferer, 2008
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bols is to combine the existing image with the firm’s 
strategy and/or business model to create a new effect 
and convey a new meaning altogether. Further, the-
re are mythical figures, animals, and objects present 
in different cultures, that are part of  the structural 
imagery, which in turn, serve as a reference JORON 
(2004) in KREUTZ (2005, p. 64), for the corporation 
that decide to adapt such images. 

A bull for example is a representation of  strong will, 
strength, uncompromising, and unbendable. When 
imaging the symbolic representations of  a bull in our 
minds, these adjectives automatically pop-up in our 
conscience. Known for its determination, the brand’s 
image for Market Rampage (figure 2) is a reflection of  
the company’s aggressiveness (competitiveness in the 
marketplace) and reliability (customer satisfaction). 
The automobile firm Lamborghini (figure 3) also adap-
ted this Zodiac Sign. Taurus, the Astrological Sign of  
the founder of  the company, Ferruccio Lamborghini, 
is a sign of  powerfulness, high performance, and dura-
bility. Delivering a boost of  energy by the collision of  
the two bulls, the brand image for the energy drink Red 
Bull (figure 4) is known for its increase performance, 
enhanced energy, and toughness. 

By choosing the image of  a bull as a corporate visual 
identity, these firms seek to reflect the characteristics 
of  the animal in their business model and strategies. 
Since consumers are familiarized and are well acquain-
ted with the significance of  the bull image, by adapting 
this design to represent its brand, company feel it will 
have a better chance of  been recognized. From finance 

companies to automakers and energy drinks, this uni-
versal visual identity is perceived as having the ability 
to withstand any challenge. 

In contrast, an arbitrary Visual Identity imposes a 
particular symbol that does not belong to a collective 
imagery to synthesize a new form. Not following any 
law or collective pattern, this visual identity creates 
meaning through repetition. A study on the needs and 
desire, communication strategies, and technical as 
well as legal issues is conducted by the organization to 
determine the creation of  this symbol. It is in the firm’s 
interest, that when the meaning of  the visual identity 
is fully internalized, the public’s perception is that the 
association between identity and the organization is 
natural (KREUTZ, 2001, p. 76). The competitive advan-
tage of  an arbitrary Visual Identity is its uniqueness 
of  form and content. Following the precepts of  moder-
nists, rational planning, and centralized control, this 
model is characterized as being imposed, resistant to 
change, subjectively determined, and inflexible.

KREUTZ (2005, p. 79) argued that the Kodak brand 
(figure 5), is considered an Arbitrary Visual Identity. 
With intuition and willingness to take risks, in the 
late 1870’s and early 1900’s, George Eastman (who 
also designed the brand logo) founded the company 
as an attempt to revolutionize the world of  photo-
graphy. Kodak, the brand’s corporate visual identity, 
with its block letters and bright yellow background, 
has been used over the years to communicate the bu-
siness model of  Eastman’s products and organization 
(AAKER, 1996, p. 02). Describing this Arbitrary Visu-

Figure 2 Market Rampage. Source: Google image

Figure 3 Lamborghini. Source: Google image Figure 4 Red Bull. Source: Google image
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al Identity aaKEr (1996, p. 07), asserts a perspective 
that Kodak’s corporate identity is backed by decades 
of  products and marketing that can be summed up 
with two words: simplicity (supported primarily by 
product features) and family (supported primarily by 
marketing, communication, and visual imagery). Ho-
wever, according to KREUTZ (2005, p. 79), who cited 
FASCIONI, (2001), the name and visual identity of  
Kodak was created purely for technical reasons with 
no special significance attributed to the logo design. 
When George Eastman created his company’s logo, 
he felt that the letter “K” was strong and sharp, and 
so the name should being and end with the letter “K.” 

Although the two above visual identity models en-
compass the business strategy of  the firm they repre-
sent as well as communicate their attributes effective-
ly in the marketplace, they are characterized for their 
rigidness form of  identification by standardization, 
the belief  in linear progress, and the cultivation of  the 
eternal and immutable visual design. Their inability to 
transform and adapt their communication style may 
hinder the opportunity of  entering new markets or at-
tract potential customers. 

In the previous section we discussed the two types 
of  visual identity (Stereotyped and arbitrary) used 
as a communication device to represent a symbolic 
meaning of  a brand. However, in spite of  their sym-
bolic visual representation, they lack the characte-
ristics of  the contemporary communication strate-
gy that the non-conventional post-modern model 

of  Mutant Visual Identity possesses. Deriving from 
the Latin word mutâre – to change – mutation ema-
nates from the natural forces of  nature and the need 
to transform as a survival tactic, which has always 
been part of  the human evolution. KREUTZ (2001, 
p. 80), defined this aesthetic form of  transformation 
as the emotional nature of  brands that is characte-
rized as being open, innovative, artistic, indetermi-
nate, subjective, and a game of  eclecticism. linked 
to the post-modernist precepts, this contemporary 
branding strategy is embedded in the current social-
-historical development, and is used to explain the 
evolution of  communication. 

The advent of  mass communication, and especially 
the rise of  mass circulation of  newspapers in the nine-
teenth century and the emergence of  broadcasting in 
the twentieth century, has had a profound impact on 
the modes of  experiences and patterns of  interaction 
in post-modern societies. Today we live in a world in 
which the extended circulation of  symbolic forms plays 
a fundamental and ever-increasing role. In all societies 
the production and exchange and/or transformation of  
symbolic forms of  – linguistic expression, gestures, ac-
tion, works of  art, and so on – is and has always been a 
persuasive feature of  social life (THoMPSoN, 1990). 

Driven by the new era of  Information Technology, 
in today’s globalized world mutation is at the base of  
the transformations that have occurred in the new 
millennium. The emergence of  information highway 
has accelerated the process of  transformation, repla-

Figure 5 Kodak Visual Identity · Source: Google image
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cing the act of  receiving information and reflecting on 
it for later actions, with primitive instinctive reflection 
(PINHO 1996). This instinctive reflection encourages 
the voracious consumption of  today’s immediacy ge-
neration; therefore, there is a need for constant chan-
ge. As a result, these changes have prompted organiza-
tions to adapt innovative marketing strategy in order 
to survive in the aggressive marketplace. In this new 
era of  technological development, firms have also re-
alized that effective expression plays an ever-increa-
sing critical role, in which branding has always been 
at the base of  this complex process of  communication. 
With its main feature being speed and mutation, whe-
ther cultural, political, or economic, this phenomenon 
has effected all sector related to commerce.

Communication strategies, which are focused on 
the visual identities of  a brand, have become strate-
gically marketed to create an emotional connecting 
between brand and buyer. Hence, when implementing 
these strategies, organization managers discovered 
the complexity of  this relationship, for brands were 
no longer seen as being rigid or cold (without a soul), 
rather having human like characteristics with complex 
features – Mutant Brands (KREUTZ, 2005, p. 88). The 
author proposed that in order to build a solid and con-
sistent Mutant Brand there are seven stages that must 
be followed to elicit the audience to participate in its 
communication process and engage them in diversi-
fying its marketing strategy. 

2. Cases of mutant brands 
Based on the Depth Hermeneutic theory, defined as 
the theory and practice of  interpretation PRASAD 
(2001), proposed by THOMPSON (1990), the revolu-
tionary concept of  Mutant Visual Identity, which gave 
light to the theory of  Mutant Brands, was developed by 
PhD KREUTZ, Elizete (2001; 2005), in Brazil who spe-
cializes in Social Communication. Although having 
been put to practice in the early 1990’s by the desig-
ners of  the MTV brand, the concept itself  is relatively 
in the academic filed therefore, theoretical insights to 
understand the issues involved in its design and disse-
mination may at times seem too complex. However, as 
an attempt to exemplify this contemporary communi-
cation strategy KrEUTZ (2005, p. 90-163) analyzes a 
compilation of  representative examples, which allow 
us to understand the dimension of  this strategic ap-
proach of  communication at various level of  develo-
pment, and how it reflects new forms of  interaction 
between the brand and its audience. Even though so-

me professionals, marketeers, and managers believe 
that Mutant Brands run the risk of  not having the abi-
lity to position in the minds of  consumers, KREUTZ 
(2001, p. 104) defend that this post-modern branding 
strategy presents the following advantages: easy adap-
tation to new situations; maintains the public’s atten-
tion; interact with the audience; innovative; flexible; 
and dynamic. Further, dividing the concept into two 
strategic components: Poetic Mutant Brands (as being 
spontaneous and intuitive) and Programmed Mutant 
Brands (as being fragmentation of  the visual identity 
of  a brand), the author emphasizes that this concept 
is a new form of  interaction between brand and buyer, 
in which the former communications unique characte-
ristics with the latter. 

Studies of  cultural transformation of  several com-
panies show that the changes are typically preceded 
by a variety of  social indicators. As a result, we also 
note that our social structure has undergone many 
transformations. To understand the phenomenon of  
these transformations it is important that we review 
events of  the past that interfered and/or contributed 
to the construction of  imagery in today’s society. The 
beginning of  the twentieth century was marked by 
mass production and revolutionary changes effected 
by the Ford Era that drastically changed the field of  
labour, management, marketing, contributing enti-
rely to the streamlining, standardization, and homo-
genization of  social organizations. Mass production, 
which stimulated mass consumption, restructured the 
whole imagery society. In the world of  art, there were 
two major opposing trends related to the increasingly 
integration of  machines in everyday life: one wishing 
to recover through the stylized forms, human/nature, 
the other, wishing to adapt the world and people to 
mechanization through euclidean forms. These two 
dimensional approaches were highly influenced by the 
art movements of  the 20th century.

2.1. Evolution of Mutant Design
The evolution of  design is credited to movements such 
as – the Theory of  Fitness, the Russian Constructivism, 
the Bauhaus, and the De Stijl, which were the paradigm 
of  graphic design. Created in Germany by Walter Gro-
pius to develop a particular vision of  total architecture, 
the Bauhaus school, synthesizing the ideas developed 
decades earlier, was credited for what is known today 
as modern style, which gave birth to other movements 
such as: Art Nouveau, Cubism, Futurism, Dadaism, 
Surrealism, Constructivism, art Deco, and De Stijl 
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(HURLBURT, 1977). Although the formation of  the-
se modern movements were often discordant with 
each other, what prevailed was the way they used 
their artistic abilities to use images to represent their 
functionality, based on the approach of  – less is more 
– to simplify the interpretations of  complex forms, 
which, in a sense, was consistent with the behavior 
of  control and predictability (KrEUTZ, 2005, p. 94). 
Thus, controversial movements like that of  MERZ, 
magazine and movement (1923-1932) created by Kurt 
Schwitters, the master of  collage of  the 20th century, 
were interpreted as being dangerous for social order, 
inspired many designers in the late 1970’s. 

As industries began to flourish and social behavior 
modified, the debate of  creating a corporate identity 
– a brand – to represent manufactured products and 
services as a strategic tool for business emerged. Pio-
neering this modern approach, Landor Associates, 
created in 1941 in San Francisco, began to develop the 
concept of  brand and visual identities as a communi-
cation tool of  the firm’s corporate identity. Landor’s 
mission was to help organizations create and articu-
late their corporate visual identity to a carefully tar-
get audience by presenting its distinct characteristics 
and competitive advantages. In the same year that 
Landor entered the market, the boom of  technolo-
gical breakthrough began to flood the mainstream 
markets as the first modern computer – the Z1 was 
released. Soon after the announcement of  the end of  
the Second World War, technological rush began, as 
projects such as the ENIAC – Electronic Numeral In-
tegrator and Computer (1946), created by scientists 
from the University of  Pennsylvania and funded by 
the United States military, in which had the partici-
pation from giant corporation like IBM and Xerox, 
made remarkable technological progress and contri-
buted to the high tech developments in the late 40’s 
and early 50’s. 

The marriage of  the three major developments 
of  the 20th century: the Art Movements, the develo-
pment of  Corporate Identity, and the Technological 
Breakthroughs, occurred in the late 1970’s when Da-
vid Carson, a sociologists and master of  transfigu-
ration who was considered a genius by many young 
designers, radicalized the world of  design. Influen-
ced by the MERZ movement and the technological 
developments, Carson was a strong believer that 
there were several ways to communicate through art. 
From this perspective, he believed that a designer 
could not be totally passive and objective, but rather 

a good designer was one that generated an emotio-
nal response from the audience. The technical con-
ditions favoring the existence of  new trends in the 
field of  design, computers, design programs, digital 
equipment, and production of  images, optimized the 
world of  graphic design by giving it a more dynamic 
and flexible characteristic. In the second half  of  the 
20th century, visual identity gained increased im-
portance as the world entered the information age. 
Multipart international events, large government 
entities, and multinational corporations required 
complex design system developed by graphic desig-
ners to manage information flow and visual identi-
ty (MEGGS and PURVIS, 2012). According to these 
authors, while accomplishing these pragmatic goals, 
design systems also created resonance, helped ex-
press and defined the very nature of  the large orga-
nization. The identity of  a large organization can be 
created or redefined by design.

 
2.2. Seven Stages of Building a Mutant Brand
In light of  the Brand Identity Prism Model proposed 
by KAPFERER (2008), this study seeks to amalgama-
te this proposed model with the concepts coined by 
(KrEUTZ, 2001) – conventional visual identity (Stere-
otypes Visual Identity and arbitrary Visual Identity) 
and non-conventional visual identity (Mutant Visual 
Identity) as an attempt to highlight the construction 
of  the post-modern communication strategy – Mu-
tant Brands (KREUTZ, 2012), as observed in figure 6. 
As discussed above, the six facets of  the Brand Identity 
Prism, define the fundamental traits of  a brand’s iden-
tity that sets its boundaries and enables it to change 
and evolve over time. These distinct brand characteris-
tics are deeply engraved in the brand’s roots and core 
values, which are the crucial component that construct 
its visual identity. As observed in figure 6, the practice 
of  creating an effective communication tool underlies 
the differentiated traits that make the brand unique. 
The brand’s qualities, intangible characteristics, prin-
ciples, the way it connects with its consumers, how a 
brand sees and feels about a brand, are the fundamen-
tal aspects impossible to imitate.

As the world of  design evolved into a persuasi-
ve practice in modern societies, large investments 
were put into the corporate identity of  multinatio-
nal organizations. In search of  a design that best 
represents their business model, some firms opt to 
adapt an already perceived visual identity, descri-
bed by KrEUTZ (2001, 2005) as a Stereotypes Visual 
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Identity, which was aimed to foster recognition and 
attract potential buyers. However, as new symbolic 
representations shape different forms of  interac-
tion and visual identities became a strategic com-
munication tool used to compete in the marketplace, 
organizations soon began to explore other options to 
create a corporate identity that best articulate their 
principles and purpose. This visual representation 
would become known as the Arbitrary Visual Iden-
tity (KREUTZ, 2012). Furthermore, with the develo-
pment of  technological breakthrough the world of  
design began to tread on new horizons and explore 
the limitations of  symbolic meanings by rupturing 
the traditional standard of  design. Inspired by the 
movements of  the 80’s and 90’s, marketers and de-
signers alike were forced to “put on their thinking 
caps” and push the boundary of  design by creating 
an impactful, communicative, interactive, innovati-
ve, subjective and flexible visual identity, e.g. Mu-
tant Visual Identity. 

According to KREUTZ, (2012) the construction of  a 
Mutant Brand is based on seven fundamental stages. 
Since a brand possesses its worldview and mission du-
ring its existence, which is designed by its personality 
and multimodal discourse, the organization must ca-
refully identify the nature of  the brand. Determining 
the desired image they want the public to have of  the 
brand is the next phase. This determined perception is 
also known as the global identity of  the brand. The most 
common concept of  visual identity are originality, clear 
meaning, persuasiveness, compelling, memorable, usa-
bility, and dynamism, therefore, the firm should con-
sider the desired characteristics they want the brand to 
possess. Visual identity if  the functional representation 
of  the brand essence and should be the synthesis of  
its graphic design and core values, hence determining 
the base for a visual identity is a crucial process during 
the construction of  a Mutant Visual Identity. The cha-
racteristic of  a Mutant Brand should be fragmented by 
the use of  its color, typography, form, name/word, and 
movement, thus setting the collective variations of  its 
communication style, which allow it to interact with 
its audience. The interaction can be interpretive and 
appropriative or graphically modified to connect with 
potential customers.

2.3. mtV mutant brands
As form no longer followed function, and reason was 
no longer overrode by emotion, designers felt free to 
use their creativity and adapt to any circumstance. 
Arguably, this was a time when designers, who for-
merly had free rein to work with corporate bosses on 
anything they wanted, looked for new creative oppor-
tunities in the growing non-mainstream areas, such as 
publishing, music, and entertainment, where graphic 
design enjoyed boom times (allEN and SIMMoNS, 
2003, p. 116). Visual identities moved into a different 
kind of  creative period as designers and marketeers 
began to understand and play with new possibilities. 
Before entering the world of  music and entertainment 
in the 1980’s, media visionary Bob Pittman, CEO of  
MTV at the time of  its launch, contract three young 
designers from Manhattan Design: Pat Gorman, Frank 
Olinsky, and Patti Rogoff  (TEMPORAL, 2008) to em-
brace this new contemporary form of  design and cre-
ate the MTV brand.

MTV Company was created by Warner Amex Sa-
tellite Entertainment Company (WaSEC), a joint ven-
ture between two companies with little in common: 
Warner Communications, a fast-growing media com-
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Brand Relationship

Brand Customer-reflection
Brand Self-image

VIsUAl IDEntIty

stereotyped Visual Identity
Arbitrary Visual Identity

mUtAnt VIsUAl IDEntIty

Identify the nature/essence of the brand
Determine the desired brand perception

Consider the desired characteristics
Determine the base for the Visual Identity

Mutant characteristics
Collective Mutant Visual Identity

Interactive field

Figure 6
Construction of Mutant Brands
Source: Kapferer 2008; Kreutz 2001, adapted by authors
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pany committed to identifying new markets and new 
technology, and American Express, the credit-card 
giant, founded in 1850 as a shipping company (MA-
RKS and TANNENBAUM, 2011). A moment of  insight 
occurred when the designers realized the potential of  
varying the color, decoration, material, dimensionali-
ty, viewing angle, and motion of  the logo with its broad 
flat “M” and vigorous “TV” (MEGGS and PURVIS, 2012). 
With these variations, the logo could assume different 
personalities, participate in animated events, and be 
demolished, only to transform its communication 
style repeatedly. The concept of  a logo with a constan-
tly changing persona runs contrary to the widely held 
belief  that trademarks and visual identities should be 
absolutely fixed and used in a consistent manner. The 
MTV brand changed the face, ideology, and speed of  
graphic design, hence, playing a major role in redefi-
ning visual identity in the electronic age (MEGGS and 
PUrVIS, 2012). 

With a sense of  permanence and the need to be 
dynamic, impactful, flexible, innovative, and indeter-
minate, as well as being a product (music, and video-
-clips) of  fast consumption, brand MTV is an example 
on the post-modern visual identity PINHO (2001, in 
KREUTZ, 2001, p. 81). To fulfill the needs of  its young 
audience who are always open to new life experiences, 
the brand is continuously in the process of  mutating 
and transforming its appealing characteristics in order 
to “stay fresh,” and up-to-date (see figure 7). 

As cited earlier, mutation has always been part of  
the human evolution and the need to change. To this 
end, the visual identity of  MTV and its brand strategy 
is based on the fact that, it is a television station dedica-
ted to music targeted at the younger generation, there-
fore is always in need of  constant change and reinven-

ting its image. This widely-known television station 
which is broadcasted across continents, in more than 
140 countries, has been part of  the youth culture, thus, 
establishing a very strong brand with massive televi-
sion audience. Launched in August 1981 in New York 
City, MTV inaugurated a new form of  watching tele-
vision by diversifying its programs with less duration 
and more dynamic. As observed in figure 7, the MTV 
logo can be utilized in various forms with a range of  co-
lors and patterns. However, the basic structure of  the 
brand remains the same, e.g. , its core essence remains 
in tacked, while the visual identity of  the brand diver-
sifies its communication style and mutates its “outer 
shell.” Furthermore, in describing the brand’s “Magic 
Box” KREUTZ (2005, p. 160), emphasizes that there are 
three items of  the MTV logo that is at the base of  its 
core visual identity: the bold outline letter “M” inclu-
ding its outlined shadow; the diagonal scribble of  the 
letters “TV” positioned on the top half  of  the letter “M” 
and finally, the proportionally spaced words Music Te-
levision below the “M.” Hence, the concept branding 
MTV is based on the element of  surprise credited to 
the infinite numbers of  designers, producers, anima-
tors, and artists who are constantly making sure that 
the MTV brand “never goes out of  style.” By changing 
its colors, patterns, textures and design to adapt and/or 
mutant to any type of  situation, the brand is therefore 
characterized as being a Poetic Mutant Brand for its 
spontaneity (KrEUTZ, 2005). 

2.4. Google Mutant Brands
Google Inc. was born in the era of  digital technology 
within it and for it (KREUTZ and MAS FERNÁNDEZ, 
2009, p. 06). When major search engine and techno-
logy companies such as Yahoo and Alta Vista turned 
down the opportunity to buy Google’s search engine, 
Stanford University PhD students Sergey Brin and 
Larry Page, reluctantly dropped out of  school to start 
their own company (LEVY, 2011). Not since Johannes 
Gutenberg invented the modern printing press more 
than 500 years ago, making books and scientific tomes 
affordable and widely available to the masses, has any 
new invention empowered individuals, and transfor-
med access to information, as profoundly as Google 
(VISE and MALSEED, 2005, p. 06). The organization’s 
mission is to develop technologies to make life easier 
for people to organize millions of  information availa-
ble on the World Wide Web. Woven into the fabric of  
our daily life, Google has seemingly overnight become 
indispensable. Google’s transcendent and human like 

Figure 7
MTV Mutant Brands. Source: Google image
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qualities give it special appeal to an amazingly wide 
range of  computer users, from experts to novices, who 
trust the brand, has allowed it to become an extension 
of  their brain (VISE and MALSEED, 2005, p. 06). 

The concept of  Brand Google is the reflection of  
the spirit of  an organization that belongs to the Ge-
neration Net (e.g. Generation Y). After dismissing the 
primitive search engine logo and name: BackRub, lar-
ry and Sergey realized that their company needed a 
new name with a more attractive visual identity (VISE 
and MalSEED, 2005, p. 07; KrEUTZ and MaS FEr-
NÁNDEZ, 2009, p. 08; lEVY, 2011). Brainstorming a 
few ideas, they came across the name Googol, which 
was coined by Milton Sirotta, the eight year old ne-
phew of  American Mathematician Edward Kasner, 
who suggested the word to describe the formula of  
the hundredth power of  the number 10 (KREUTZ 
and MaS FErNÁNDEZ, 2009, p. 07), e.g. an endless 
number. Reflecting on the meaning of  the word, and 
their business strategy, mission, and purpose, Page 
mistakenly misspelled the word Googol, removed 
the extra “O” in the end of  the word and added an “E”, 
making it Google, meaning the infinite number of  in-

formation that the world largest search engine provi-
des to its users (VISE and MalSEED, 2005; KrEUTZ 
and MaS FErNÁNDEZ, 2009, p. 06). Demonstrating 
the magnitude of  the mathematician’s imagination 
and the potential of  what Google is and has become, 
this adaptation reflects the company’s futuristic vi-
sion and ambition. 

Brand Google was born with the spirit of  mutant 
characteristics, adapting numerous forms of  visual 
representations throughout its history. The first varia-
tion of  the brand refers to the Burning Man Festival in 
1998 (figure 8), Google’s first mutant brand (KREUTZ 
and MAS FERNÁNDEZ, 2009). This annual event that 
began in 1986 in Bake Beach, San Francisco, dedica-
ted to the many inspired web technologists, including 
larry and Sergey, as a celebration of  art and creativity 
(TUrNEr, 2008, p. 74). 

Whether appropriating international popular cultu-
re such as: Thanksgiving Day (USA), Carnival (Brazil), 
25th Anniversary of  the opening of  the Sydney Opera 
House (australia) and 50th Anniversary of  Deltawerken 
(Netherlands) (figure 9), or paying tribute to personali-
ties and important events in human history, Google cre-
ates a special bond with its audience by honoring histo-
rical values as an attempt to celebrate life and culture. 
This strategy maintains recipient-sender interaction by 
the satisfaction of  immediate recognition or curiosity 
that leads to knowledge. Hence, Google Mutant Brands 
represents total creativity that allows it to integrate and/
or connect to any context, interacting with its stakehol-
ders and enabling their active participation, resulting in 
an emotional reaction from the stories they tell.

Another way of  creating a bond with its audience 
is by allowing the public to participate in its designs, 
as in the case of  “Doodle 4 Google.” Doodle 4 Google 
is a national contest (USA) directed to students who 
create new Google logos based on a given theme in the 
most creative, artistic, and imaginable form, giving 
them the opportunity to share their creativity with 
the world. Considered by DAVENPORT (2008), as the 
organization of  the 21st century, Google’s branding 
strategy corresponds to the visual trends of  contem-
porary society. Based on the compilation of  its collecti-
ve imagery, the brand seeks to represent certain values 
of  the post-modern society and the organization itself. 
The images used by Google Mutant Brands evoke me-
mories, provoke emotions, tell a story, and allows and 
promotes interaction with its audience, all while main-
taining a more effective and durable relationship with 
them (KREUTZ and MAS FERNÁNDEZ, 2009). 

Figure 8
First Google Mutant Brand
Source: Kreutz & Mas Fernández, (2009)

Figure 9
Google’s International Tribute
Source: Google image
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It is noteworthy that its communication approach is 
imagistic in line with the global discourse of  the brand-
-innovation, interaction, playfulness, freedom, con-
temporary art, and graphic design. As part of  the whole 
organization, Brand Google: embodies the spirit, sensi-
tivity, emotion of  its consumers; captures expectations 
of  its audience; encourages the desire to participate; 
breaks the static, immutable, and univocal traditional 
method of  design; and has identity traits that allow the 
viewers to identify its value. It is the result always gre-
ater than the sum of  its part and constituent elements 
that are perceived by our senses, composed of  an aura 
that must be felt and shared (KREUTZ, 2005). 

2.5. the City of melbourne
Nearly thirty years after the first mutant brand was 
launched (MTV), and a decade after Google transfor-
med the world of  technology and design with its mutant 
brands, the City of  Melbourne followed suit, to become 
the first tourist destination to adapt this contempora-
ry communication branding strategy. as an attempt to 
diversify its tourism products and services, the City of  
Melbourne – australia contracted a brand consultant 
agency to replace the old and outdated brand that was 

implemented in the 1990’s. 
Landor Associates, the 
pioneer of  creating corpo-
rate identity and a brand 
consultant agency, crea-
ted the new flexible and 
future-focused corporate 
visual identity for the City 

of  Melbourne, (figure 9). This transformation has been 
much more than the formation of  a destination image 
as a tourist destination, but rather related to issues such 
as governance, international diplomacy, preservation 
of  history, culture and heritage promotion, all of  whi-
ch have also had a considerable impact on changing the 
perceptions of  this magnificent city they call Melbour-
ne. The City of  Melbourne wants to be recognized as a 
great place to visit as well as having a sustainable city 
with a futuristic vision and a diverse cultural and histo-
rical background.  

Furthermore, the City of  Melbourne recognized 
the need to develop a new corporate identity to pro-
mote quality, art, and history, was inevitable if  the city 
was to have a chance of  competing at the international 
level. It needed to capture the world’s imagination as 
the world capital of  contemporary design, sustainable 
tourism, and an innovative diverse cultural society 
(Council of  Tourism of  the City of  Melbourne, 2009 
online: http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/de-
fault.aspx). The city grasped the opportunity to create 
a new visual identity and committed to a future-focus 
planning using a clear marketing proposition with a 
strong set of  brand values (LANDOR, 2010). It was al-
so determined to drive an understanding of  the new 

Figure 10 The City of Melbourne’s Mutant Brands Source: Landor Associates, 2010
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corporate identity amongst all stakeholders, and com-
mitment to develop tourism products that reflected 
the brand’s value and the destination’s unique quali-
ties by ensuring that visitors experience at first hand 
the differentiated personality of  the city. 

By understand and identifying current trends and re-
cognizing existing assets, the implemented rebranding 
strategy was considered a contemporary and innovati-
ve approach that would allow its visitors to emotionally 
connect with its mutant brands. The new visual identity 
of  the City of  Melbourne has not only opened up the 
interior of  its diverse culture, and innovative thinking, 
but it has also endowed the international credibility as 
a contemporary sustainable destination. 

The City of  Melbourne’s appeal is the emotion, 
feeling, and memory of  experience built around the 
city’s distinctive tangible and intangible characteris-
tics. Building height limits and preserving its cultural 
heritage have kept the city at a human scale while hi-
ghlighting its diversity and creativity. Home to people 
of  140 different cultures, its multicultural population 
contributes to the city’s unique atmosphere, which 
provides a logical canvas for artistic expression. Being 
a dynamic, progressive city, internationally known for 
its diversity, innovation, sustainability, and livability 
(LANDOR, 2010), in 2009 implemented a new tourism 
visual identity (figure 10) to reflect its many identities 
and long-term sustainability as well as its strategic 
plans for the future. This visual identity was created 
to become an icon for Melbourne and for the City of  
Melbourne; capture the city’s status as a leading capi-
tal city with an international reputation for excellence, 
innovation, and leadership; and represent the city as a 
single entity while allowing for a variety of  sub-brands 
with distinct personalities. 

According to the Council of  Tourism, the brand be-
comes immediately recognizable as the City of  Mel-
bourne, even when used in different ways for different 
projects. The new visual identity uses a flexible design 
that: can be translated for use in any medium, allowing 
for creative interpretations that match a project’s ob-
jective; will become part of  the many diverse branded 
activities, from events to strategies, from websites to 
brochures, and from banners to business cards; and 
connect all projects and programs to the City of  Mel-
bourne (Council of  Tourism of  the City of  Melbourne, 
2009 online: http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/
default.aspx). 

It was deemed necessary to implement a rebranding 
strategy when an extensive audit and review of  the le-

af  logo (Melbourne’s brand from 1993 to 2008), reve-
aled that it was lacking the ability to attract potential 
visitors and considered to be outdated. The creation of  
one master-brand represented an opportunity to build 
a new identity that resonates with its staff, communi-
ty, customers, and for the City of  Melbourne as a local, 
national, and international destination. Furthermore, 
Melbourne’s new brand strategy and visual identity 
system was created to ensure that the city remains a 
permanent australian center for culture, arts, dining, 
entertainment, education, and shopping. 

Following the evaluation of  the city’s audit, 
and analysis of  public opinion, and stakeholder’s 
viewpoints, the challenge then became to, reflect 
Melbourne’s cool sophistication on the world stage, 
capture the passion of  its people, and provide the city 
with a unified, future-focused image. As observed in 
figure 10, the mutant brands for the City of  Melbour-
ne has a diversified communication style in which di-
fferent pattern, textures, and color are used in diffe-
rent context. Whether for purposes such as cultural, 
entertainment, business, gastronomy, history, art, 
music, heritage, and so on, the bold “M” presents a 
full expression of  the identity system – immediately 
recognized and as multifaceted as the city itself, pro-
viding a surface for endless visual expression (laN-
Dor, 2010).

2.6. Back on the World Map:
Mutant Brand Colombia
Colombia is a country that has managed to come back 
from the edge of  the abyss. 

With its very survival threatened – in a way that is 
without parallel to the world – by the combined effects 
of  drug trafficking, guerrillas, and terrorism for many 
years. The vital energy of  its society and the vision of  
its leaders have made it possible for Colombia to over-
come this fundamental threat. At the same time as this 
recovery process, the country was capable of  designing 
a communication strategy to make the new national 
reality known and to create a new image for the coun-
try that overcomes the stereotype and prejudice that 
had been formed over the course of  the years of  con-
flicts, which were disseminated globally over the mass 
media. The objectives of  Colombia’s communication 
strategy are not to redefine the profile of  the country 
or its identity or ideology, which are fully defined. Ra-
ther to highlight all of  these identifying elements and 
framing them in the current reality of  Colombia in or-
der to transmit a true image, free of  stereotypes and 
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prejudice derived from traumatic historical stages, 
which has already been left behind in large parts and 
soon to be forgotten.

Colombia has a large level of  intangible wealth 
products of  historical and cultural hybridization. This 
diversity can be measured in deeds as its ethnic diver-
sity, which encompass one 102 ethnic groups, over 30 
traditional festivities, 191 folklore rituals, hundreds 
of  other customs, and seven cultural expression, de-
clared Intangible Heritage of  Humanity by UNESCo. 
With full awareness of  its privileged geographical and 
cultural dimensions, in a joint effort to promote and 
strengthen all sector, Colombia is emerging today as a 
country resolution of  culture, tourism, environment, 
investment, and export. In regards to the country’s 
tourism, this nation offers solution to all types of  
travelers: from corporate tourism to ecotourism. re-
cognizing the importance of  competing on the world 
stage, the Colombian institutions have been able to de-
velop and implement a branding strategy that meets 
the highest technical demands of  present-day com-
munication (figure: 11). 

Conceptually, they have defined the meaning of  
the brand and have strategically designed to adapt it 
to different situations. Seeing today as an exuberating 
star of  South America that offers world solutions, the 
new visual identity seeks to position the country in 

the international market with a new attitude, a new 
type of  language, and most of  all, a new image. With 
all of  the economical transformation and social im-
provements that the country has undergone, needed 
a vehicle – brand – to project its new image. This new 
rejuvenating image needed to unify and represent all 
of  the country’s accomplishments by rectifying the 
negative image and create a new innovative, holistic, 
and attractive image.

In order to create an impactful, innovative, and 
differentiated visual identity, as well as, foster recog-
nition, the designers of  Brand Colombia adapted a 
creative geometric model of  the alphabetical represen-
tation of  CO, which identify the country since 1974. To 
this end, they felt that the new visual identity needed 
to be non-conventional, for it required a flexible and 
interactive characteristic. Inspired by the Doodle for 
Google concept, the designers of  Brand Colombia sou-
ght to create a contemporary brand capable of  trans-
forming and adapting according to its communication 
strategy. The green represents the natural resources 
and endless landscapes; the violet represents the di-
versity of  its flowers, especially the orchid – the natio-
nal symbol; yellow symbolizes the sun and minerals; 
blue depicts the rich river and sea life; red portraits the 
national talent and the passion of  its people, as obser-
ved in the first logo of  Figure 11. This interactive image 

Figure 11
Mutant Brands Colombia 
Source: La Marca Colombia,
Adapted by the researcher
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is a new narrative for the great development moment 
the country has experienced, and a new visual identity 
for a country with solutions, attracting travelers, in-
vestors, and entrepreneur form all four corners of  the 
earth (FOROALFA, 2012). 

2.7. Barcelos’ Rooster – a poetic mutant brand 
This last case is a good example of  the importance of  the 
mutant brands as a strategic tool to renew the image of  
a tourism destination. Barcelos is an ancient city in Por-
tugal with around 120 thousands inhabitants. In the late 
medieval period, it used to be a flourishing town, when 
it was offered by King João I to one of  his sons, with the 
title of  Count of  Barcelos. The city is located in the Mi-
nho region, not far from the most important regional 
centers: Porto (60 km) and Braga (25 km). 

During the last 7 or 8 centuries, the history of  Bar-
celos has been closely related to the pilgrimage to St. 
James (Santiago de Compostela), since it is located on 
the Portuguese Way to St. James. And the Barcelos’ 
rooster, one of  most popular symbols of  Portuguese 
folk culture (a handmade traditional piece of  figurati-
ve pottery), took its origin in a legend related to the pil-
grimage to St. James. According to this famous legend, 
a pilgrim was passing through the village of  Barcelos 
when he was wrongly accused of  theft. This was a se-
rious charge for which a guilty verdict would certainly 
lead to death penalty. The pilgrim was brought before 
the town’s judge, who was about to have a roast cocke-
rel for dinner. Feeling vulnerable in a strange village 
and knowing what his sorry fate might be, the pilgrim 
pleaded: “If  I am innocent, may that cockerel get up 
and crow”. No sooner had he spoken, than the cockerel 
got up and crowed heartily. Therefore, the pilgrim was 
granted pardon and allowed to go free. Ever since, the 
Barcelos’ Rooster (a handmade piece of  clay) has been 
a symbol of  faith, justice and good fortune.

Nowadays the local community perpetuates the 
tradition of  figurative pottery, a kind of  handcraft that 
allows them to express their worldview, representing 
and criticizing the social and political life throughout a 
myriad of  humoristic clay figures. This is why Barcelos 
figurative pottery is known as one of  the most authen-
tic expressions of  the popular Portuguese imaginary.

However, in the last decades the tourism industry 
in Portugal has used the Barcelos’ Rooster as a cheap 
and industrialized piece for tourists, mostly made in 
China, a kind of  kitsch for the mass tourism that one 
can find in every shop for tourists, in all Portugue-
se cities (figure 12). As a result, anyone travelling in 
Portugal can find everywhere this charming brightly 

painted Rooster. It is probably the most ubiquous che-
ap souvenir in the country.

While the Barcelos’ Rooster was transformed by 
the tourism industry into a cheap but famous piece 
of  handcraft, the Barcelos’ people reacted against this 
symbolic expropriation, trying to regain control over 
their own symbol. During the last decades they have 
attempted the re-appropriation of  their Rooster using 
the strategy of  gigantism: in every square of  the city 
there is a big rooster.  

Nevertheless, this strategy has a low impact, sin-
ce it can influence only a specific target: the tourists 
that visit Barcelos. No one else will know about it. 
Furthermore, considering that Barcelos has a long 
and rich tradition of  figurative pottery, this persis-
tent fixation in an industrialized souvenir, a kitsch, 
is a nonsense. On the contrary, the people of  Barce-
los can get a huge advantage if  the local authorities 
adopt a strategy to promote the authenticity of  their 
figurative pottery, showing their art to the world. If  
the creativity of  artisans is the main asset of  intan-
gible heritage of  Barcelos community, the creative 
and authentic roosters can be used to rebuild the 
brand of  Barcelos. 

Aiming to overcome the weaknesses of  this first 
strategy (to regain control over a stereotyped symbol, 
using gigantic figures in the public squares), another 
strategy was recently adopted. This is an ambitious 
and yet enthusiastic process of  blending tradition and 
modernity, joining the popular art with multimedia 
art. The main tool of  this strategy is the ART&TUR - 
International Tourism Film Festival, which takes place 
every year in Barcelos, since 2008.

This festival is an original and innovative event wi-
th a multicultural profile, which already acquired a hi-
gh international recognition. This is an annual event, 

Figure 12
Barcelos’ rooster as a tourist souvenir
Source: www.google.com
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and in its 5th edition, in 2012, the ART&TUR Festival 
received 360 films from 29 countries. 

Every year, twenty artisans are invited to manu-
facture the trophies for the Festival. Each artisan pro-
duces a creative rooster for each of  the twenty film 
categories, thus promoting this creative artifact as a 
mutant “oscar of  Tourism”. 

The prestige of  the ART&TUR Film Festival is pas-
sed on to its trophies. And as it is expected every festival 
winner to try to get news back in his own country, hi-
ghlighting the distinctiveness acquired in the festival. 
As a result, the statuette – the creative rooster – gets un-
der the spotlights. I.e. after the Awards Ceremony, when 
fifty roosters are awarded (two or three in each category, 
one first prize and one or two second prizes), every win-
ner replicates the impact of  the event, making a kind 
of  private ceremony, showing the statuette on TV and 
spreading the message via internet and newspapers. 
For example, after receiving a statuette in the festival in 
Barcelos, the Director of  Media Production of  the Saudi 
Arabia Government organized a ceremony in which he 
offered the Barcelos’ Rooster to Prince Sultan bin Sal-
man bin Abdul Aziz (figure 14). 

Shortly, this case makes evident the effectiveness 
of  a strategy of  branding using a poetic mutant brand 
and a creative event as a tool to communicate this new 
brand. The media coverage of  the festival is the most 
effective way to communicate the new brand – a poetic 

mutant brand that has been created through an almost 
spontaneous process.

Step by step, the local community of  Barcelos is 
realizing that this new strategy is much more effec-
tive than the other one based on gigantic stereotyped 
roosters, since it has a huge potential to create a high 
level of  awareness in the public mind, that associates 
this town with a creative combination of  tradition 
(handcraft) and modernity (film festival). But on the 
basis of  this strategy there is a mutant rooster, which 
received the name of  “Tourism Oscars”.  

Figure 13
Barcelos’ rooster as a festival trophy. Source: ART&TUR Film Festival (www.tourfim-festival.com)

Figure 14
Prince Sultan bin Salman bin Abdul Aziz receiving the trophy
Source: http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130108/
Con20130108562663.htm 
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Conclusion
This study has reviewed the relevant literature on 
the brand concept and how its application plays an 
increasingly role in communicating the product and 
services and organization. The chapter furthered hi-
ghlighted how this communication strategy has been 
adapted by different marketing organizations seeking 
to create an attractive visual identity. The importance 
of  technological development was emphasized as a 
means to create an authentic visual identity. The lite-
rature also presented the non-conventional commu-
nication blocks of  a corporate identity, and empha-
sized the way in which this concept has changed and 
transformed the world of  design. The presentation 
of  this theory was underlined by explaining the evo-
lution and transformation of  design, which in turn, 
gave light to the concept of  Mutant Brands. Case stu-
dies of  the applicability of  this contemporary visual 
communication strategy were presented to support 
the assumptions of  this study. 

Breaking the traditional standard model of  design, 
the designers of  Brand MTV revolutionized the world of  
television by introducing to the world a contemporary 
visual identity that adapted and changed its communi-
cation style to meet consumer’s needs. Changing the face, 
ideology, and speed of  graphic design, Brand MTV rede-
fined the concept of  visual identity. To fulfill the need of  
its young audience, which is always open to new life expe-
rience, the brand is constantly in the process of  mutating 
and transforming its outer-shell in order to stay fresh 
and always up-to-date. By changing its colors, texture, 
and patterns, MTV poetically expresses its purpose and 
interacts with its audience. 

Created during and for the technological era, Brand 
Google was also built under the same principle as Brand 
MTV. When Sergey Brin and Larry Page, founder of  Goo-
gle, embarked on a mission to create a search engine on 
the World Wide Web to facilitate people’s lives, they had 
no idea of  the potentials of  their company. Just as the sig-
nificant of  the name, Brand Google possesses a surface of  
endless expression in which its audience participates and 
interacts with it. This indispensable brand has virtually 
become an extension of  computer user’s brain. Born wi-
th the spirit of  mutant characteristics this contemporary 
aesthetics design creates a special bond with its audience 
by honoring historical values as an attempt to celebrate 
life and culture. 

Following suit, the City of  Melbourne is the first 
tourist destination to adapt this post-modern bran-
ding strategy by creating a new visual identity able to 
capture the city’s magic and diversified culture. De-
signed by landor associates, pioneers of  corporate 

identity, Melbourne Mutant Brand is a future-focus 
visual identity with a clear marketing proposition 
and a strong set of  brand values. Melbourne Mutant 
Brand seeks to represent the destination as the center 
of  Australia’s entertainment, dinning, art, shopping, 
and most of  all culture, heritage, and history. 

Colombia, a country working effortlessly to rectify 
the negative image that has hovered over its society 
for years, has created an innovative and interactive 
visual identity that mirrors this progression. With its 
flourishing industries, transforming economy, rich 
tradition, unique culture, popular festivals, rituals, 
customs, and endless landscapes and mountain tops, 
the country needed a brand to unify all of  these aspects 
and present to the world a new and innovative image: 
la Respuesta es Colombia, (la Marca Colombia, 2012). 
Colombia Mutant Brands are the answers for the fu-
ture and the strategic communication tool utilized to 
represent the newly constructed image of  a country. 
Adapting its visual representation according to what 
needs to be communicated, the new visual identity 
provide solution to tomorrow’s problems attending 
to the needs of  tourist, investors, entrepreneurs, and 
most of  all the citizens.

The poetic mutant brand of  Barcelos is a sponta-
neous process for rebuilding the image of  the town, 
connecting two different artistic forms: the local ar-
tisans and the creative filmmakers from all over the 
world. The symbiosis of  “rooster-trophy” with talen-
ted filmmakers, although being unexpected, has a hu-
ge potential for branding the town in a very positive 
and creative way.
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resumo  Este trabalho de investigação pretende iden-
tificar em que condições de mercado a marca insígnia 
é percebida, pelo consumidor, como detentora de uma 
oferta credível. Para tal, estudaram-se os impactos 
dos atributos da imagem que impactam na confiança 
e que suscitam comportamentos de lealdade. assim, 
este estudo é suportado, numa primeira parte, pela re-
visão da literatura sobre o tema. Numa segunda parte, 
realizou-se um estudo empírico exploratório de natu-
reza qualitativa e quantitativa para testar as hipóteses 
formuladas. os resultados sugerem que, dependendo 
da categoria de produto e da situação de consumo, a de-
cisão de compra de produtos marca insígnia difere da 
realizada face a ofertas da marca do produtor.

Palavras-chave: marca da distribuição; capital da 
marca; imagem de marca.

abstract  This research pretends to identify in which 
market condition the private label is regarded by the 
consumer as a credible offering. Thus, this study in-
vestigated the impact of  trust on image values which 
create loyalty in customer behavior. This investigation 
is based on two parts; the first one is about the review 
on branding literature and the second is based on an 
empirical research in a quantitative and qualitative 
way for testing the expressed hypothesis. The results 
indicate that depending on product category and on 
the consumption situation, the final choice of  the pri-
vate label´s purchase is different from the one made by 
the producer brand offering.

Keywords:  private label; brand equity; brand image.

resumen Esta investigación tiene como objetivo 
identificar las condiciones en que se percibe el merca-
do de marca insignia por los consumidores como tener 
una oferta creíble. Para tal se estudió los efectos de los 
atributos de imagen que tienen un impacto en la con-
fianza y lealtad de los usuarios de la marca. Este estu-
dio se apoya en una primera parte cualitativa empe-
zando por la revisión de la literatura sobre el tema. En 
la segunda parte, se ha realizado un estudio empírico 
exploratorio cuantitativo para poner a prueba las hi-
pótesis. los resultados sugieren que, dependiendo de 
la categoría del producto y la situación de consumo, la 
decisión de compra de los productos de marca insignia 
difiere frente a la marca del productor.

Palabras-clave: marca de distribución; valor de la 
marca;  imagen de la marca.

résumé  Cette étude a comme but identifier les condi-
tions de marché où la marque du distributeur est per-
çue par le consommateur comme une offre crédible. 
De ce fait, l’article concerne l´importance de l´image 
par rapport à la confiance qui génère la fidélité du 
consommateur. l’étude se base d’abord sur une révi-
sion de la littérature à ce sujet et est, ensuite, fondée 
sur une recherche empirique de nature qualitative et 
quantitative pour tester les théories existantes. Les 
résultats suggèrent que, selon les classes du produit et 
du moment de leur consommation, la décision d´achat 
des produits du distributeur est différente de celle des 
offres de la marque du producteur.

Mots clés: marque du distributeur; capital de la 
marque; image de la marque.
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Introdução e interesse da investigação
a revisão da literatura sobre Gestão de Marketing 
(DElGaDo e MUNEra, 2001; GUrVIEZ e KorCHIa, 
2003; PÉrEZ e Gallo, 2009) expressa de uma forma 
inequívoca a importância que a “confiança” desempe-
nha no processo de decisão de escolha e compra de uma 
determinada marca em detrimento de outra. o risco 
na compra de um produto/serviço de marca tende a ser 
diminuto quando a compra se realiza num ambiente 
seguro. o mesmo é dizer quando a compra recai sobre 
produtos/serviços de marcas sobre a qual o consumi-
dor/cliente já selecionou e avaliou informação que lhe 
permite decidir, com base em pressupostos (atributos, 
benefícios i.e.) objetivamente selecionados de entre as 
ofertas alternativas. 

Assim, o conhecimento e experiência prévia de 
marcas conhecidas assumem-se como fatores deter-
minantes na redução da incerteza e riscos associados 
ao grau de satisfação esperado pela compra e usufruto 
do bem. a este propósito, a literatura sobre comporta-
mento do consumidor (SoloMoN et al. , 2007) é clara 
quando aponta como estratégias de minimização do 
risco a valorização de experiências passadas e a opção 
por marcas com elevada notoriedade.

acresce que, interpretada uma marca como “síntese 
de informação” (SErra e GoNZalEZ, 1998; KaPFE-
rEr, 1991), a sua função como garantia de uma “com-
pra segura” tem vindo a ser observada em diversos es-
tudos realizados sobre o tema.

Segundo Dunne e Chakravarthi (1999), durante 
décadas, a legitimidade económica e consumista das 
marcas utilizadas pela distribuição foi posta em causa 
com base em dois argumentos: 1) ausência de inovação; 
2) diminuição da transparência do mercado. assim, o 
grau de inovação permitia estabelecer a dicotomia en-
tre “marcas legítimas e úteis” (i.e. marcas de fabrican-
te) e “marcas prejudiciais e enganosas” (i.e. marcas dos 
distribuidores).

a literatura sobre o tema salienta que, se esta ar-
gumentação foi verdadeira em alguns casos de gestão, 
revelou-se, todavia, injustificada em muitos outros, 
não sendo razoável a sua generalização. Na opinião de 
Dunne e Chakravarthi (1999), se apenas a inovação téc-
nica justificasse a exploração do potencial associado a 
uma marca, não restaria no mercado senão um peque-
no número de marcas pertencendo, quer a empresas 
líderes no mercado (i.e. pela sua dimensão), quer a em-
presas altamente especializadas (i.e. detentoras de um 
saber fazer). Por outro lado, os processos de imitação 
ou de contrafação não constituem práticas reservadas 

à distribuição. A literatura exemplifica como grandes 
marcas sofreram o impacto negativo destas ações pro-
venientes dos seus concorrentes produtores e em todo 
o tipo de mercado (alimentação, brinquedos, têxtil e 
diversas “griffes”). 

1. Fundamentação teórica
Neste sentido, surge a política de marca insígnia, i.e. , 
conjunto de produtos/serviços em que a embalagem 
possui a identificação em destaque do nome do dis-
tribuidor, assumindo por esta via a promessa de cum-
primento de garantia e segurança, função primeira de 
qualquer marca. Contudo, várias têm sido as definições 
de marca insígnia.

Nesta conformidade, as marcas podem ser divi-
didas em dois tipos: as marcas do produtor, sendo a 
propriedade e produção controlada pela empresa, e a 
marca insígnia com propriedade ou controlo da dis-
tribuição e não da produção. Também para Mason et al. 
(1993) as marcas insígnia são marcas comercializadas 
apenas pelo distribuidor a quem pertencem não sendo 
encontradas em outro local. as marcas insígnia são 
marcas de produtos comercializados exclusivamente 
pela marca do distribuidor, podendo possuir ou não 
a identidade de quem a comercializa (lEPSCH e SIl-
VEIra, 1998). 

as marcas insígnia não são um fenómeno recente, 
apesar de o seu crescimento se ter verificado apenas a 
partir da década de 80. Surgem indicações da sua pre-
sença já na Grã-Bretanha em 1869; na Suíça, em 1925, e 
em França, em 1929. o desenvolvimento de marcas in-
sígnia (com pioneirismo no reino Unido) surge como 
consequência de uma aproximação maior entre a dis-
tribuição, os consumidores e os fatores inter-relacio-
nais que surgem com a compreensão, pela distribuição 
da importância da gestão de  marketing (BUrT, 2000).

Segundo Kotler e Keller (2006), o facto de os con-
sumidores serem  sensíveis ao preço e à qualidade dos 
produtos foi fundamental para o desenvolvimento da 
marca insígnia. A distribuição enfrenta esse desafio 
- suscitar e criar nos consumidores/clientes esse sen-
timento de confiança na compra dos produtos da sua 
marca, sendo com frequência ofertas comercializadas 
a preços inferiores aos praticados pelas marcas dos fa-
bricantes. A confiança não deverá, pois, estar interli-
gada ao custo, mas sim ao risco diminuto na aquisição 
do produto. 

Segundo Morgan e Hunt (1994), a relação de fideli-
zação com a marca insígnia tende a ser contínua se a 
experiência de compra tiver sido satisfatória ou posi-
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tiva. Nestas condições, a perceção do risco que poderá 
ocorrer numa próxima compra deverá ser diminuta. 
os mesmos autores salientam ainda a necessidade 
desta relação de proximidade exigir continuidade e 
acompanhamento sistemático pela Gestão da Mar-
ca insígnia, que deverá ser concretizada pela imple-
mentação de sistemas de “CrM – Customer Relationship 
Management” (Gestão de relacionamentos). Só assim 
os resultados deste esforço de marketing podem ser 
percebidos, não apenas pelo mercado consumidor, 
como este, enquanto cliente, deverá assumir um pa-
pel de parceiro (cocriador) na construção deste pro-
cesso cujo retorno (“payback” marketing) deverá resul-
tar em ganhos de confiança crescentes. Quanto maior 
for a orientação da marca ao consumidor, maior será 
a satisfação deste, desde que esta orientação seja per-
cebida através da oferta.

De igual forma, a literatura sobre Gestão da Mar-
ca da Distribuição (CHErNaToNY, 2003) prevê uma 
transformação na divisão de papéis entre produtores e 
distribuidores no sentido da construção de estratégias 
consertadas para que os últimos possam utilizar a sua 
insígnia para comercializar parte dos produtos que, 
em fase de maturidade, constituem stocks excedentá-
rios para as marcas dos fabricantes.

a identidade da marca insígnia parece estar, pois, 
intrinsecamente relacionada com a perceção que o 
mercado consumidor elabora sobre a atual função 
distribuição: uma aparente delegação no processo de 
seleção e escolha cujos vetores são a melhor relação 
qualidade/preço. Desta forma, a fidelidade do consu-
midor resultará de um ajuste sistemático à perceção 
de valor criado.

Neste processo de credibilização e ganho de quota 
de mercado, as marcas insígnia exerceram um papel 
pedagógico junto dos consumidores, no sentido de 
os ajudar a criar padrões de consumo e a referenciar 
atributos característicos dos pontos de venda da dis-
tribuição (aIlaWaDI e KEllEr, 2004). Por outro 
lado, a credibilidade e a confiança alimentada pela 
verificação da existência de atributos, crenças e bene-
fícios da imagem das marcas insígnia têm conduzido 
o consumidor à compreensão do retorno de que pode 
beneficiar em troca de comportamentos de fideliza-
ção (DHar et al. , 2001). 

Já Peters (1998) afirmava que o esforço que uma 
marca despende para conquistar um novo consumidor 
é elevado, sendo, no entanto, um esforço menor do que 
o necessário para manter um consumidor já existen-
te; desta forma, políticas de retenção e a fidelização de 

clientes às marcas são investimentos de elevado retor-
no (KoTlEr e KEllEr, 2006).

Todavia, face a mercados cada vez mais fragmenta-
dos e de ofertas diversificadas, observa-se, em deter-
minadas categorias de produto e/ou serviços, compor-
tamentos de fidelidade instável. É neste quadro que 
cresce a predisposição para a experimentação de mar-
cas insígnias. ora, este custo de migração terá de ser 
percecionado como positivo para o consumidor, dado 
que se o risco for compensado positivamente induzirá 
a repetições de compras que sustentarão comporta-
mentos de fidelização. 

A fidelidade é uma estratégia de longo prazo – 
conquista-se ao longo do tempo: um cliente satisfeito 
poderá, ainda assim, ser sensível a ofertas da concor-
rência; já um cliente fiel, dificilmente o fará. A confian-
ça depositada numa marca é uma consequência deste 
processo assumindo-se cada vez mais como uma bar-
reira à entrada face às ofertas concorrência.

Desta forma, a distribuição pode fixar um preço 
mais baixo, aumentando sempre as margens de lucro. 
Uma outra vantagem relaciona-se com o facto de a dis-
tribuição colocar os produtos de marca insígnia em 
locais estratégicos, diminuindo, desta forma, o espaço 
disponível nos lineares para as marcas dos fabricantes 
(GarrETSoN et al., 2002). Na verdade, a negociação de 
destaque estratégico e utilização de espaços promocio-
nais nos pontos de venda da distribuição exige contra-
partidas financeiras e esforço de negociação (KOTLER 
e KEllEr, 2006). 

as marcas insígnia constituem, assim, uma procura 
relevante quando a economia se encontra numa fase de 
declínio, sendo este processo invertido numa fase de 
expansão económica. Tal ocorre porque durante algum 
tempo as marcas insígnia foram vistas como um subs-
tituto para as marcas do produtor.

 Todavia, este contexto começa a ser invertido pe-
lo desenvolvimento crescente das marcas insígnia 
resultante de alterações na perceção da qualidade 
percebida que os consumidores elaboram, fruto de 
processos de aprendizagem e experiência que ocor-
rem com maior frequência. Na verdade, a qualidade 
dos produtos de marca insígnia tem vindo a melho-
rar drasticamente, na medida em que para a distri-
buição também a marca se tornou um ativo de gestão 
estratégica. os produtos identificados pela insígnia 
deixam de ser necessariamente de baixa qualidade, 
adquirindo mesmo, em determinadas circunstân-
cias, uma qualidade mais elevada do que a oferecida 
pelos produtores. 
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1.1. noção de marca
Segundo Keller (1993), marcas poderosas criam imagens 
expressivas na mente dos consumidores, este é o prin-
cipal objetivo das marcas, criar associações e presenças 
positivas e inesquecíveis na mente do consumidor, se 
este princípio for cumprido pela marca a sua influência 
no comportamento de compra é também ela positiva de-
vido à diferenciação, resultando numa atitude positiva.

o grande objetivo de uma marca é transmitir um 
conjunto predefinido de informações. A perceção posi-
tiva ou negativa do consumidor é reputada pela marca.

a capacidade de retenção de um consumidor é efeti-
va enquanto este perceciona o produto como melhor, o 
reconhece da concorrência. Aqui estão fatores emocio-
nais agregados, pois são estes que nos ligam às nossas 
marcas preferidas. Segundo Ward et al. 1999, a principal 
característica de uma marca refere-se à sua capacida-
de de constituir promessas de valor relevantes para o 
consumidor e que sejam cumpridas pela empresa, que 
possuam credibilidade no mercado. ao longo da últi-
ma década do séc. XX, a identidade da marca passa por 
um conjunto dos valores estruturados com o intuito de 
serem percecionados pelo consumidor, passando pela 
identificação e diferenciação da demais oferta.

a construção de uma marca é um tema que tem vindo 
a ser estudado de forma a explicar o sucesso de inúmeras 
marcas e o insucesso de outras. aaker (1996) apresenta 
uma proposta de explicação, semelhante à apresentada 
por Kapferer (1992) e Keller (1993), por exemplo. Esta 
proposta engloba 3 momentos em estudo: análise estra-
tégica da marca, definição do sistema de identidade da 
marca e, por último, implementação dessa identidade.

Para aaker (1996), a análise estratégica de uma marca 
deve começar por uma análise ambiental, ou seja, pro-
mover o estudo do potencial consumidor e da concor-
rência. Aqui deverão ser identificados os traços de iden-
tidade da marca, analisar as características da empresa 
e as promessas associadas, analisar as expectativas dos 
potenciais consumidores e procurar a diferenciação. De 
seguida, e com base na informação obtida, podemos tra-
çar o sistema de identidade da marca, sendo este o ponto 
fulcral para a definição da marca, ainda segundo Aaker 
(1996), a identidade da marca engloba todas as associa-
ções a ela ligadas. Para este autor, a fase de planeamento 
da marca deverá englobar alguns itens como as dimen-
sões da marca, a proposição de valor, elementos de cre-
dibilidade e o relacionamento com o consumidor.

a marca deverá posicionar-se de acordo com a sua 
identidade. Só um núcleo bem definido poderá efetivar 
a comunicação. Também Keller (1993) nos diz que o ca-

pital da marca depende do nome, logótipo e simbolo-
gia associada, associações claras e fortes são percecio-
nadas rapidamente na mente do consumidor. assim, 
segundo aaker (1996), o processo de implementação 
da identidade da marca deverá passar pelo posiciona-
mento assertivo, a comunicação eficaz, e, por último, a 
avaliação dos resultados.

1.2. Gestão de brand equity
Segundo aaker (1991), o conceito de “brand equity” re-
mete para um conjunto de ativos intrínsecos e extrín-
secos provenientes das fontes de valor de uma marca 
que os seus produtos e serviços materializam. De entre 
as componentes de valor destaca: a lealdade à marca, 
a sua notoriedade, a qualidade percebida, associações 
da imagem de marca e o conjunto de ativos internos, 
como marca registada, patentes, relações com distri-
buidores, entre outros.

Numa visão tripartida da “brand equity”, este concei-
to é entendido como um ativo independente “brand va-
luation”, uma medida de ligação do consumidor à marca 
“brand strenght” que inclui conceitos como notorieda-
de, qualidade percebida, estima e lealdade; por último, 
as associações e crenças que o consumidor tem com a 
marca (FElDWICK, 1996). as duas últimas dimensões 
são, por vezes, associadas ao valor que a marca possui 
para o consumidor “consumer brand equity”, sendo o in-
tuito criar uma distinção clara com a primeira dimen-
são, a valorização da marca “brand valuation”.

Para Kotler e Keller (2006), o valor da marca “brand 
knowledge” é um aspeto fulcral para o reconhecimento e 
notoriedade que o mercado atribui a uma marca, mani-
festando-se por duas dimensões: o reconhecimento da 
marca (i.e. notoriedade) e a sua imagem. Estas dimen-
sões, ao serem identificadas pelo consumidor e por ele 
associados a uma determinada marca, induzem e trans-
mitem confiança impactando, consequentemente, na 
diminuição do risco na compra e afetando, de forma 
positiva, o relacionamento consumidor/marca. 

o valor da marca no mercado industrial (b2b) é, 
ainda, um tema escassamente investigado. Contudo, 
o poder da marca no mercado de consumo (b2c) tem 
vindo a ser cada vez mais relevante em termos do seu 
valor financeiro. Mudambi (2002) refere que a perfor-
mance financeira e a posição competitiva a longo prazo 
de uma empresa está estreitamente relacionada com o 
valor da(s) sua(s) marca(s).

as relações que os clientes/consumidores mantêm 
com uma marca identificam o último nível, constituin-
do a etapa final da pirâmide, onde deverá estar presen-
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te uma relação plena de fidelidade entre clientes e ati-
vos da marca (KEllEr 2001), a questão que se coloca 
é: o que na marca é fonte de fidelização (What about you 
and me?). o mesmo é dizer o retorno ou “pay back” finan-
ceiro que a repetição de compras decorrente dos níveis 
de fidelização poderá gerar para a marca.

A medida do grau de fidelidade à marca (apesar da 
não consensualidade que este tema tem gerado) baseia-
-se, com frequência, num índice de repetição de compra 
da marca. Todavia há que não confundir um mero re-
petidor de compra de um consumidor fiel à marca. Este 
último, tem vindo a ser interpretado como aquele cujo 
critério de decisão de compra primeiro é a marca. atu-
almente o valor da marca é sustentado na fidelidade do 
consumidor. Existem três tipos de consumidores: os que 
compram uma marca pelo preço, os que compram por-
que percecionam valor acrescentado e, por último, os 
que adquirem produtos de marca porque estabelecem 
uma relação de confiança. Assim, e ainda segundo Aaker 
(2002), para o desenvolvimento de uma marca forte são 
necessários quatro parâmetros: definir a identidade da 
marca, a arquitetura da marca (a família de produtos a 
construir), construir a marca pelos seus produtos em 
diferentes países e mercados, elaborar um programa de 
comunicação (identificando diferentes estilos de vida, 
atitudes e relacioná-los com os produtos).

a aposta das cadeias de distribuição na sua imagem, 
como é o caso do Modelo e Continente e do Pingo Doce, 
com a alteração do logótipo tornando-o mais harmo-
nioso, aliada à associação de uma experiência de com-
pra agradável através de spots publicitários, por exem-
plo, leva o consumidor a percecionar qualidade nos 
produtos e a associar a marca a experiência agradável, 
fomentando-se a credibilidade com o intuito de fideli-
zar. Por seu turno, desde a década de 80 que a imagem 
de uma marca é considerada uma fonte do seu valor 
(SERRA e GONZALEZ, 1998). Keller (1993, p. 2) define 
a imagem de marca como a memória que os consumi-
dores possuem aliada ao conjunto de associações que 
lhe fazem. Uma associação especial que se estabelece à 
marca engloba tudo o que está vinculado à sua imagem, 
atributos do produto/serviço, personalidade de marca 
e simbologia. Trata-se do conjunto de ideias que os con-
sumidores associam à marca, como, por exemplo, a um 
contexto de uso, a um estilo de vida. O grau de conheci-
mento e experiência de cada consumidor é um fator que 
deve ser considerado na medida em que pode gerar di-
ferentes representações e significados. Nesse sentido, 
os autores sugerem a importância da distinção entre 
associações nucleares (únicas e distintivas da marca) e 

as periféricas (muitas vezes partilhadas pelas marcas 
concorrentes). a análise dos atributos e/ou associações 
identificadas nas marcas do fabricante e insígnia em 
teste assumem um papel determinante na compreen-
são dos processos de decisão de escolha observados 
no estudo empírico deste trabalho de investigação. 
Em síntese, a imagem de marca dependente do grau 
de informação e/ou experiência que cada consumidor 
detém sobre este. a literatura sobre Gestão de Marca 
configura três tipos de imagem em função dos bene-
fícios a si associados (SErra E GoNZalEZ, 1998): (1) 
funcionais, a satisfação das necessidades depende das 
vantagens intrínsecas dos produtos/serviços da marca 
na resolução dos seus problemas de consumo; (2) expe-
riência, quando a satisfação de necessidade ou procura 
de benefícios é de índole sensorial; (3) simbólicas, rela-
cionadas com benefícios decorrentes de aprovação so-
cial ou status que algumas marcas podem satisfazer. as 
associações, atributos e benefícios da imagem de uma 
marca são uma plataforma fundamental para a adoção 
de estratégias de diversificação das marcas.

1.3. Intenção de compra
Quando o consumidor se encontra num estágio que an-
tecede uma aquisição de um produto/serviço, são sele-
cionadas mentalmente algumas marcas de um conjunto 
pré-estabelecido, sendo notório a influência de alguns 
critérios de escolha, como o preço, a qualidade e a ima-
gem. Existem, contudo, quatro critérios de escolha antes 
da tomada de decisão relativa à intenção de compra: a 
decisão relativa à marca, a decisão relativa ao local de 
compra, a decisão pela quantidade e a decisão relativa à 
forma de pagamento a utilizar. Contudo, nem todas as 
decisões passam por estes quatro pressupostos, as de-
cisões de compra que tomamos diariamente são mais 
simplificadas. Segundo Kotler e Keller (2008), as etapas 
entre a avaliação das alternativas e a decisão de compra 
compreendem cinco patamares: a avaliação de alterna-
tivas, a intenção de compra e, no âmbito desta, estão 
incluídas as atitudes dos outros (intensidade e grau de 
proximidade) e os fatores situacionais imprevistos (aqui 
são englobados cinco riscos: risco físico, risco funcional, 
risco financeiro, risco temporal e risco psicológico), ter-
minando na decisão de compra. 

Richardson et al. (1996) referem que são vários os 
fatores que influenciam os consumidores no seu pro-
cesso de compra, a optarem pelos produtos da marca 
insígnia em detrimento da marca do produtor:

• Variáveis demográficas. Nesta variável, é de-



46 brandtrends journal · abril 2013

monstrada uma prevalência por famílias com 
um menor rendimento e famílias numerosas;

• Fatores extrínsecos, como o nome, o preço, a 
embalagem;

• Perceção do consumidor, relativamente ao 
valor percebido dos produtos, qualidade, e 
relação entre a qualidade percebida e o valor 
financeiro do produto;

• Experiência anterior, relacionada com a marca 
insígnia e com a perceção positiva do espaço, 
uma familiaridade com a marca e com o espaço 
de venda em si. É também um fator decisivo na 
escolha.

1.4. Risco percecionado
as consequências percebidas relativas ao comporta-
mento de compra podem variar consoante a categoria 
de produto e dentro da própria categoria podem va-
riar consoante o produto, dependendo das marcas em 
questão e dos consumidores.

Segundo a revisão da literatura (JaCoBY e Ka-
PLAN, 1972; KELLER, 1998), podemos identificar ris-
cos percecionados como forma de explicar as decisões 
de compra:

1. Risco funcional: associado ao desempenho 
pouco satisfatório do produto;

2. Risco financeiro: associado ao facto de o preço 
do produto não estar de acordo com o seu 
valor;

3. risco social: associado ao facto de o produ-
to não estar dentro dos nossos parâmetros 
sociais;

4. risco psicológico: associado a algum mal-estar 
que possa estar interligado com o produto ou 
com a sua utilização;

5. risco físico: associado a alguma ameaça à inte-
gridade física com a utilização do produto;

6. Dimensão temporal ou de conveniência: 
associada ao custo de oportunidade quando se 
verifica a insatisfação com um dado produto, 
custo financeiro e temporal na aquisição de 
outro produto.

Segundo Batra e Sinha (2000), os consumidores 
preferem marcas do produtor, em detrimento de mar-
cas do distribuidor em categorias de produto que exi-
jam “experimentação” como forma de avaliação de de-
sempenho da performance do produto, as consequências 
na perceção de desempenho inferior trazem riscos.

1.5. Gestão da marca insígnia e a sua evolução es-
tratégica
Um dos objetivos da Gestão de Marketing relaciona-
-se com o posicionamento da marca. Neste aspeto, as 
marcas do distribuidor possuem uma vantagem em re-
lação às marcas do produtor, uma vez que conseguem 
perceber exatamente e de uma forma muito simples 
e rápida quem são os seus clientes, de forma a definir 
estratégias mais assertivas para chegar a eles rapida-
mente, isto se a distribuição perceber este valor e deli-
near estratégias de gestão eficientes. 

os componentes do marketing – mix: preço, pro-
duto, distribuição e comunicação são a base do po-
sicionamento efetivo. Sendo a gestão das marcas do 
distribuidor da responsabilidade da própria empresa 
de distribuição, toda a estratégia de preço (atribuição 
do preço final ao consumidor), do produto (seleção dos 
produtos a comercializar, e seleção dos produtores pa-
ra fabrico), da distribuição (sendo esta a principal van-
tagem, a nível de posicionamento face ao consumidor) 
e comunicação (a nível da exposição dos produtos ao 
consumidor, da sua divulgação e das associações de 
marca que poderão ser criadas, embalagem), consegue, 
desta forma, uma elevada vantagem na diferenciação 
relativa às marcas do produtor.

assim, o distribuidor poderá livremente decidir 
sobre a distribuição dos seus produtos na própria lo-
ja, de forma a escolher os locais de destaque dos seus 
produtos como o espaço do linear ou no topo dos cor-
redores, não tendo para isso de custear esse espaço, 
ao contrário das marcas do produtor. logo, o custo 
de recursos e de investimento na venda não será rele-
vante, apenas será o facto de esses espaços não serem 
vendidos aos produtores.

Para Kapferer (1997), a principal função das marcas 
do distribuidor estava relacionada com a colmatação 
das suas necessidades, quando os produtores não for-
neciam em quantidade suficiente. Sendo o poder das 
marcas do produtor elevado, incentivou os distribui-
dores a investirem em marcas suas, aumentando o seu 
poder junto dos produtores, diminuindo desta forma o 
poder das marcas do produtor e incentivando a criação 
de um meio de diferenciação em relação às marcas do 
produtor concorrentes (KoTlEr, 1997).

algumas das razões apontadas para a evolução das 
marcas do produtor relacionam-se com a melhoria 
da qualidade dos produtos, associada a uma dimi-
nuição do preço. Tal, deve-se, também, à crescente 
concentração do mercado retalhista, principalmente 
o alimentar, possibilitando, desta forma, o desen-
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volvimento das marcas do distribuidor. Para Hoch, 
(1996) os esforços das marcas insígnia em incentivar 
programas de marketing e em promover “brand equity” 
das suas marcas, tratando-as como projetos marca, 
são cada vez maiores.

Segundo Paché (2007), as marcas insígnia podem 
seguir três estratégias para as suas marcas:

• Estratégia pelo incremento de elevada quali-
dade: transformar os produtos em “up market”, 
constituindo níveis de qualidade equivalentes 
aos da marca do produtor, mas com um preço 
inferior no máximo de 10%;

• Estratégia de preço baixo: tanto a qualidade 
como o preço são inferiores relativamente às 
marcas do produtor, sendo o segmento alvo 
sensível ao preço;

• Estratégia mista, qualidade elevada a um preço 
baixo: a qualidade é um atributo que poderá 
ser diferenciado segundo o país ou a cultura, 
podendo existir produtos de marca insígnia 
equivalentes aos produtos de marca do pro-
dutor e categorias de produtos onde o preço é 
inferior e a qualidade é equivalente relativa-
mente à marca do produtor.

Como é notório, as marcas do distribuidor trazem 
benefício à própria marca de distribuição enquanto 
distribuição, embora possa não estar relacionada com o 
aumento de tráfego no ponto de venda como sucede com 
marcas do produtor, referem Juhl et al. , (2006). Todavia, 
o crescimento das marcas insígnia necessitou de tempo, 
podendo as marcas insígnia adotar duas estratégias:

• Disponibilização para o consumidor de marca 
da distribuição e de marcas do produtor;

• Comercialização de poucas (ou nenhumas) 
marcas do produtor e incrementação da marca 
do distribuidor.

a literatura salienta que esta última estratégia não 
será a mais eficaz, uma vez que, segundo a perspeti-
va do consumidor, as opções de escolha são reduzidas, 
tornando-a limitada em várias categorias de produto. 
Segundo Sloot e Verhoef  (2008), o distribuidor, ao op-
tar por esta estratégia, poderá diminuir as vendas nes-
sa categoria de produto, principalmente se associar a 
este facto um produto hedónico, aí a perceção é nega-
tiva. Desta forma, podemos associar este facto à renta-
bilidade do espaço de venda.

 1.6. Fatores críticos de gestão da marca insígnia
De salientar alguns pontos fundamentais que podem 
retrair as marcas insígnia na sua projeção no mercado:

• Um elevado conhecimento do mercado: em 
países menos desenvolvidos, verifica-se que o 
conhecimento, quer do distribuidor, quer do 
consumidor, é escasso. Desta forma, entende-
-se que o fator preço, bem como outros fatores 
extrínsecos dos produtos, são sinónimo de 
qualidade e valor acrescentado dos produtos. 
Segundo Mandhachitara et al. (2007), observa-
-se que, nos países em que o conhecimento de 
mercado está mais desenvolvido, verifica-se a 
detenção de uma maior quota de mercado das 
marcas insígnia. Nestes casos, o consumidor 
está disposto a pagar um preço mais elevado, 
sendo que, na sua perspectiva, está a adquirir 
segurança e qualidade;

• o facto de as marcas da distribuição não 
investirem grandes somas em publicidade faz 
com que os consumidores, por vezes, mostrem 
algum desconhecimento dos produtos comer-
cializados. Todavia, é esta uma forte aposta dos 
produtos da marca do produtor, onde a publi-
cidade é uma das poucas formas de chegar ao 
consumidor. a publicidade é uma estratégia de 
diferenciação relativamente à marca insígnia, 
sendo notoriamente explícita nos anúncios 
publicitários.

1.7. Problemática das marcas insígnia 
Segundo Chernatony e McDonald (2003), a década de 
2000 assinala um momento de viragem no processo de 
gestão das marcas do distribuidor e do produtor. Para 
além da decisão estratégica de explorarem novos mer-
cados e canais de venda (ex. no mercado USa a Boots e a 
Marks & Spenser na BP), no caso específico das marcas 
insígnia, o posicionamento desejado desloca-se bem 
mais para o atributo qualidade associado a um preço 
adequado do que como outrora ocorria exclusivamen-
te centrado em preço baixo (KUMar e STEENKaMP, 
2007). Na revisão da literatura, este fenómeno é mais 
evidente na Europa, onde a distribuição teve maior po-
der na relação com o canal do que nos USa.

Esta estratégia de qualidade percebida não se limi-
tou apenas à definição das mensagens promocionais 
da distribuição mas, igualmente, aos atributos com 
maior potencial para evidenciar a preocupação por 
uma oferta de qualidade por parte da distribuição. o 
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mercado foi capaz de progressivamente reconhecer 
alteração estratégica do posicionamento da distribui-
ção. Segundo Chernatony e McDonald (2003, p. 246), 
a marca insígnia tem vindo a alterar a sua estratégia 
ao nível do posicionamento. Enquanto, na década de 
70, se posicionava num segmento de qualidade baixa 
e preço baixo, já em 2003 o seu posicionamento está 
num segmento de qualidade elevada a um preço baixo, 
indo assim ao encontro dos seus objetivos. 

o esforço e o investimento em ofertas de qualidade es-
tá patente nos departamentos de I&D que muitos distri-
buidores passaram a incorporar nos seus organigramas. 
Consequentemente, os mais orientados ao mercado pas-
saram a deter uma maior compreensão dos processos de 
escolha dos seus clientes e em “timings” bem mais redu-
zidos que alguns dos produtores. acresce que a exigên-
cia por maiores níveis de qualidade contribuiu também 
para que a distribuição adotasse comportamentos de 
maior seleção na escolha dos fabricantes/fornecedores 
que em muitas situações assumem relações de elevado 
envolvimento com os seus clientes distribuidores.

Chernatony e McDonald (2003) referem como 
exemplo que a Marks & Spencer tem mais de 200 fun-
cionários a investigar as tendências em alimentação 
nos seus laboratórios de I&D. Na realidade, os dis-
tribuidores que assumiram a Gestão da Marca como 
um instrumento estratégico de fidelização dos seus 
mercados têm vindo a deixar progressivamente de 
criar ofertas “me-too” ou “copy-cat” no desenvolvimen-
to das suas marcas insígnia que procuram satisfazer 
em elevado grau as expectativas e necessidades dos 
seus clientes alvo. acresce que a alteração estratégica 
verificada na relação de poder marca insígnia/marca 
do produtor tem vindo a transformar o “business mo-
del” dos primeiros numa perspetiva mais inovadora, 
consequência da posse de informação detida sobre o 
mercado. Já os fabricantes têm vindo a perder capaci-
dade para antecipar novas ofertas ajustadas às novas 
tendências de consumo dos seus mercados. 

Em síntese, a força das marcas insígnia tem vindo a 
residir numa aposta de maior qualidade no desenvol-
vimento de categorias “premium” e na expansão para 
novas categorias de produto. Todavia, a perda de poder 
dos fabricantes face à distribuição tem sido relativa, 
na medida em que aqueles que recusaram colocar-se 
numa relação de dependência mantiveram-se estrate-
gicamente ativos, inovadores, criando ofertas de valor 
acrescentado reconhecidas e premiadas pelo mercado. 
Nesta conformidade, as marcas dos fabricantes que se 
posicionam nesta opção estratégica referida continu-
am a manter elevados níveis de notoriedade, suficien-

te capacidade de atratividade e, fundamentalmente, 
obter ganhos de rentabilidade cujos “cash-flows” lhes 
permite manter investimentos em I&D.

2. Estudo empírico
Este trabalho de investigação compreende um estudo 
qualitativo de natureza exploratória (focus grupo) e, na se-
quência dos resultados obtidos, um estudo quantitativo.

2.1. Estudo qualitativo
a análise qualitativa de natureza exploratória foi rea-
lizada através de um focus grupo, tendo como finalidade 
selecionar marcas (relativamente à marca do produtor 
e à marca do distribuidor), as categorias de produto 
mais escolhidas como primeira e segunda escolha de 
compra e as razões que suportavam as escolhas. 

as categorias apresentadas ao grupo foram:

• leite: leite meio gordo embalagem de 1 litro 
de marca agros e Mimosa, Pingo Doce e 
Continente;

• Iogurtes: iogurtes de aromas embalagem de 
125g de marca Mimosa e longa Vida, Conti-
nente e Pingo Doce.

as categorias foram apresentadas aos participantes 
por esta ordem.

Este focus grupo foi realizado com baixa intervenção 
do moderador. Foi apresentada a primeira categoria 
de produtos e colocada a questão e, sequentemente, as 
opiniões foram dadas, seguindo-se a apresentação da 
categoria de produtos seguinte e assim sucessivamen-
te. a questão foi aberta. Depois de colocada, todos res-
ponderam. Esta resposta foi dada de uma forma rápida 
seguida de uma justificação de suporte.

2.1.1. Caracterização do focus grupo
Foi realizado com 7 indivíduos, durante cerca de 1h 
30m com intervalos de 5 minutos entre as categorias 
de produtos. Decorreu numa sala de uma casa particu-
lar com o objetivo de proporcionar um ambiente agra-
dável e descontraído aos participantes. No início da 
secção, foram explicados pela moderadora o objetivo 
e as regras de realização do focus grupo, incentivando 
os participantes a responderem de forma aberta e sem 
receios. a secção foi gravada em vídeo, para posterior 
análise detalhada de resultados.

2.1.2. Conclusões do focus grupo
Depois da análise de cada categoria de produtos, foi 
proposto que os indivíduos escolhessem as duas mar-
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cas sobre as quais recaísse a decisão de compra de entre 
as quatro marcas propostas em cada categoria.

2.1.2.1. Categoria leite
a marca Mimosa obteve zero referências como primei-
ra escolha e três referências como segunda escolha, os 
atributos e benefícios apresentadas referiam-se unica-
mente ao facto de ser marca do produtor. 

a marca agros obteve quatro referências como pri-
meira escolha e duas como segunda escolha, os atributos 
e benefícios são relativos ao prestígio da marca do pro-
dutor, à fidelidade à marca e à boa qualidade percebida.

a marca Pingo Doce obteve três referências como 
primeira escolha e uma como segunda escolha, os atri-
butos e benefícios apontados prendem-se com con-
fiança na marca, fidelidade à marca, o sabor apelativo 
e a boa relação preço/qualidade.

Por último, a marca Continente obteve uma refe-
rência como primeira escolha e duas referências como 
segunda escolha sendo os atributos e benefícios apon-
tados a origem do leite e a boa relação qualidade/preço.

2.1.2.2.Categoria iogurtes
a marca Mimosa foi referida uma vez como primeira es-
colha e uma vez como segunda escolha, sendo os atributos 
e benefícios referidos o facto de ser marca do produtor.

a marca longa Vida foi referida seis vezes como 
primeira escolha e uma vez como segunda escolha, os 
atributos e benefícios apresentados foram, boa quali-
dade do produto, ser marca do produtor, design da em-
balagem atrativo, boa reputação da marca, nutrientes, 
sabor agradável e familiaridade com a marca

relativamente à marca Pingo Doce, esta foi referida 
uma vez como primeira escolha e quatro vezes como 
segunda escolha. Os atributos e benefícios foram sus-
tentados pelo facto de haver confiança na marca, boa 
qualidade, preço favorável e sabor agradável.

a marca continente foi referida duas vezes como se-
gunda escolha, o único atributo e benefício o baixo preço.

De acordo com as conclusões do focus grupo, as cate-
gorias a utilizar na segunda fase da análise quantitati-
va identificadas são: 

• Categoria de leite: marca agros e marca Pingo 
Doce

• Categoria de Iogurtes: marca longa Vida 
e marca Pingo Doce.

os resultados obtidos pela realização do focus grupo 
são concordantes com o que a literatura sobre a catego-
ria de produto tem verificado. Assim, segundo o relató-

rio da Comissão das Comunidades Europeias ao Con-
selho (2007) os hábitos alimentares têm vindo a sofrer 
alterações ao longo dos últimos anos. Este estudo re-
vela que os produtos lácteos de base, como a manteiga 
e o leite líquido, têm vindo a sofrer um decréscimo de 
consumo, dando lugar ao consumo de produtos mais 
sofisticados, como o leite aromatizado, misturas de 
sumos de fruta com leite, entre outros. relativamente 
aos Estados membros, o leite gordo representa cerca 
de 36% do leite consumido, o leite meio gordo 54% e o 
leite magro cerca de 10%. ainda segundo este relató-
rio, a categoria dos iogurtes é uma categoria de produto 
de sucesso e em expansão. Contudo, deixou de ser um 
produto base, ou seja, indiferenciado, para se associar 
a benefícios de valor incrementado como a diversida-
de de aromas, incorporar cereais, pró-bióticos, entre 
outros atributos, sempre no sentido de responder às 
preocupações alimentares dos consumidores.

2.1.3. Análise de resultados do estudo qualitativo
após a revisão da literatura sobre Gestão das Marcas, em 
particular sobre Gestão da  Marca Insígnia, pretende-se 
agora identificar e analisar os fatores que influenciam 
o comportamento de compra e as escolhas do consu-
midor face às ofertas das marcas do produtor e às das 
marcas insígnia e compreender o impacto da confiança 
no valor da marca, sendo notório que, em Portugal, as 
marcas insígnia têm vindo a adotar de forma crescen-
te comportamentos de gestão de “branding”. assim, por 
forma a perceber e a determinar a natureza e a forma 
desta evolução, pretende-se captar e tipificar as perce-
ções dos consumidores face a estas políticas de mar-
ca. É, pois, objetivo principal deste trabalho analisar e 
complementar todo o estudo documental levado a cabo. 
Para este efeito, foram desenhados objetivos específicos 
com os quais se pretende responder com os resultados 
obtidos neste estudo, de forma a perceber quais as mo-
tivações que estão na base da aquisição de categorias de 
produtos, neste caso lácteos.

Objetivos específicos:

• Identificar em que condições de mercado a 
marca insígnia é percebida pelo consumidor 
como detentora de uma oferta credível;

• Verificar quais os atributos de imagem que 
impactam ou moderam a confiança e que 
suscitam um comportamento de lealdade do 
consumidor em determinadas categorias de 
produto, da marca insígnia;

• Identificar nas categorias de produto selecio-
nadas qual a estrutura de atributos e benefí-
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cios que melhor justificam a escolha da oferta 
de produtos da marca insígnia;

• Identificar em que situações de consumo, 
público ou privado, este comportamento é de 
intenção de compra ou se a compra se efetiva.

2.2. Estudo quantitativo
Com o intuito de conhecer a perceção dos consumido-
res relativamente às escolhas que fazem no que diz res-
peito às marcas de leite, a marca selecionada foi a agros 
e a marca insígnia foi a marca Pingo Doce, na categoria 
de produto relativamente à marca do produtor e em 
concordância com o resultado do focus grupo. Por outro 
lado, e relativamente à categoria de produto iogurtes, e 
ainda segundo os resultados do focus grupo, a marca do 
produtor selecionada foi a marca longa Vida e a marca 
insígnia o Pingo Doce. 

o inquérito está dividido em 3 grupos onde se pre-
tende saber:

• Importância de atributos
• Hábitos de compra
• Caracterização do inquirido.

2.2.1. População alvo
Como População alvo foram identificados todos os con-
sumidores de produtos alimentares capazes de expressar 
a sua opinião sobre a aquisição e consumo dos mesmos, 
desde que as idades estejam compreendidas entre no mí-
nimo 15 anos não havendo limite máximo. Não foi exclu-
ído nenhum consumidor, sendo que, mesmo os que não 
adquirem diretamente os produtos alimentares, conso-
mem-nos, por essa razão também capazes de expressar 
opinião. Desta forma, fazem parte da população alvo to-
das as pessoas que conhecem os principais distribuidores 
em Portugal e que distinguem conceitos de marca insíg-
nia e marca do produtor e que sobre elas possam expres-
sar opinião, não existindo limitação geográfica.

2.2.2. Recolha de dados
Nesta fase, o método de recolha de dados utilizado foi o 
questionário, tendo a informação sido recolhida junto 
de duas fontes: (1) questionário disponibilizado atra-
vés do meio eletrónico – Google Docs sendo divulgado o 
“link” por e-mail, e (2) o questionário autoadministrado 
através de contacto direto e preenchido em papel, onde 
os entrevistados receberam informações gerais sobre 
como responderem não interferindo o entrevistador 
no seu preenchimento. O facto de o entrevistador não 
estar presente é entendido como uma vantagem, na 

medida em que elimina fontes de distorção, uma vez 
que a sua presença poderá de algum modo influenciar 
as respostas dos entrevistados.

a análise dos dados foi efetuada com S.P.S.S (Statis-
tical Package for Social Sciences) versão 18.0. 

2.2.3. Perfil da amostra
Esta pesquisa inclui uma amostra de 163 respondentes 
válidos, considerando-se que as duas formas utiliza-
das para a recolha de informação (presencial e eletró-
nica) seria a mais ampla, podendo, desta forma, incluir 
todos os critérios de segmentação determinados. a 
amostra possibilitou adquirir informação relevante 
sobre a temática. 

2.3. Descrição das variáveis de segmentação
a percentagem mais elevada de respondentes (39.3%) 
encontra-se na “Faixa Etária” entre os 25 e os 34 anos. 
Em segundo lugar (27.6%) com percentagem mais ele-
vada está a “Faixa Etária” que compreende idades entre 
35 e os 44 anos. Sequencialmente (14.7%), está o inter-
valo entre os 45 e os 54 anos. Em quinto lugar, o grupo 
etário no qual foi visível uma percentagem mais ele-
vada (9.2%) compreendendo o intervalo entre os 15 e 
os 24 anos. Em sexto e com uma percentagem de 6.7%, 
está o intervalo compreendido entre os 55 anos e os 64 
anos. Por último, a “Faixa Etária” com 65 anos ou mais, 
registou uma percentagem de 2.5%.

Relativamente ao “Género”, verifica-se que 67.5% 
dos inquiridos são do sexo feminino, 31.9% são do sexo 
masculino, tendo-se verificado que cerca de 6% dos in-
quiridos não responderam a esta questão

outra variável de segmentação aplicada neste es-
tudo relaciona-se com o estado civil da amostra em 
teste. Desta forma, os dados sugerem que o ser “Ca-
sado” é a condição que obtém uma percentagem mais 
elevada 45.4%, imediatamente seguida de “Solteiro” 
com 32.5%. Em terceiro lugar, encontra-se a condição 
“União de Facto” com cerca de 9.8% das escolhas, em 
quarto lugar temos a variável “Divorciado” ainda com 
algum peso cerca de 8.6%. Por último, responderam à 
variável “outro” cerca de 3.1% dos inquiridos; de sa-
lientar, mais uma vez, que 6% da amostra não respon-
deu a esta caracterização.

relativamente à variável de segmentação “Número 
de Filhos” habitando no lar dos inquiridos, os dados 
sugerem que 46% dos entrevistados (n = 75) declara 
não ter filhos; seguem-se os lares com apenas 1 filho, 
sendo o seu valor percentual de 28.8%. os lares onde se 
verificou a existência de 2 filhos representam apenas 
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23.3% e, por último, a representatividade relativamen-
te aos inquiridos com 3 ou mais filhos foi de 1.2%.

o “Grau de Escolaridade” é também uma impor-
tante variável de segmentação, uma vez que o grau de 
conhecimento poderá estar relacionado com o tipo de 
consumo. Verificou-se que 54.6% dos inquiridos pos-
suem habilitações ao nível do Ensino Superior,  28.8% 
ao nível do Ensino Secundário, em terceiro lugar e com 
uma percentagem de 12.3% da amostra estão os inqui-
ridos que possuem o Ensino Básico. Por último, com 
6%, estão outros “Graus de Escolaridade”.

Em síntese, foram validados 163 questionários, sendo 
que relativamente às variáveis de segmentação Estado 
Civil, Número de Filhos, Grau de Escolaridade e Género, 
apenas foram considerados 162 questionários válidos.

2.3.1. Estatística descritiva e multivariada
• H1: a imagem da marca insígnia vs marca do 

produtor depende:
• H1a: da categoria do tipo de produto;
• H1b: dos atributos e benefícios da imagem das 

respetivas marcas.

a revisão da literatura e a análise dos indicadores 
quantitativos que as marcas (insígnia vs produtores) 
disponibilizam ao mercado sobre graus de preferên-
cia e critérios de decisão de escolha permitiram-nos 
avançar com a hipótese de que a imagem da marca in-
sígnia vs a marca do produtor (H1) dependerá quer da 
categoria de produto, quer dos atributos e benefícios 
reconhecidos na imagem das respetivas marcas.

Nesta conformidade, este estudo testou os pressu-
postos formulados tendo-se obtido confirmação da hi-
pótese referida (H1 a e b).

Como se pode observar na Tabela 1, relativa à cate-
goria de produto iogurte Pingo Doce, os atributos e be-
nefícios da imagem de marca avaliados positivamente 
são o preço (=3.93, sd.=1.10) e a qualidade percebida 
(=3.90,  s.d.= 1.05). a embalagem é o critério que suscita 
uma avaliação indiferente (=2.93, s.d.=1.13), o que pode 
traduzir um menor investimento das marcas insígnia 
neste elemento do mix do produto, enquanto a teoria é 
corroborada quando afirma um elevado investimento 
da distribuição na qualidade dos seus produtos. acres-
ce que o atributo reputação merece aos respondentes 
uma avaliação também indiferente (=3.48, s.d.= 1.08). 

a categoria de produto iogurtes da marca do pro-
dutor longa Vida (Tabela 2) permite-nos, por sua vez, 
observar que o atributo reputação da marca é o que 
obtém uma avaliação positiva mais destacada (=4.03, 

s.d.=1.05). atributos indiferentemente valorizados 
são a embalagem (=3.16, s.d.= 1.11) e o preço (=3.09, 
s.d.=1.17), respetivamente.

Para testar a H1b, utilizamos um Paired Sample t Test 
às duas estruturas de atributos, marca insígnia vs mar-
ca do produtor.

Assim, permitem confirmar a hipótese (H1b), na 
medida em que todos os atributos em teste manifes-
tam diferenças médias estatisticamente significativas 
tratando-se da imagem da marca insígnia Pingo Doce 
vs a marca do produtor longa Vida.

Em concreto:
• o atributo preço é positivamente avaliado nos 

iogurtes Pingo Doce face ao valor obtido na 
marca longa Vida (=3.93 vs =3.09, p=0.01). Este 
valor não surpreende e sustenta as indicações 
da literatura sobre o tema;

• o atributo diversidade de sabores é mais 
reconhecido nos iogurtes Longa Vida (=3.94 vs 
=3.74, p=0.00) do que na oferta Pingo Doce;

• a reputação da marca, como atributo nuclear 
da longa Vida face a uma avaliação de indi-
ferença na marca Pingo Doce (=4.03 vs =3.48, 
p=0.01)

• a qualidade percebida, apesar de positivamen-
te avaliada na imagem de marca da marca in-
sígnia e do produtor, é mais forte nesta última 
(=3.90 vs =4.11, p=0.00).

• a embalagem, assumindo-se como um fator de 
decisão cuja ponderação parece ser indiferente 
em ambas as marcas, obtém uma avaliação su-
perior na longa Vida (=2.91 vs =3.18, p=0.00).

Dado que o objetivo desta investigação está estrita-
mente associado à compreensão dos critérios que no 
processo de decisão de compra possam ser relevantes 
na escolha das marcas insígnia, procuramos na cate-
goria de produto Pingo Doce perceber de que forma os 
seus atributos se organizam em termos de fatores. Para 
esse efeito, realizamos uma aCP cujos resultados obti-
dos mostram uma contribuição dos itens em teste para 
um único fator que explica 54% da variância. Conside-
ramos, ainda, importante estimar o cálculo da fiabili-
dade e validade interna associada à estrutura de itens 
dos iogurtes Pingo Doce. Para esse efeito, estimamos o 
respetivo Alpha de Cronbach, que se refere à avaliação 
do índice de fiabilidade interna de uma escala. 

a estrutura de atributos da imagem da marca in-
sígnia obtém uma elevada fiabilidade e validade inter-
na (α=0.87). o mesmo procedimento estatístico para 
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verificar a hipótese H1a e H1b aplicou-se à categoria 
de produto leite das marcas Pingo Doce (insígnia) vs 
agros (produtor) selecionadas pelos elementos do fo-
cus grupo realizado para o efeito. As hipóteses em teste 
foram confirmadas.

os resultados obtidos na Tabela 3 sugerem que os 
atributos funcionalidade da embalagem e denomina-
ção de origem não são determinantes na escolha desta 
categoria de produto/marca insígnia (=3.22, s.d.=1.02; 
=3.42 s.d.=1.08). os restantes atributos (qualidade/pre-
ço, componentes nutritivos do leite e seu sabor) são po-
sitivamente avaliados (=3.68, s.d.=1.13; =3.56, s.d.=1.06; 
=3.56, s.d.=1.12).

No que respeita ao leite agros (marca do produtor), 
observou-se que o atributo sabor é o que obtém uma 
avaliação positiva mais destacada (=4.16, s.d.=0.88), se-
guido dos componentes nutritivos (=3.96, s.d.=093) e a 
relação qualidade/preço (=3.73, s.d.=1.02).

a aplicação do teste paramétrico Paired Sample t Test 
às duas estruturas de atributos, leite marca insígnia vs 
marca do produtor, sugere que os atributos manifestam 
diferenças médias estatisticamente significativas exce-
to na perceção da relação qualidade/preço melhor ava-
liada no leite da marca agros (=3.74 s.d.1.04) do que no 
comercializado sob a marca Pingo Doce (=3.68, s.d.=1.13).

Para testar a H2: a intenção de compra da marca in-
sígnia depende:

• H2 a) da categoria do tipo de produto;
• H2 b) dos atributos e benefícios da imagem da 

insígnia.
 
os dados foram submetidos a uma análise de Vari-

ância Oneway, que sugerem a confirmação desta hipó-
tese, na medida em que, na generalidade, os diferentes 
níveis de frequência de compra determinam distintas 
avaliações dos atributos associados aos iogurtes da 
marca insígnia Pingo Doce. Particularmente relevante 
é que este fenómeno é observável ao nível da situação 
“compra frequente” quando comparada com os restan-
tes graus de intensidade de compra

De novo para testar a H2 b: a intenção de compra 
da marca insígnia depende dos seus atributos e bene-
fícios, os dados foram submetidos a uma análise de 
Variância Oneway. os resultados obtidos para os atri-
butos percebidos nos iogurtes da marca de fabricante 
– Longa Vida – sugerem, de novo, a sua confirmação. 
Especificamente, os diferentes níveis de frequência de 
compra determinam distintas avaliações dos atributos 
associados a esta marca, exceto quando os responden-

Atributo preço 
Pdoce

Atributo 
diversidade 
sabores Pdoce

Atributo 
reputação 
marca Pdoce

Atributo 
qualidade 
Pdoce

Atributo 
embalagem 
Pdoce

n Valid 159 161 161 158 160

Missing 4 2 2 5 3

Mean 3,93 3,73 3,48 3,90 2,93

Median 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00

Std. Deviation 1,103 1,071 1,084 1,048 1,130

stAtIstICs

tabela 2 Atributos e benefícios da imagem da marca Longa Vida nos iogurtes.

tabela 1 Estrutura de atributos e benefícios da imagem da marca Pingo Doce Relativa aos iogurtes.

stAtIstICs Atributo 
preço Lvida

Atributo 
diversidade 
sabores 
Lvida

Atributo 
reputação 
marca Lvida

Atributo 
qualidade 
Lvida

Atributo 
embalagem 
Lvida

n Valid 160 160 160 158 159

Missing 3 3 3 5 4

Mean 3,09 3,95 4,03 4,13 3,16

Median 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00

Std. Deviation 1,170 ,970 1,055 ,949 1,119
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tes avaliam um impacto menor na decisão de escolha e 
compra dos iogurtes longa Vida quando consideram o 
atributo “embalagem”. Particularmente relevante é que 
este fenómeno é observável ao nível da situação “com-
pra frequente” quando comparada com os restantes 
graus de intensidade de compra. Podemos também ob-
servar que o atributo “diversidade de sabores” é tanto 
mais valorizado e determinante da decisão de compra 
quanto maior for a intensidade desta última. Por outro 
lado, a experiência da marca mostra que é determinan-
te na perceção do atributo “qualidade” em qualquer dos 
níveis de frequência de compra em teste.

a H3: a atitude à marca insígnia é positiva quanto 
mais positivos forem os atributos (qualidade percebida, 
inovação e confiança) é parcialmente confirmada, isto 
é, os resultados de um Paired Sample t Test sugerem que a 
qualidade percebida e a confiança são atributos positiva-
mente avaliados. Todavia, os respondentes não reconhe-
cem capacidade inovação à marca insígnia Pingo Doce.

Conclusões
Verifica-se que, ao longo dos anos, foram surgindo mi-
tos sobre as marcas insígnia. Estes mitos foram ignora-
dos, temidos por uns e adaptados por outros. Um deles 
está associado à crença de que as marcas insígnia são 
apenas para consumidores de marcas insígnia. Contu-
do, e como indicam os estudos da Consultora aC Niel-
sen, as marcas da distribuição têm uma elevada taxa 
de penetração nos países desenvolvidos. Prova disso é 
o facto de estarem presentes no consumo no dia a dia, 
nas nossas casas uma vez que já não são percecionadas 
como possuidoras de baixo valor.

Para além de a taxa de penetração ser elevada, as 
marcas da distribuição estão cada vez mais presentes 
nas diferentes categorias de produtos, notando-se uma 
grande expansão nas categorias de produtos mais recen-
tes como nos produtos “diet” e nos produtos “gourmet”. a 
ideia de que as marcas da distribuição apenas se limitam 
a “imitar” as marcas do produtor tem vindo a alterar-se, 
uma vez que a oferta de valor acrescentado, o desenvol-
vimento de submarcas para determinados nichos de 
mercado tem vindo a crescer na oferta da distribuição.

Utilizando os “inputs” dos consumidores, as marcas 
personalizam as experiências de compra: na verdade, 
a distribuição possui um elevado poder, uma vez que 

Atributo 
qualidade/
preço leite 
Pdoce

Atributo 
funcionalidade 
da embalagem 
leite Pdoce

Atributo 
componentes 
nutritivos 
leite Pdoce

Atributo 
sabor leite 
Pdoce

Atributo 
denominação 
origem leite 
Pdoce

n Valid 156 157 158 158 158

Missing 7 6 5 5 5

Mean 3,68 3,22 3,56 3,56 3,42

Median 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00

Std. Deviation 1,130 1,023 1,062 1,125 1,078

tabela 3

tabela 4

Atributo 
qualidade/
preço leite 
Agros

Atributo 
funcionalidade 
da embalagem 
leite Agros

Atributo 
componentes 
nutritivos 
leite Agros

Atributo 
sabor leite 
Agros

Atributo 
denominação 
origem leite 
Agros

n Valid 162 162 162 162 162

Missing 1 1 1 1 1

Mean 3,73 3,49 3,96 4,16 3,96

Median 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00

Std. Deviation 1,020 ,986 ,925 ,884 ,967

stAtIstICs
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são eles que contactam diretamente com o mercado 
de consumo final (b2c ou b2b), podendo obter perce-
ções de uma forma simples. assim, os distribuidores 
captam tendências sociais, estilos de vida, e tradições 
alimentares, com o objetivo de melhorar e diferenciar 
produtos e serviços. Compreender os hábitos e locais 
de consumo de um país é determinante para identificar 
atributos e benefícios desejados nas marcas do produ-
tor ou oferecidos pelas marcas do distribuidor. Este é 
um fator que as marcas devem identificar de forma a 
conseguirem coerência entre os modelos de consumo e 
as motivações, com o intuito de fidelizar clientes. 

As marcas insígnia devem trabalhar a lealdade e fi-
delidade do consumidor, uma vez que o consumo destas 
marcas tem vindo a crescer. No entanto, quando a eco-
nomia mundial entrar em fase de crescimento, muitos 
consumidores poderão regressar ao consumo das mar-
cas do produtor, isto porque as marcas do produtor têm 
uma grande capacidade de inovação e de reinventar-se 
percebendo o que é importante para o consumidor sen-
do este um dos “handicaps” das marcas insígnia.

Nesta altura em que os consumidores estão mais pre-
dispostos a adquirir produtos da marca insígnia, não só 
pelo facto de estarmos num momento de recessão eco-
nómica, será um momento favorável para criar novas 
marcas segmentadas por categorias, como produtos de 
beleza, produtos de puericultura, pois se o consumidor 
fidelizar agora e percecionar valor serão estas as marcas 
que consumirá no futuro. Não se trata de “copiar” produ-
tos, mas sim de criar a própria personalidade de marca, 
estilo, visual, identificação da marca, pois no futuro a 
marcas insígnia terá de valer por si só. Estes são aspetos 

que as marcas da distribuição poderão trabalhar dire-
tamente, tendo a vantagem de poder formar os seus 
próprios funcionários, algo que não acontece com as 
marcas do produtor.

Pistas de investigação
Como futuras indicações de investigação, podemos su-
gerir: a replicação deste trabalho com outras categorias 
de produtos que manifestem maior nível de risco e im-
plicação para o usuário; ampliar o estudo, quer em ter-
mos de dimensão de amostra, quer em termos das suas 
características sociodemográficas; por fim, na fase qua-
litativa, aplicar o método de entrevistas junto de profis-
sionais para a obtenção de um maior ajuste na constru-
ção do questionário. Sugere-se ainda ampliar o estudo 
utilizando uma amostra com maior representatividade 
bem como utilizando mais critérios de segmentação.
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en fr

esresumo Este estudo contribui com a área da comu-
nicação estratégica nas instituições de ensino supe-
rior privadas no Brasil (IES) , segmento em expansão, 
quer seja através de aquisições ou fusões, observan-
do, em especial, dois grandes grupos educacionais, a 
fim de verificar como podem as práticas acadêmico-
-pedagógicas previstas nos projetos pedagógicos de 
curso agregarem valor à comunicação com o mercado. 
a metodologia utilizada é do tipo exploratória e, num 
segundo momento, a investigação segue para a pesqui-
sa descritiva, quase se aproximando ao tipo explicati-
vo. Trata-se, então, de apresentar modelos de negócio 
no âmbito da cultura e o ambiente educacional e como 
esse segmento vem se transformando em um grande 
nicho de mercado.

Palavras-chave: Ensino superior; cultura e merca-
do; comunicação estratégica.

abstract  This study contributes to the field of  stra-
tegic communication in the institutions of  private hi-
gher education in Brazil (IES), a segment  in expansion, 
either through acquisitions or mergers, in particular 
two major educational groups in order to verify  how 
can academic and pedagogical practices provided for 
in educational projects can add value to ongoing com-
munication with the market. The methodology used 
is exploratory and it follows the descriptive, almost 
approaching the explanatory type. It presents, then, 
business models within the cultural and educational 
environment and how this segment is becoming a gre-
at niche market.

Keywords: Higher education; culture and market; 
strategic communication.

resumen  Este estudio contribuye con el área de la 
comunicación estratégica en las instituciones priva-
das de educación superior de Brasil (IES), segmento en 
expansión, ya sea a través de adquisiciones o fusiones, 
observando, en especial,  dos grandes grupos educacio-
nales, con el fin de verificar cómo pueden las prácticas 
académico - pedagógicas previstas en los proyectos 
pedagógicos de los cursos agregar valor a la comuni-
cación con el mercado. la metodología utilizada es de 
tipo exploratoria y, en segundo lugar, la investigación 
fue descriptiva, casi acercándose al tipo explicativo. Se 
trató, entonces, de presentar modelos de negocio en el 
ámbito de la cultura y el ambiente educacional y cómo 
estos segmentos se van transformando en un gran ni-
cho de mercado.

Palabras-clave: Enseñanza superior; cultura y 
mercado; comunicación estratégica. 

résumé  Cette étude s’insère dans le domaine de la 
communication stratégique dans les institutions pri-
vées d’enseignement supérieur au Brésil (IES), un do-
maine en développement à la fois par des acquisitions 
et des fusions. Nous avons choisi d’étudier en particu-
lier deux principaux groupes d’enseignement afin de 
vérifier comment les pratiques académiques et péda-
gogiques fournies pasr les projets éducatifs peuvent 
renforcer la valeur de la communication avec le mar-
ché. La méthodologie choisie est explorative et, dans 
un deuxième temps, la recherche suit une méthode 
descriptive se rapprochant  d’une méthode de type 
explicatif. Il s’agit ainsi d’introduire des modéles com-
merciaux dans l’environnement culturel et éducatif  
puisque ce domaine est en passe de devenir une niche.

Mots clés: enseignement supérieur; culture et mar-
ché; communication stratégique. 
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Introdução
os dois modelos de expansão no Ensino Superior Pri-
vado, Anhanguera Educacional S.A e Estácio Partici-
pações S.a. , apresentam o estado da arte do mercado 
da educação configurado por grandes grupos educa-
cionais que surgiram no cenário com a evolução do 
processo de desregulamentação do ensino, a partir de 
1990, instaurado no Brasil e os aspectos mercadológi-
cos e comunicacionais  estratégicos que adotam em sua 
comunicação com o mercado, que reflete, assim, um 
modelo de gestão. Desta forma, este estudo pretende 
observar em que medida as ações de marketing das IES 
privadas dão ênfase para as atividades culturais desen-
volvidas na instituição e, se os gestores do marketing 
da IES articulam/contemplam suas ações mercadológi-
cas com tais ações pedagógicas contempladas nos PPCs 
- Projeto Pedagógicos de Cursos, bem como identificar 
se as atividades culturais realizadas na IES se tornam 
valores agregados  e são utilizadas como recursos para 
a comunicação estratégica das IES, principalmente em 
período de campanhas de comunicação para captação 
de alunos (processos seletivos).

Considera-se, ainda que, as atividades culturais 
existentes nas IES privadas brasileiras se constituem 
fundamentalmente por seminários, palestras, sema-
nas de estudos, projetos interdisciplinares, atividades 
complementares entre outras  previstas nos PPCs-Pro-
jetos Pedagógicos dos Cursos de graduação oferecidos, 
mas, do ponto de vista da sua relevância mercadológica 
não passam de ações pontuais e deslocadas do plane-
jamento estratégico, e negligenciadas pelos tomadores 
de decisão das IES quanto ao valor que podem agregar 
à marca da instituição.

Soma-se a esse quadro o fato das IES privadas brasi-
leiras não possuem legislação específica nos níveis fe-
derais, estaduais ou municipais para apoio e fomento 
às artes como outros setores de atividade empresarial1, 
sempre em volta em discurso do tipo: a educação é um 
dever do Estado, então, o dinheiro para a iniciativa pri-
vada neste setor é uma afronta! (sic), ou inalcançável 
para a maioria das IES privadas2, assim, acabam-se por 

1  Leis de Incentivos fiscais, Lei Rouanet,etc.

2  FIGUEIREDO, Hermes. Linha de crédito Fictícia. “A criação de uma linha 
de crédito para capital de giro e investimentos do setor privado da educação 
superior, comemorada pelas instituições de ensino à época de seu anúncio 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo 
Minsitério da Educação, em setembro de 2009, tem se mostrado inviável. até 
agora nenhuma instituição conseguiu pleitear os recursos, pois os critérios 
de avaliação exigidos pelo MEC para que as instituições tenham acesso ao 
crédito são praticamente impossíveis de ser cumpridos”. Disponivel em: 
http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=12577, acesso em 
julho de 2012.

descaracterizar qualquer tipo de intenção em tornar a 
cultura ou investimento em projetos culturais um as-
sunto prioritário ou estratégico para o negócio. Tais 
ações são consideradas secundárias e de pouca impor-
tância para os tomadores de decisão neste segmento.

o que se observa, então, é o ensino superior se tor-
nando, cada vez mais, fabricante de mão de obra em 
série para o mercado, processo potencializado pelas 
IES Privadas que adotam a gestão da produção para o 
mercado como diretriz para os negócios, afinal, “quan-
to mais aluno melhor”. Isso fica evidente no tipo de 
comunicação que veiculam na mídia, principalmente 
em período de captação de novos alunos, ou seja, pelo 
menos duas vezes ao ano, embora já seja praxe no mer-
cado o processo seletivo diário. 

1. O macro-ambiente
A crise financeira instaurada no mundo a partir de 
meados do segundo semestre de 2008 afetou também 
a receita das instituições de ensino no Brasil (públicas 
e privadas)3, obrigando as IES se replanejarem.

assim, voltar a atenção para o que ocorre nos espa-
ços acadêmicos no que tange às produções culturais, 
por exemplo, poderia se constituir um importante 
nicho a ser explorado pelos estrategistas da comuni-
cação que atendem este segmento no processo de ge-
renciamento das  instituições pelas quais são respon-
sáveis, entretanto, o que se observa, é o alinhamento 
estratégico dos diretores e “gerentes comerciais” das 
instituições de ensino ao adotarem a lógica para o mer-
cado em detrimento da dimensão cultural do processo 
acadêmico-pedagógico.

Das oito recomendações, citadas por Bonventti 
(2009) , elaboradas por um conjunto de executivos pa-
ra o enfrentamento de mercado para as IES privadas, 
três (03) possibilitam a abertura para investimentos 
nas ações culturais previstas  nos projetos pedagógi-
cos como diferenciais de comunicação das IES com o 
mercado, a saber:

1. (4) Redesenhar o modelo de negócio, reestru-
turando a gestão administrativo-financeira e 

3  o nível de crescimento de matrículas estacionou na casa dos 4% (2008), 
segundo dados do último Censo da Educação Superior do Inep.ou seja, o 
segmento já apresentava características marcantes e complexas, como o 
aumento exponencial da concorrência, uma concentração excessiva e um 
processo de comoditização representado por mais cursos, instituições e 
modelos de gestão padronizados, sem qualquer diferencial. “Mesmo antes 
de a crise mundial estourar, já havia uma tendência de maturação no crescimento 
das matrículas no ensino superior, e como no Brasil o acesso às instituições de ensino 
superior está diretamente ligado aos níveis de emprego, o impacto desta crise na nossa 
educação se refletiu na queda dos índices de rematrícula, já neste início de ano(2009)”, 
diz Daniel Goldberg, do Morgan Stanley.
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renovando o olhar sobre a gestão acadêmica. 
Buscar novos nichos para investir.

2. (5) Promover uma flexibilização curricular, 
adotar políticas de integralização curricular 
e tirar de tudo isso subsídios para decisões 
inovadoras.

3. (8) Ter uma posição agressiva no seu posicio-
namento de mercado e usar muito a comuni-
cação interna e externa como uma ferramenta 
essencial para a reorganização da instituição.

Este estudo se justifica na medida em que:
• reflete sobre a realidade do ensino superior 

privado no Brasil e sua configuração de merca-
do, com toda a força,  nos últimos 20 anos;

• aponta possibilidades internas para o resgate 
das ações acadêmico-pedagógicas como vetor 
cultural na comunicação interna e externa 
para a imagem institucional; 

•  demonstra o alinhamento para a formação de 
mão de obra e, não formação de cabeças pen-
santes, apelo  evidente nas peças publicitárias 
com as quais se comunicam com o mercado.

2. Metodologia
2.1. Pesquisa Exploratória
a metodologia utilizada para a realização do presente 
trabalho é do tipo exploratória, que compreende a abor-
dagem qualitativa, se utilizando dos seguintes passos:

Pesquisa bibliográfica sobre o setor de ensino supe-
rior no Brasil a partir da seguintes fontes:

• artigos publicados em  jornais e revistas espe-
cializadas;

• Sites instituições privadas de ensino superior 
e do governo;

• Estatísticas  Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística IBGE; 

• Estatísticas do  Instituto Nacional de Estudos e  
Pesquisas Educacionais-INEP; 

• Declarações de autoridades governamentais 
e profissionais do setor colhidas na mídia;

• Entrevistas e depoimentos de profissionais 
à frente da gestão das IES, na perspectiva de 
registrar a visão de mercado que permeia a 
administração.

a pesquisa, no início exploratória, foi conduzida 
no sentido de revisar a trajetória história  que com-
preendeu a criação das IES privadas no Brasil, sobre-
tudo a partir da década de 60, seu contexto e implica-

ções na formação profissional do Brasil e, em seguida, 
analisar em profundidade os pontos relevantes das 
políticas públicas federais em relação às diretrizes 
recomendadas pelo MEC/INEP  para as instituições 
de ensino superior IES, a fim de destacar os pontos 
principais dos documentos (portarias) publicados por 
estes órgãos federais. Em relação ao MEC, nominar as 
recomendações didático-pedagógicas que devem re-
ger, sobretudo, os conteúdos dos PPCs dos cursos de 
graduação oferecidos pelas IES e sua articulação com 
os objetivos educacionais e os projetos culturais  que 
ocorrem no decorrer de sua implantação,verificando, 
deste modo, quais são os instrumentos para o acom-
panhamento dos resultados na(s) proposta(s) apre-
sentadas ao MEC/INEP pelas IES. Para tanto, com  a 
pesquisa exploratória obteve-se o aprimoramento 
das ideias a partir de entrevistas com pessoas que ti-
veram experiências práticas com o problema pesqui-
sado permitindo, na medida do possível, a compreen-
são do fato estudado.

2.1.1. levantamento Bibliográfico 
/ Pesquisa Documental
os instrumentos utilizados neste procedimento são 
o levantamento bibliográfico, que se utiliza funda-
mentalmente das contribuições dos diversos autores 
sobre um assunto específico, e a pesquisa documen-
tal, que se utiliza de materiais que não receberam 
tratamento analítico, que tem muitas semelhanças 
com a pesquisa bibliográfica, muito embora suas 
fontes sejam mais diversificadas e dispersas que a 
pesquisa bibliográfica, acompanhados de entrevis-
tas não estruturadas.

2.2. Pesquisa Descritiva
Num segundo momento, a investigação segue para a 
introdução da pesquisa descritiva, quase se aproxi-
mando ao tipo explicativo, pois neste momento nossa 
preocupação é observar, registrar, analisar, classificar 
e interpretar os fatos ou fenômenos característicos dos 
diferentes grupos estudados a fim de descrever as ca-
racterísticas do fenômeno identificado e, então, iden-
tificar as relações entre variáveis para estudar as carac-
terísticas do objeto em foco, a frequência com que um 
fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, 
sua natureza e características. a pesquisa descritiva é 
um procedimento indispensável para a compreensão 
detalhada de crenças, atitudes, valores e sentimentos. 
Dar voz aos dirigentes soma-se ao conjunto proposto 
para esta investigação. 
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2.3. Amostra 
a amostra, porção ou parcela do universo realmente 
submetida à verificação,  compreendeu depoimentos 
dos responsáveis pelo departamento de marketing ou 
comunicação de instituições de Ensino Superior da re-
de Privada, assim como toma como amostra  algumas 
peças publicitárias dos dois grupos empresariais de 
educação escolhidos, a fim de demonstrar a linguagem 
utilizada na comunicação com o mercado, sem a inten-
ção de análises linguísticas aprofundadas, apenas com a 
finalidade de demonstrar a linguagem utilizada alinha-
da à estratégia administrativa de cada um deles.

a coleta de dados via depoimentos, ou seja, entre-
vista não estruturada atende, em parte, esta fase do 
trabalho.

3. Resultados
3.1. O Contexto
Segundo EZPElETa e roCKWEll (1989, p. 47) é im-
portante se construir “um presente histórico”, em vez 
de um “presente sistêmico”. “Um presente em que se 
reconheçam os vestígios e as contradições de múltiplos 
processos de construção histórica e não um presente 
que suponha a coerência de um sistema social ou cul-
tural acabado.”.

assim, é importante destacar as circunstâncias que 
envolveram a estruturação do Ensino Superior, seu 
ajustamento às perspectivas políticas e econômicas 
traçadas para o Brasil, a partir da década de 60, e, nesse 
contexto, a trajetória das IES privadas.

Neste primeiro ciclo, convém destacar que a criação 
de instituições de ensino superior privadas, a partir da 
década de 60, ocorreu em função da demanda por mão de 
obra especializada para diversos setores, especialmen-
te nas modalidades industriais (serviços secundários) e 
destinados à habilitação de profissionais a atuar na área 
de serviços terciários. o ambiente político e, sobretudo, 
o econômico, ideologizado sobre uma base nacional de-
senvolvimentista marcava o pensamento educacional 
no início da década de 60. Há muito tempo se esperava 
uma mudança para o chamado terceiro ( 3º) grau. 

O Estado pós-64 se empenha em traçar alguns pro-
jetos voltados para o ensino superior, porém com a 
preocupação em tomar medidas que adequassem um 
modelo educacional a uma situação de dependência 
estrutural4 que se afirmava.

a reforma Universitária de 1968 no Brasil marca o 
início da fase contemporânea do ensino superior bra-

4  oTÁVIo IaNNI, 1970.

sileiro e para o nosso estudo ela se torna um marco his-
tórico determinante, afinal é nesse contexto que muitas 
instituições são criadas e desenham um novo cenário no 
país neste segmento. Segundo EZPElETa e roCKWEll 
(1989, p. 48):

Na educação, encontram-se processos de 
socialização já identificados nos estudos tradi-
cionais, mas também existem outros como os 
de produção e reprodução, de troca e comércio, 
de geração, destruição e luta. Estes processos, 
mesmo quando acontecem mediante meca-
nismos e formas culturais peculiares, não se 
reduzem ao processo de comunicação ou de 
significação. Através da reconstrução destes 
processos o que importa é reconhecer seu con-
teúdo histórico e social e não somente sua con-
figuração formal ou estrutural. 

 a reforma Universitária de 1968 acabou por gerar 
uma expansão no ensino superior, surgindo centenas 
de novos estabelecimentos que passaram a se organizar 
como faculdades isoladas criadas com o objetivo de ins-
talar, manter e desenvolver diversas unidades de ensino 
superior, podendo estender seus objetivos a outras áreas 
de ensino ou treinamento, com o propósito de acelerar 
o processo de desenvolvimento municipal e regional. 
Tais instituições passaram a ser, então, entidades admi-
nistrativas, composta por um Conselho de Curadores, 
Comissão Diretora e Conselho Fiscal, pois coube aos 
associados tomarem as decisões sobre a parte financei-
ra da entidade, podendo optar ou não pela procura de 
doações, auxílios e subvenções oficiais e pagamento de 
contribuições mensais ou anuais, por exemplo.

Para MarTINS (1989, p. 12), do ponto de vista meto-
dológico, parece adequado abordar o ensino superior, 
que emergiu no processo de expansão, como um cam-
po complexo5 no qual as instituições universitárias e 
os novos estabelecimentos surgidos, a partir da década 
de setenta, geralmente faculdades isoladas e privadas, 
estabeleceram não só relações de luta e de concorrência 
visando a maximização de uma rentabilidade simbóli-
ca, mas também de complementaridade em termos de 
divisão do trabalho intelectual, como provedores de 
mão-de-obra especializada.

5  Expressão utilizada por Carlos Benedito Martins, tendo por base 
as noções de Pierre Bourdieu acerca da constituição dos campos. 
Formado por uma estrutura de relações objetivas, o campo é um 
espaço no qual se estabelecem lutas com a f inalidade de validar um 
conjunto de práticas e/ou ideias.



brandtrends journal · abril 2013 61

Neste sentido, as novas instituições privadas, surgi-
das na década de setenta, passariam a organizar suas ati-
vidades acadêmicas objetivando, de forma prioritária, a 
obtenção do lucro e da acumulação do capital, segundo 
aponta MarTINS (1989), sem uma ideologia educacio-
nal própria que justificasse a sua existência no campo 
pedagógico e que se auto proclamavam como institui-
ções voltadas para a formação de recursos humanos, 
procurando suprir a demanda que supunham existir. 

a forma pela qual as IES privadas foram criadas 
está intimamente relacionada à forma como se deu a 
expansão do ensino universitário no Brasil. a maioria 
iniciou suas atividades com cursos como: administra-
ção, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, cursos 
formadores de profissionais para o mercado de traba-
lho e de baixo custo de implantação. Estas instituições 
surgiram, na sua maioria, por iniciativa de um grupo 
de empresários da cidade em que foram fundadas, o 
que acabou por determinar seu caráter empresarial ou 
como bem aponta MarTINS (1988, p. 44) “uma empre-
sa de capital cumulativo”: 

as camadas médias passam a valorar a 
educação como meio que poderia viabilizar 
o seu projeto de ascensão nas ocupações bu-
rocráticas ou técnicas, passando a investir 
em educação ou pressionando o governo a 
despender mais com o setor educacional.  
(CUNHa, 1988, p. 57).

Para MarTINS (1988), a reforma de 1968 acabou 
produzindo praticamente duas redes de ensino: as ins-
tituições públicas, de contornos bem delineados, e as 
particulares, que em sua maioria, encontraram na ren-
tabilidade de seus investimentos o seu princípio consti-
tutivo, implantando, de forma artificial, algumas reco-
mendações da reforma Universitária.

É importante ressaltar neste momento que estas 
duas redes dirigem seus produtos para públicos 
distintos, por exemplo, as públicas para um público 
potencialmente produtor de conhecimento e as pri-
vadas para potenciais reprodutores de conhecimento. 
As instituições superiores particulares tinham como 
referência o modo de ser e de organização dos deno-
minados centros de excelência acadêmica, no caso as 
instituições de ensino superior da rede pública. 

a forma de administrar tais instituições, desde a 
criação, não houve disposição para investir recursos 
em pesquisas, nem tampouco em condições de trabalho 
para professores-pesquisadores. o público matriculado 

se constituiu de pessoas oriundas das camadas médias 
urbanas da cidade, profissionais estabelecidos na cidade 
nos mais variados setores: comércio, saúde, educação. 
Neste caso, cursar uma faculdade representaria buscar 
um elemento diferenciador no status diante da socieda-
de, uma expectativa de “manter ou ampliar sua posição 
na estrutura de classes” (MarTINS, 1988, p. 68).

O corpo docente formado por profissionais atuan-
tes no mercado que transmitiam o conteúdo das aulas 
como se todos os presentes buscassem ser profissio-
nais da área do curso que frequentavam, dissociando, 
na maioria das vezes, a teoria da prática cotidiana do 
aluno. o aparecimento destas empresas educacionais 
representou para esses alunos, oriundos das cama-
das médias urbanas, naquela ocasião, o encontro de 
um campo de manobra para colocarem em prática as 
suas estratégias de conquista de melhores posições 
materiais e/ou simbólicas e obter, através do acesso ao 
ensino superior, uma redefinição de suas identidades, 
apresentando e representando-se no universo das re-
lações sociais como “outra pessoa” (MarTINS, 1988).

É importante contextualizar o que aqui chamamos 
de segundo ciclo da expansão das IES privadas no 
mercado brasileiro que remete à década de 1990, mais 
especificamente ao ano de 1994, período em que se 
introduz no país o Plano real, um programa do go-
verno Itamar Franco para a  estabilização econômica  
que teve como um dos mentores Fernando Henrique 
Cardoso, que  ocupava o cargo de Ministro da Fazenda. 
Nesta ocasião, o Estado foi qualificado como o grande 
causador da inflação, pois sua administração gerava 
um enorme déficit público.O plano que se seguiu re-
duziu o papel do Estado como executor e prestador 
de serviços mas o manteve como regulador, abrindo, 
desta forma, oportunidades para as empresas do setor 
privado e com isso a necessidade de se tornarem mais 
competitivas e, portanto, investirem em qualificação 
da mão de obra, “constituindo uma saída privada para 
problemas públicos” (GoNÇalVES, 2008, p.101) Neste 
sentido, abrem-se oportunidades para o setor da edu-
cação na formação de mão de obra. o movimento neste 
setor é mais acentuado a partir de 1997.

a partir da década de 1990 – mais precisa-
mente no período de 1997-2005 – que ocorreu 
uma verdadeira “explosão” do ensino supe-
rior privado induzida pelo governo da época. 
Foi nessa década que houve programas de re-
gularização do fluxo escolar. O acesso ao en-
sino fundamental foi ampliado e, como con-
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sequência houve uma pressão pela expansão 
do nível médio, o que acabou ocorrendo. 
os egressos do ensino médio, por sua vez já 
exercem pressões diversas para entrada nas 
universidades públicas e privadas[. . .] . Pes-
quisadores do tema estão de acordo que essa 
“explosão” está inextricavelmente ligada às 
reformas de ajuste estrutural emanadas pe-
lo ideário neoliberal hegemônico na quadra 
histórica em questão, aplicadas sobremanei-
ra nos países subdesenvolvidos5. No Brasil, 
insere-se na denominada reforma do Estado 
proposta e levada a cabo pelo então Ministé-
rio da administração e reforma do Estado, 
o qual propunha uma mudança completa da 
administração pública. (alMEIDa, 2008)

Fruto de um política econômica neoliberal6, podemos 
observar, desde então, a consolidação do setor privado na 
educação e com isso a reconfiguração deste segmento.

No contexto da década de 1990, caracterizado por 
políticas de privatizações e desregulamentação, um 
dos fatores relacionados ao crescimento das IES pri-
vadas foi a promulgação da nova lDB, de 1996, que 
flexibilizou o mercado de educação superior. a lDB 
criou os centros universitários e os cursos sequenciais, 
permitiu substituir o vestibular por outros processos 
seletivos, flexibilizou os currículos e criou os cursos de 
tecnologia, entre outras inovações. De acordo com ris-
toff  e Giolo (2006), a nova LDB é “o aparato legal que 
sintetiza o enquadramento do sistema educacional às 
regras de mercado” (SÉCCa e lEal, 2009, p.111).  Na 
medida  em que o setor de ensino privado se consolida 
como um dos mais importantes setores da economia 
em nosso país, seus aspectos administrativos e suas 
políticas de negócios passam a ocupar lugar de desta-
que na estrutura do setor (BraGa, 2007).

A especificidade deste segmento é, principalmente, 
proporcionar o acesso ao ensino superior de classes de 
menor poder aquisitivo, sem acesso a esse tipo de con-
quista por muito tempo. 

Nessa linha Braga destaca que nos últimos dez 
anos, o setor de ensino superior privado teve sua ex-

6  a reforma do Estado no governo Fernando Henrique Cardoso articulou 
medidas legislativas, mudança regulatória e ações governamentais para uma 
reordenação estratégica do papel do Estado, que deveria passar de impulsio-
nador do desenvolvimento para o de impulsionador da competitividade da 
economia. Para tanto, transferiu patrimônio público para o mercado, mudou 
a relação do Estado com o mercado e a sociedade, considerando o Estado 
como complementar ao mercado. Disponível em http://www2.uel.br/grupo-
pesquisa/gepal/terceirogepal/pedrohenrique.pdf. Acesso em 05/11/2009

pansão favorecida por uma demanda significativa de 
clientes que, até então, eram excluídos do processo 
educacional nesse nível. Para essas pessoas, nessas 
circunstâncias, fazer um curso superior, qualquer que 
fosse e onde fosse, era uma excelente opção, pois elas 
representavam uma geração em que eram as primei-
ras de suas famílias a cursarem o ensino superior. o 
objetivo, a meta e o desafio eram conseguir concluir 
um curso superior. o restante (qualidade da IES, tipo 
de curso etc.) era apenas um plus, não era significa-
tivo. Este fenômeno ocorreu com boa parte da classe 
C em todo o Brasil, e agora começa a ocorrer com a 
classe D. São empregados da construção civil, portei-
ros, domésticas, babás, camelôs, vigias, entre outros, 
que passam a ter a possibilidade de fazer um curso 
superior, pois há instituições disruptivas7 se prepa-
rando para atendê-los. Por outro lado, teremos em 
breve uma segunda geração de pessoas da classe C 
demandando o ensino superior. Com toda a certeza, 
essa nova geração será mais criteriosa, exigirá mais 
elementos qualitativos, já terá amigos e parentes que 
fizeram um curso superior lhes fornecendo abundan-
tes elementos comparativos sobre as IES. Portanto, o 
padrão da IES disruptiva que obteve grande sucesso 
em atrair alunos da classe C nos últimos oito anos não 
será mais suficiente para continuar atraindo alunos 
dessa classe socioeconômica, dentro de alguns anos. 
É preciso entender, no entanto, que o mais impor-
tante não é se o cliente é da classe a, B ou C, mas sim 
as circunstâncias em que se encontra, e que estão em 
constantes mudanças (BraGa, 2007).

o cenário é o seguinte: mais de 92% das faculdades 
e 96,7% dos centros universitários são privados. Entre 
as universidades, há um equilíbrio: 52,5% são públi-
cas e 47,5% são privadas (a maior parte dos estudantes 
brasileiros do ensino superior está nas universidades, 
pouco mais de 54% ou 2.644.187 alunos). as faculdades 
matriculam cerca de 32% (1.555.256) e os centros uni-
versitários 14%, aproximadamente (680.938).8 

Em termos de oferecimento de vagas para  ryon Bra-
ga da Hoper Educacional o quadro é o seguinte: o cresci-
mento da capacidade instalada e do número de vagas é 
muito maior do que o da demanda. De 1997 a 2004 a taxa 

7  “as IES ditas disruptivas ou insurgentes  entraram no mercado “por baixo”, 
cobrando bem menos e se localizando em pontos estratégicos, de fácil acesso. 
Inicialmente, atraíram alunos menos exigentes e com menor poder aquisi-
tivo”.(BRAGA,Ryon.O cenário atual do ensino superior no Brasil.SP.Linha 
Direta, 2007. Disponível em http://www.linhadireta.com.br/livro/parte4/
artigos.php?id_artigo=20. Acesso em 06/11/2009)

8  Dados da agência Brasil: 03/02/2009.
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média de crescimento do número de vagas foi de 34% ao 
ano, contra 15% do crescimento da demanda.

3.2 Atualizando os dados
De acordo com o Censo da Educação Superior 20109  em 
relação às instituições privadas, o atendimento noturno 
tem aumentado progressivamente desde o início do pe-
ríodo. É, portanto, na categoria privada que as matrícu-
las presenciais noturnas apresentam elevação mais ex-
pressiva, atingindo em 2010 o correspondente a 72,8% 
de seu atendimento e totalizando 2.902.241 matrículas.

Segundo os dados do relatório  Números do Ensino 
Superior Privado no Brasil: ano base 201010, realizado 
pela associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 
Superior, o setor continua em processo de expansão, 
entretanto, está mais lento em relação ao início da dé-
cada. Verifica-se, portanto:

• o processo de crescimento das IES tornou-se 
mais lento a partir de 2006. De 2008 para 2009, 
o crescimento das privadas foi de 2,63% e, de 
2009 para 2010, de 1,50%. o benefício no ano de 
2010 veio com o crescimento de 3 universidades;

• o governo criou, em 2010, 4 universidades 
e 30 faculdades fato que provocou, de 2009 
para 2010, um crescimento do setor público de 
13,47% em número de instituições;

• o número de cursos, matrículas, ingressos e 
concluintes nas instituições privadas conti-
nuou crescendo. De 2009 para 2010 o aumento 
de matrículas foi de 5,92%;

• a demanda (inscritos por vaga) nos cursos 
de graduação presenciais nas instituições de 
ensino superior privado continua inferior à 
das instituições públicas. Em 2008 – 1, 17 nas 
privadas e 7,13 nas públicas; em 2009 – 1,31 nas 
privadas e 6,57 nas públicas; em 2010 – 1,25 
nas privadas e 7,56 nas públicas;

• o comparativo de ingressos e concluintes no 
mesmo ano nos cursos de graduação pre-
senciais no Brasil continua baixo. Em 2008– 
61,10% nas públicas e 53,13% nas privadas; 
em 2009 – 53,00% nas públicas e 55,24% nas 
privadas. Em 2010 o comparativo de ingres-
sos e concluintes nas instituições privadas foi 
maior que o das públicas – 55,08% nas priva-
das e 43,67% nas públicas.

9  portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task

10  http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/publicacoes/Numer-
os2011.pdf

Braga conclui, que até agora, o principal concor-
rente das IES era a incapacidade de se fazer um curso 
(pagar por ele). Elas concorriam contra o não consumo. 
Quando chegar ao limite esta nova demanda de mer-
cado (e já chegou), a concorrência será essencialmente 
pela conveniência (circunstâncias assim determinam). 
Após uma ou duas gerações que escolheram pela con-
veniência, as demais gerações estarão aptas a percebe-
rem que o mercado de trabalho não considera que os 
diplomas sejam todos iguais, e que seu valor relativo 
(do diploma) já não é tão significativo. Nesse momento, 
a competição vai se dar mais por atributos qualitativos 
e diferenciadores (2007).

o Estado, no nível federal, manteve-se regulador e 
muito pouco executor, ou seja, manteve seus mecanis-
mos de regulação e fiscalização (INEP, Sistema de ava-
liação do SINaES e o ENaDE por exemplo). Propiciou 
a abertura de novas IES mas manteve um modelo a ser 
seguido através de exigências de adequação que mais 
funciona no nível da infraestrutura (bibliotecas, labo-
ratórios, por exemplo) e  funciona muito pouco na for-
ma como se conduzem os PPCs as atividades previstas, 
por isso a expressiva negligência pelos dirigentes das 
IES privadas nos projetos culturais e atividades afins 
que ocorrem em suas unidades. Sem cobrança eficiente 
e eficaz, sem importância para os órgãos “reguladores”, 
portanto, sem importância para as IES.

Diante do quadro explicitado, volta-se para  a ques-
tão da necessidade das IES privadas focarem os seus  
atributos qualitativos e diferenciadores (cf. BraGa, 
2007) como estratégia de fortalecimento à sua imagem 
e marca, neste caso, com ênfase nas atividades/produ-
ções culturais que ocorrem em seu espaço e estão pre-
vistas nos PPC-Projetos Pedagógicos de Curso.

Afinal, trata-se da gestão administrativa, que inclui 
decisões de mercado importantes para o crescimento 
institucional e da marca das IES. 

Entende-se por gestão o processo de ge-
renciamento, que envolve planejar, dirigir, 
organizar e controlar, sendo a gestão uni-
versitária, a prática dessas atividades no 
âmbito de universidades, centros universi-
tários e faculdades.Todas as ações gerenciais 
estão previstas no contexto da gestão profis-
sionais nas Instituições de Ensino Superior 
(IES), desde práticas cotidianas burocráticas 
e técnicas, aos desdobramentos complexos 
e departamentais que exigem maior quali-
ficação das equipes de trabalho. Dentre es-
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sas atividades de maior complexidade, estão 
o modelo administrativo, o planejamento 
estratégico, a administração de marketing, 
a administração de pessoas, o processo de 
avaliação interna universitária, e a admi-
nistração do ensino no caráter pedagógico 
(CaMPoS, 2011, p. 02).

3.3 Atividade Cultural e Campo Educacional
acerca da cultura e do negócio da cultura fomentado 
por um cenário da economia da cultura em ascensão e 
do negócio da educação e do marketing cultural adota-
do pelas IES privadas, que vêem uma retração da de-
manda11 dada à expressiva competitividade do setor, é 
importante destacar que as discussões em torno destas 
questões remetem, de início a buscar um delineamento 
do campo educacional, para tanto buscamos um supor-
te no pensamento de Bourdieu (2007) que considera “os 
esquemas que organizam o pensamento de uma época 
somente se tornam inteiramente compreensíveis se 
forem referidos ao sistema escolar, o único, capaz de 
consagrá-los e constituí-los, pelo exercício, como há-
bitos de pensamentos comuns a toda uma geração” (p. 
208) e ainda, “a escola, constitui o fator fundamental 
do consenso cultural nos termos de uma participação 
de um senso comum entendido como condição da co-
municação” (p.207). Para o bom direcionamento da 
discussão não devemos perder de vista a dimensão e a 
complexidade da educação, ou seja, a formação de ci-
dadãos e a formação de mão de obra qualificada, que 
forma o escopo desta discussão.

Ainda Bourdieu (2007, p. 296)) parte da definição 
tradicional de “sistema de educação” como o conjunto 
dos mecanismos institucionais e habituais pelos quais 
se encontra assegurada a transmissão entre gerações 
da informação acumulada, permite às teorias clássicas 
dissociar a função de reprodução cultural que cabe a 
qualquer sistema de ensino, de sua função de reprodu-
ção social , ou seja, 

os bens culturais enquanto bens simbó-
licos só podem ser apreendidos e possuídos 
como tais (ao lado das satisfações simbólicas 
que acompanham tal posse) por aqueles que 
detém o código que permite decifrá-los. Em 

11  Porém é importante destacar que 75% de jovens brasileiros na idade de 
18 a 24 anos frequentam IES privadas e sendo um contingente bastante 
representativo das classes C e D, consideradas atualmente um expressivo 
contingente de consumidores, com tendência ao crescimento.

outros termos, a apropriação destes bens 
supõe a posse prévia dos instrumentos de 
apropriação (BoUrDIEU, p. 297).

 Temos como exemplo alguns depoimentos de di-
rigentes de IES privadas que vêem na cultura um ins-
trumento de ação mercadológica ou que investem em 
ações culturais nem sempre desenvolvidas com este 
propósito, e mesmo não contando com o fomento go-
vernamental, apenas  por conta da IES ter essa vocação 
prevista em seu PDI12 para a produção artística mas, 
que se tornaram referência com grande apelo merca-
dológico e atração de público:

américo Fialdini Júnior, Diretor Cultural da 
FaaP-SP, “os projetos de incentivo às artes 
da instituição não têm exatamente um ca-
ráter mercadológico”. Mas ele admite que o 
feedback das ações é sólido e variado e viabili-
za o marketing cultural. “o depoimento dos 
alunos nas fichas de cadastro dos cursos afir-
mando que um dos motivos de seu interesse 
pela Faap como opção de graduação vem do 
respaldo que os apoios culturais agregam, 
como, por exemplo, a vasta programação do 
Museu de arte Brasileira e do Teatro Faap. 
Estes depoimentos são provas gratificantes 
deste retorno”, salienta Fialdini. Ele afirma, 
ainda, que a maioria das ações da Faap não 
estão ligadas a leis de incentivo, e que os in-
vestimentos em cultura são enormes. “os 
investimentos são, também, reflexo do tra-
balho de alunos e professores. Como a Fun-
dação possui cursos de Cinema, Teatro e ar-
tes Plásticas, os investimentos culturais são 
necessários para a formação de nossos alu-
nos e para suprir a demanda de produção.13

12  PDI-Projeto de Desenvolvimento Institucional: Com a edição da lei nº 
10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece a Sistema Nacional de avaliação 
da Educação Superior (SINaES), o Ministério da Educação iniciou um pro-
cesso de revisão das atribuições e competências da Secretaria de Educação 
Superior – SESu, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 
SETEC, do Conselho Nacional de Educação – CNE e do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa Educacionais – INEP, objetivando consolidar o trabalho 
realizado e conferir maior eficiência e eficácia aos dispositivos contidos na 
lei nº 9.394/96. No contexto desta revisão, constatou-se a necessidade de 
introduzir, como parte integrante do processo avaliativo das Instituições de 
Ensino Superior - IES, o seu planejamento estratégico, sintetizado no que se 
convencionou denominar de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 
SaPIENS/DESUP/SESU/MEC.Dez. de 2004.

13  loPES,Fabiana.Cultura é um bom negócio: instituições de ensino superior 
descobrem no marketing cultural uma forma de incentivar o desenvolvim-
ento dos alunos e ainda associar a marca a grandes eventos. Disponível em: 
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Custódio Pereira, Diretor das Faculdades Integra-
das rio Branco, “os investimentos das instituições de 
ensino superior em projetos culturais só não são mais 
viáveis porque não há, de fato, leis e mecanismos legais 
que facilitem esse tipo de ação. “Seria necessário uma 
espécie de Lei Rouanet específica para o setor de edu-
cação”, afirma Pereira. Isso porque, ele acredita, muitas 
ações por parte das instituições são inviabilizadas em 
função dos altos custos e prejudicam instituições de 
menor porte - afinal, com o orçamento restrito e aper-
tado e sem alternativas de captação que não seja o setor 
privado, muitas instituições desconsideram tentativas 
nesse âmbito.14

Na PUC-SP o quadro é o seguinte: poucas das ações  
culturais são planejadas para que se revertam em re-
torno de mídia, apesar da instituição ter tradição na 
área cultural. Maria Clotilde Perez rodrigues Byron 
Sant’anna, na ocasião, assessora da Vice-reitoria 
acadêmica da PUC-SP, ressalta a importância do en-
volvimento cultural da universidade. “Não temos co-
mo quantificar isso, mas com certeza nossos projetos 
auxiliam na boa imagem da instituição na comunidade 
e na captação de novos alunos”, afirma.15 

Márcia Moura, Diretora de Desenvolvimento Insti-
tucional do Ibmec São Paulo,  “as escolas são formado-
ras de novos paradigmas, mas também precisam estar 
atentas às mudanças do mercado, têm de descobrir 
quais são as novas necessidades e tendências em ter-
mos de cursos e de programas.  Devemos e podemos 
usar uma situação como essa a título de exemplo para 
as nossas práticas de ensino”.16

Diante desse quadro observa-se um movimento ace-
lerado das IES em direção aos investimentos em proje-
tos culturais, mesmo dentro do campus como fora dele. 
Essa movimentação demonstra que as instituições de 
ensino superior descobrem o marketing e, em especial, 
no que denomina-se  marketing cultural,  uma forma 
de incentivar o desenvolvimento dos alunos e ainda as-
sociar a marca a grandes eventos, a fim  de enfrentar, 
sobretudo, o declínio no número de matrículas17.

http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=11878. Revista 
Edição 100. acesso em 06/04/2009.

14  IBID.Idem

15  Idem.

16  BONVENTTI,Rodolfo C. Ponte para tempos melhores. Revista Ensino Supe-
rior. Edição 127,SP:Editora Segmento. Disponível em HTTP://revistaensinosu-
perior.uol.com.br. acesso em 05/05/2009.

17  as instituições de ensino superior brasileiras viveram nos últimos dez 
anos um forte crescimento, com expansão das matrículas, que pularam só no 

De fora do âmbito acadêmico, mas dada à com im-
portância com que trata a necessidade do fomento na 
academia e expressivo agente fomentador da cultura 
no país, Eduardo Saron, Superintendente de ativida-
des Culturais do Instituto Itaú Cultural, afirma:

 a cultura deve ser compreendida como es-
tratégica para o desenvolvimento social e 
econômico de uma nação. É evidente que 
o governo, sociedade e empresas precisam 
se mobilizar nesse sentido e que é preciso 
aumentar a contrapartida para o uso da lei, 
mas há uma agenda imensa a ser construída 
que precisa, sim, utilizar os 100% de incen-
tivo, como constituição de acervo e sua ma-
nutenção em museus de finalidade publica, 
a formação de gestores culturais brasilei-
ros, a criação de uma economia da cultura 
sólida, a formação e ampliação de público, o 
alinhamento das grades curriculares 
das escolas com o mundo da cultura 
(grifo do autor), a criação de espaços cul-
turais, a democratização do acesso à mani-
festação artística.18

Interessante destacar que o Instituto Itaú Cultural foi 
a instituição que mais investiu em projetos culturais e 
em volume de captação de recursos para investimento 
em cultura no ano de 2009  e fomenta com premiações 
experiências resultantes da produção de professores em 
sala de aula (por ex.Projeto rumos de Jornalismo Cultu-
ral) e seu dirigente destaca em sua fala a importância de 
repensar as “grades”(matrizes) curriculares com ênfase 
na aproximação da cultura e com o ensino, lembrando 
que isso já está contemplado pelos PPCs de curso, porém 
subestimado pelos dirigentes das IES.

Paul Tolila, Ex-Diretor do Departamento de Estudos 
Socioeconômicos do Ministério da Cultura da França, é 
referência nesta discussão, ao referenciar o que se tem 
pensado a respeito da aproximação da educação e da 
cultura no nível internacional e, insiste,

quando todos os parceiros do setor cultu-

ensino privado, nesse período, de 1,3 milhão para 3,8 milhões. O faturamento 
das instituições também acompanhou esse bom momento e, segundo dados 
da CM Consultoria, passaram de R$ 44 bilhões em 2002 para R$ 55 bilhões 
em 2008, um crescimento de mais de 25% In: BoNVENTTI, rodolfo C. 
Ponte para tempos melhores. Revista Ensino Superior. Edição 127, SP:Editora 
Segmento. Disponível em http://revistaensinosuperior.uol.com.br. Acesso 
em 05/05/2009.

18  SaroN, Eduardo. aos leitores. Revista Observatório Itaú Cultural/oIC-n.7, 
(Jam/mar.2009). São Paulo-SP:Itaú Cultural, 2009, p.07.
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ral estão engajados e unidos em processos 
de observação coerentes, possibilitando a 
coordenação dos conhecimentos e da ação 
das administrações e instituições culturais, 
das indústrias culturais, das organizações 
de criadores e de profissionais culturais, en-
tão, produz-se uma cultura coletiva da 
informação estruturada capaz de in-
terferir nas orientações das políticas 
públicas (grifo meu), alimentar o debate 
cidadão, influenciar os outros tomadores 
de decisões e construir os argumentos que 
responderão às necessidades do desenvolvi-
mento cultural (2007, p. 107).

abre-se, portanto, a possibilidade de revisão na con-
dução das leis de Fomento, o que poderá  incluir ações do  
Ministério da Cultura-MINC, possibilidades na revisão 
da legislação para as IES privadas, o que inclui o MEC.

É importante salientar que a aproximação da cul-
tura e ensino exige que se repense as matrizes curri-
culares dos cursos de graduação em função de neles 
se introduzir mais ações culturais e legitimá-las en-
quanto atividades acadêmico-culturais, passíveis de 
receberem incentivos em forma de leis de fomento ou 
outro instrumento de estímulo. Neste caso, cabe ao 
MEC e ao MinC e seus órgãos de avaliação de políticas 
públicas para o ensino superior e de ações e projetos 
culturais, respectivamente, repensarem a importân-
cia estratégica dessa ações e disponibilizá-las às IES 
em forma de legislação.

ainda, segundo Tolila,

dois elementos: competição dos modelos 
culturais, debates internos e competição 
exterior, contribuiram intensamente para o 
aumento do valor simbólico das práticas e 
do desenvolvimento culturais e do valor das 
lutas pela “defesa e ilustração” das diferen-
tes culturas nacionais”19 o terceiro elemento, 
“provém da transformação das economias 
modernas cuja competitividade atualmen-
te em grande parte é fundada na inovação 
(2007, p.72).

Para este autor, a cultura e suas atividades é um 
dos fatores essenciais da formação de forças produ-
tivas adaptadas à economia atual e promove ainda 

19  TOLILA, Paul. Cultura e Economia: problemas, hipóteses, pistas. São 
Paulo:Iluminuras/Itaú Cultural, 2007.

mais seu caráter de desafio e seu valor simbólico. E, 
ainda, afirma que “a economia moderna, com efeito, 
caracteriza-se ao mesmo tempo pela importância ad-
quirida pela informação como recurso fundamental e 
pela renovação das próprias problemáticas econômi-
cas ( 2007, p.72).

 Trata-se, então, de avaliar modelos de negócio no 
âmbito da cultura e sua aproximação com o ambiente 
educacional. Portanto, da relação, cada vez mais pró-
xima da condução da educação como negócio, pois 
como afirma Tolila (2007), a economia está cada vez 
competitiva, o setor da educação se transformou em 
um grande nicho de mercado, um novo modelo de ne-
gócio se anuncia. 20 

Para Dória,

Modelos de negócio são formas que os em-
preendimentos assumem ao arranjarem de 
modo singular, os elementos componentes 
de uma ou mais cadeias produtivas respon-
sáveis pelo ciclo de um tipo de produto. Eles 
vinculam produção, distribuição e consumo 
e “balanceiam” os interesses dos consumi-
dores e dos vários integrantes do próprio 
negócio num jogo de “ganha-ganha”, isto é, 
de equilíbrio momentâneo que permite a re-
produção dos seus pressupostos, incluindo o 
marketing, o modelo de distribuição, a cap-
tação e recuperação de recursos,etc.(. . .) em 
teoria, nada impede que existam modelos de 
negócios diferentes suprindo as mesmas ne-
cessidades, mas a tendência é que um deles 
seja dominante, impondo a “reformatação” 
dos demais e, assim, tem-se uma dinâmi-
ca de transformação dos modelos de negó-
cio que não se explica apenas por decisões 
microeconômicas (. . .) a grande vantagem 
de análise de modelo de negócios é que ele 
permite substituir o “estadocentrismo” e a 
conseqüente demanda “bruta” por recursos 
públicos, pela exigência de formulação de 
políticas  mais eficazes, voltadas para o pro-
cesso civilizatório de conteúdo democrático, 
baseado no consumo massivo de bens cultu-
rais. (2007, p.74)

20  Grandes grupos investidores no setor movimentam o setor da educação 
privada e entram no mercado de ações (vide caso do Grupo Anhanguera 
Educacional , Kroton e apollo) e outros já estão vindo, portanto, torna-se 
cada vez,  uma questão empresarial.
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Desta forma, podemos afirmar que, no ambiente 
educacional, na relação de ensino-aprendizagem (p.ex. 
através de PPCs-Projetos Pedagógicos de Curso) se le-
gitima as práticas culturais de uma  dada sociedade. 

3.4 Atividade Cultural e Marketing
Neste sentido, a educação, mais especificamente o en-
sino superior, é um campo21 que desponta no cenário 
econômico, portanto, abre-se a possibilidade de ob-
servar de que forma ele vem se comportando, afinal, a 
gestão do negócio de uma instituição de ensino neces-
sita do marketing. a diminuição na demanda devido ao 
aumento da concorrência nos últimos anos no Brasil 
faz com que as instituições de ensino privadas reconsi-
derem a imagem que possuem do marketing moderno, 
que sabe-se, sempre teve conotações negativas como 
herança do pensamento de muitos filósofos antigos 
que consideravam os comerciantes como aproveita-
dores e improdutivos e, ainda,  para muitos educado-
res ele é incompatível com a missão educacional, mas, 
ironicamente, a maioria das instituições educacionais 
comprometem-se com marketing mesmo sem perce-
ber (KOTLER, 1994).  Philipe Kotler, já há algum tem-
po, dedicou uma obra no sentido de orientar ou mesmo 
alertar dirigentes de instituições de ensino para que 
dedicassem mais atenção ao “negócio” da educação, em 
um mercado em ascensão e portanto sujeito às suas re-
gras. Para Kotler, afinal,

Marketing é a habilidade de planejar e ad-
ministrar as relações de troca da institui-
ção com seus vários públicos (. . .) é análise, 
planejamento, implementação e controle 
de programas cuidadosamente formulados 
para proporcionar trocas voluntárias de va-
lores com mercado-alvo, com o propósito 
de atingir objetivos institucionais. Envolve 
a instituição ao estudar as necessidades do 
mercado-alvo, planejamento de programas 
e serviços adequados e formulação de preço, 
comunicação e distribuição eficazes para in-
formar, motivar  e atender o mercado. (Ko-
TlEr, 1994, p. 31)

21  o campo constitui o instrumento por excelência, por meio do qual se 
procede ao progressivo reconhecimento histórico dos processos que estão 
na raiz da gênese e desenvolvimento das atividades culturais nas modernas 
sociedades capitalistas. MICElI, Sergio. Bourdieu e a renovação da sociologia 
contemporânea da cultura. Tempo soc.,  São Paulo,  v. 15,  n. 1, Apr.  2003. Dis-
ponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20702003000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso  08  nov.  2009.  doi: 
10.1590/S0103-20702003000100004.

Desde as proposições de Kotler para o negócio da 
educação, o marketing, de maneira geral, evoluiu, e as 
ideias de Kotler sobre marketing prevaleceram em di-
ferentes setores. assim ao termo marketing se agregou 
outros termos a fim de caracterizar a área de atuação 
em que a atividade estaria sendo aplicada.

a American Marketing Association define marketing 
como “o processo de planejamento e execução, da con-
cepção, da definição de preço, da promoção e da distri-
buição de idéias, produtos e serviços, organizações de 
eventos para criar trocas que irão satisfazer os objeti-
vos das pessoas e empresas” (rEIS, 2003). Neste caso 
específico, recorremos ao marketing cultural para dar 
conta dos elementos envolvidos no processo das ações 
das IES ao captar alunos porque trata-se de usar a cul-
tura como base para transmitir a mensagem  a um pú-
blico específico sem que a cultura seja a atividade-fim 
da empresa (rEIS, 2003) e neste sentido reis segue 
afirmando que compreender o marketing cultural re-
quer antes de mais nada investigar o modelo de finan-
ciamento da cultura existente no país e estendo essa 
preocupação para a análise das políticas educacionais 
em torno do ensino superior (em especial a que ocorre 
nas e para as IES privadas).

Para complementar, sobre o marketing cultural 
nas instituições de ensino superior, especificamente, 
Marcondes (1999) 22afirma que “ falta ainda ao meio 
acadêmico a exploração do tema, multidisciplinar por 
excelência, uma vez que combina áreas tão diferentes 
como produção cultural, administração, marketing, 
políticas cultural, tributária e trabalhista, finanças, 
artes, promoção, publicidade e relações públicas.” Dez 
anos após esta afirmação de Manoel Marcondes ainda 
verificamos que a área, multidisciplinar por natureza, 
permite seu estudo sob novas perspectivas, que com 
certeza, irão colaborar com o enriquecimento do cam-
po, tanto sob a perspectiva teórica como  prática. aliás, 
modelos de aplicação ou experiências práticas do ma-
rketing cultural no campo  acadêmico ainda carecem 
de sistematização.23

22  MaCHaDo NETo, Manoel Marcondes. Marketing Cultural como Política 
de Comunicação Institucional: Rio de Janeiro,1999. Disponivel em:  http://
www.sinprorp.org.br. Acesso em 06/05/2009.

23  o próprio Ministério da Educação tem se dedicado a encontrar formas de 
incentivar o apoio cultural. Cássia Camila de oliveira, Técnica em assuntos 
Educacionais da SEsu coloca que 11 universidades federais receberão verba 
para apoiar o desenvolvimento de projetos na área de teatro (para as fede-
rais, grifo  do autor). Foram selecionadas e o MEC repassará a verba com o 
objetivo de disseminar a arte para o público universitário. o programa tem 
o objetivo de envolver o público universitário e a sociedade em espetáculos 
teatrais. “É um incentivo para disseminar a arte nas instituições federais 
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3.5. A Economia da Cultura
Um trabalho desta natureza, que aborda o setor eco-
nômico da educação e a participação das IES privadas, 
que se configuram como players importantes no mer-
cado, e as ações culturais como elementos estratégicos 
na comunicação da IES com seu público, implica  na 
necessidade de atentar ao cenário econômico e cultural 
e suas regulações. Assim, os estudos e reflexões de au-
tores comprometidos com estas discussões desenham 
o arcabouço das discussões contidas neste trabalho.

 Tolila (2007), por exemplo, coloca a seguinte ques-
tão: “se a educação não é prioridade, o país terá proble-
ma. Compromete a formação da cidadania e competiti-
vidade da pessoa no mercado de trabalho globalizado, 
porque a economia moderna é cada vez mais sustenta-
da pela capacidade de inovação. São as soluções origi-
nais que valem mais.”

Para este autor a educação e a cultura são os setores 
onde o retorno do investimento de um país na questão 
de inovação é certo, garantido (. . .) “se o princípio pa-
ra a parceria público-privada vale para outros setores, 
infra-estrutura, por exemplo, vale para a cultura” Toli-
la defende a idéia de uma inteligência econômica para a 
questão cultural “pode-se fazer uma ação conjunta dos 
ministérios da Fazenda, Cultura e relações Exteriores 
e setor privado”.  O autor afirma que é  preciso que to-
dos se sentem para refletir qual a estratégia cultural 
capaz de colaborar para o crescimento econômico. 

reis (2003) coloca que as relações entre economia e 
cultura são revestidas de grande polêmica no mundo 
acadêmico. Segundo a autora “a proposta da economia 
da cultura é justamente avaliar esse efeito multiplica-
dor das atividades culturais na economia, ou seja, o im-
pacto que esse investimento gera, comparado ao que 
custou (p. 51).

as temáticas que dão o contorno da discussão 
presente neste trabalho estão, em certa medida, con-
templadas nas ideias dos autores contemporâneos, 
nacionais e internacionais,  citados. No entanto, de-
vemos considerar que as discussões em torno deste 
tema como: a educação como negócio, avanço das IES 
privadas, gestão empresarial, estratégias de comuni-
cação e mercado se desdobram para outras discussões 
que evoluem rapidamente, exigindo, portanto, que 
outros recortes, outros estudos  sejam acrescentados 
para dar conta da sua amplitude e para o enriqueci-
mento do tema.

de ensino superior”, afirma Cássia Camila de Oliveira, técnica em assuntos 
educacionais da SESu.

3.6. Dois modelos de expansão no ensino superior 
privado: Anhanguera Educacional e Estácio Partici-
pações: aspectos mercadológicos e comunicacionais
Nas diretrizes e características estratégicas e operacio-
nais, cada uma se posiciona na disputa pelo market share 
com ênfase nos instrumentos de gestão administrativa 
e não na gestão mercadológica, situações bem distin-
tas, porém, complementares. 

3.6.1 Anhanguera Educacional (IEs A)24

A Anhanguera Educacional é a maior organização pri-
vada com fins lucrativos do setor de ensino profissio-
nal do Brasil e a maior empresa de capital aberto do 
setor de Educação em valor de mercado.

a  Anhanguera em grandes números:
• 54 campi;
• 450 polos de EaD;
• Mais de 650 centros de ensino profissionali-

zante.

A estratégia da Anhanguera apoia-se no desenvol-
vimento de um projeto pedagógico unificado e um mo-
delo operacional multiunidades para conseguir ganhar 
escala e oferecer um ensino adequado aos seus alunos. 
Portanto, a Anhanguera, na maior parte dos casos, pra-
tica preços inferiores à média do mercado e trabalha 
com escala maior que seus concorrentes.

Suas unidades, em geral, são de pequeno/médio 
porte (2 mil a 7 mil alunos) e se situam em regiões de 
grande concentração populacional e vias de acesso de 
transporte público. Com essa oferta de conveniência, a 
empresa caracteriza-se por um público composto, em 
maioria, por jovens trabalhadores que precisam se de-
senvolver na carreira.

Estratégias relevantes para a Anhanguera, desta-
camos:

• Capacidade de oferecer ensino superior de 
qualidade a preços acessíveis;

• Modelo acadêmico e unidades destinadas a 
jovens trabalhadores de média e  média baixa 
renda;

• Modelo de negócio padronizado e escalonável;
• Experiência no cumprimento da regulamen-

tação;
• administração experiente e forte suporte de 

acionistas;

24 http://www.hoper.com.br/analisesetorial/Analises%20Setoriais/
análise%20Setorial%20Ensino%20Superior%202011%20-%20censo%20
2009%20 %206.%20aS%20EMPrESaS%20lISTaDaS%20Na%20
BM&FBoVESPa.pdf  (ano-base: 2012).



brandtrends journal · abril 2013 69

• Manutenção e aprimoramento de sua eficiên-
cia operacional;

• Expansão do seu negócio por meio de diferen-
tes canais;

• Crescimento do número de alunos matricula-
dos nas unidades existentes;

• Implantação do modelo existente para novas 
localidades;

• Incremento do portfólio de cursos superiores 
em suas unidades em conformidade com a 
demanda do mercado local.

Estácio Participações (IEs B)25

Em 31 de março de 2011, a Estácio contava com 241,4 
mil alunos matriculados, nas modalidades presencial 
e a distância, em cursos de graduação e pós-graduação. 
a Estácio em grandes números :

25 http://www.hoper.com.br/analisesetorial/Analises%20Setoriais/
análise%20Setorial%20Ensino%20Superior%202011%20%20censo%20
2009%2%206.%20aS%20EMPrESaS%20lISTaDaS%20Na%20
BM&FBoVESPa.pdf  (ano-base: 2012)

• 29 operações de ensino superior presencial;
• 51 polos de EaD.

A partir de junho de 2008, a Estácio iniciou um 
processo de importantes mudanças no modelo de ne-
gócio e estrutura organizacional, visando crescimento 
sustentável, com rentabilidade e foco ainda maior em 
qualidade. Este processo foi baseado em três principais 
conceitos:

Figura 1 Portal Anhanguera ( internet): período de  captação de 
alunos. Fonte: http://www.vestibulares.br/

Figura 3 Outra peça de campanha

Figura 2 Outra peça de campanha.

Figura 4 Portal Estácio (internet): período de captação de alunos
Fonte: http://portal.estacio.br/estude-na-estacio/formas-de-
ingresso/vestibular.aspx

Figura 5 Outra peça de campanha
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• Profissionalização da Gestão;
• Qualidade de Ensino;
• Centralização das atividades de BackOffice.

a estratégia de atuação da Estácio baseia-se em al-
guns pilares fundamentais:

• Crescimento;
• aumento da base de alunos matriculados;
• Inovação na oferta de cursos;
• Expansão da atuação no ensino à distancia;
• abertura de novas unidades;
• aquisições e consolidação do mercado;
• Qualidade e diferenciação do produto;
• Ganhos de eficiência e rentabilidade;
• Perpetuação da cultura organizacional e do mo-

delo de gestão.

3.6.2 Crescimento de matrícula: IEs A e B
observa-se que o número de matrículas cresce, en-
tretanto, as instituições citadas não consideram  as 
atividades culturais realizadas internamente pelas 
suas unidades de ensino a cultura como componente 
estratégico para sua comunicação com o mercado, co-
mo destaca o relatório da Hoper Educacional e as peças 
publicitárias apresentadas, mas os indicadores quan-
titativos são válidos. Vale dizer que chegou o momento 
de avaliar o valor de marca para estes segmentos, con-
siderando os aspectos qualitativos relevantes para os 
respectivos públicos-alvo deste segmento.

Considerações
os dois maiores grupos educacionais do país rede-
senham o ambiente do ensino superior brasileiro, se 
apresentam como players de grande expressão, tanto 
geográfica como financeiramente e, um pouco além, 
também do ponto de vista político-legal (sic).

  as instituições de médio e pequeno portes  restam 
administrar seus custos em busca do equilíbrio finan-
ceiro, situação cada vez mais difícil, um desafio.

ainda podemos observar, que passado algum tempo 
nessa trajetória, em relação às praticas de mercado, con-
tinuam adotando o mesmo modelo de anos atrás. Não 
investem em comunicação o suficiente para agregar di-
ferenciais à sua marca ou à sua imagem. restando, ape-
nas, apelarem para a estratégia de preço afrontadas pela 
pressão e poder comunicacional na mídia praticado por 
grandes grupos educacionais (Anhanguera e Estácio, 
por exemplo). o aspecto quantitativo (número de ma-
trículas para os investidores) supera a questão da qua-
lidade (diferenciais culturais e acadêmico-pedagógicos 
para o público-alvo).

ainda resistem ou ainda não compreenderam que 
as diferentes práticas culturais que ocorrem no interior 
das IES, previstos nos PPCs, serviriam de grande aporte 
ou conceito para as campanhas de comunicação. O que 
ocorre, entretanto, e é claramente observado, é a des-
continuidade na comunicação interna entre os departa-
mentos administrativos das IES, ou seja, a gestão mer-
cadológica não se comunica com a gestão pedagógica e 
com isso perdem a oportunidade de alinharem a comu-
nicação ou agregar elementos que permitam comunicar, 
de fato, o que ocorre ou o que diferencia uma das outras.

a organização das ideias relacionadas à visão de 
mercado e acadêmica das instituições observadas e dos 
gestores ouvidos, tornou-se viável, dando sentido aos 
conceitos e visões apontadas pelos diferentes autores 
citados ao longo deste estudo, sob uma perspectiva da 
realidade no cenário cotidiano das empresas analisadas.

o ambiente acadêmico se mostra um campo fértil 
para se formular estratégias comunicacionais voltadas 
ao incentivo de práticas culturais que resultam das prá-
ticas acadêmico-pedagógicas. Estão previstas nos PPCs, 

Figura 6 Outra peça de campanha
Fonte:http://www.google.com.br/imgres?

*Anhanguera Educacional /1S/2012 /3
** Estácio Participações 2S/2012/ http://
economia.uol.com.br/ultimas-noticias/
prnewswire/2012/11/08/ebitda-da-estacio-
chega-a-r-678-milhoes-no-3t12-um-aumento-
de-434-e-ganho-de-3-pp-na-margem.jhtm.
acesso 14/02/201
   

Instituição/grupo Educacional 2005 2009 2012

Anhanguera Educacional 23.247 122.234 444.000*

Estácio Participações 168.338 193.318  284.400**

Quadro 1 Número de matriculados nas IES A e B: 
2005-2009. Fonte: Hoper Educacional
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porém os instrumentos para sua efetiva realização não 
são claros e inexistem instrumentos legais que o recla-
mem para o enriquecimento cultural do alunado.

Este trabalho visou elaborar uma análise de cenário 
da situação da comunicação estratégica das IES priva-
das, a partir da trajetória histórica, de mercado e, em 
certa medida, apontar para os instrumentos ou docu-
mentos valiosos que as mesmas possuem para funda-
mentar ações de comunicação, por exemplo, o conhe-
cimento dos PPCs  por parte dos  gestores,  dirigentes, 
diretores, gerentes ou responsáveis pelo marketing da 
instituição, ou seja, qual o nível de conhecimento do que 
se propõe internamente para o público-alvo (alunos) e 
não são aplicados como potencial estratégico no marke-
ting institucional por desconhecerem os conteúdos de 
tais documentos  pedagógicos. Destaca-se nesse ponto a 
dificuldade em obter dados de tais gestores, uma vez que 
consideram tais informações sigilosas para o sucesso 
das estratégias adotas em relação às práticas de mercado 
para captação de alunos. Então, sugere-se, uma análise 
profunda de um conjunto das forças  políticas educacio-
nais e econômicas que estão no cerne dessa discussão. 
Esse estudo deverá servir, na medida do possível, para 
diagnosticar e avaliar a situação em toda sua complexi-
dade e dimensão, com vista a torná-lo diretriz na gestão 
das IES, no que se refere à comunicação com o mercado.

observou-se, portanto, no decorrer desta investigação, 
que as ações de comunicação com o mercado das IES priva-
das não enfatizam as atividades culturais desenvolvidas na 
instituição, que os gestores do marketing da IES privadas 
não contemplam suas  ações mercadológicas com as  ações 
pedagógicas contempladas nos  Projeto Pedagógicos de 
Cursos. E, ainda, as atividades culturais realizadas interna-
mente nas unidades de ensino não agregam valor à marca 
da IES porque  não são utilizadas como recursos para a co-
municação estratégica, sobretudo em período de campa-
nhas de comunicação para captação de alunos (processos 
seletivos). Do ponto de vista do marketing mix, este estudo 
mereceria uma abordagem mais extensa e aprofundada.
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en fr

es resumen  Hoy estamos siendo testigos de los mayores 
desafíos en la comercialización, así, este artículo busca 
elucidar la importancia de los programas de fideliza-
ción y entender si los miembros se vuelven más fieles. 
El objeto de estudio es la compañía TaP Portugal / TaP 
Victoria. En cuanto a la metodología, el modelo será 
seguido por los investigadores Quivy y Campenhoudt 
(2003), el instrumento utilizado es el cuestionario de 
la encuesta, el método de muestreo, no probabilístico / 
no-causal, el muestreo de conveniencia. El análisis de 
los datos se realizó con el programa SPSS. los resulta-
dos de nuestro estudio confirman, en efecto, hay una 
correlación positiva entre un programa de fidelización 
y la lealtad de sus miembros.

Palabras clave: Marketing relacional; satisfacción; 
programas de fidelización.

résumé  Nous sommes témoins, de nos jours, à de 
grands défis en matière de marketing. Cet article cher-
che à élucider l’importance des programmes de fidéli-
sation et à comprendre si les membres deviennent plus 
fidèles. L’objet d’étude est la compagnie TAP Portugal 
/ TAP Victoria. En ce qui concerne la méthodologie, le 
modèle suivi est celui de Quivy et Campenhoudt (2003). 
l’instrument utilisé est l’enquête par questionnaire, la 
méthode d’échantillonnage et l’échantillonnage non 
probabiliste / non-causal de commodité. l’analyse des 
données sera réalisée à l’aide de SPSS. les résultats 
confirment notre étude, il y a bien une corrélation po-
sitive entre un programme de fidélité et la fidélité de 
ses membres.

Mots-clés: Marketing relationnel; satisfaction; 
programmes de fidélisation.

resumo Hoje assistimos a grandes desafios na área 
do marketing, pelo que este artigo busca elucidar a im-
portância dos programas de fidelização e entender se 
os membros se tornam mais fiéis. O objeto de estudo 
recai sobre a empresa TaP Portugal/ TaP Victoria. No 
que diz respeito à metodologia, será seguido o modelo 
dos investigadores Quivy e Campenhoudt (2003). O 
instrumento utilizado será o inquérito por questioná-
rio e o método de amostragem, o não probabilístico/ 
não causal, amostragem por conveniência. a análise 
das informações será realizada através do programa 
SPSS. Os resultados confirmam o nosso estudo. Existe, 
de facto, uma correlação positiva entre um programa 
de fidelização e a fidelidade dos seus membros. 

Palavras-chave: Marketing relacional; satisfação; 
programas de fidelização.

abstract  Today we are witnessing the greatest chal-
lenges in marketing, so, this article seeks to elucidate 
the importance of  loyalty programs and understand if  
members become more faithful. The object of  study is 
on the company TAP Portugal / TAP Victoria. Regar-
ding the methodology, the model will follow the rese-
archers Quivy and Campenhoudt (2003). The instru-
ment used is the questionnaire survey, the sampling 
method, the non-probabilistic / non-causal, conve-
nience sampling. Analysis of  the data will be perfor-
med using SPSS. The results confirm our study, there 
is indeed a positive correlation between the loyalty 
program and the loyalty of  its members.

Keywords: Relationship marketing; loyalty; loyal-
ty programs.
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comportamentos de mudança. No entanto, e segundo 
Lovelock (2005, p. 150), “a fidelidade não pode ser to-
mada como certa, ela só continuará se o cliente achar 
que está recebendo valor melhor do que o que poderia 
receber pela troca de fornecedor, seja em qualidade, 
preço ou vantagens”. Com isto podemos concluir que 
o processo de fidelização terá de ser contínuo e terá de 
ser constantemente verificado e atualizado.

Qualquer programa de fidelização que seja imple-
mentado tem de trazer benefícios e segundo Sant´anna 
(2004) esses benefícios são para ambos os intervenien-
tes. as empresas esperam clientes mais rentáveis ao 
longo do tempo, recomendações trazendo novos clien-
tes (HoFFMaN e BaTESoN, 2003; rEICHHElD e SaS-
SEr, 1990), repetição de compra, vendas cruzadas, ven-
da de múltiplos produtos/ serviços a um mesmo cliente, 
o preço premium, quando se utiliza um preço alto num 
produto devido a uma vantagem substancial sobre a 
concorrência, diminuição de custos de angariação e ma-
nutenção de cliente (rEICHHElD e SaSSEr, 1990; Ja-
rIllo e BIDaUlT, 1995; KEaVENEY, 1995; o´BrIEN e 
JoNES, 1995; rEICHHElD e TEal, 1996; aNDErSoN e 
MITTal, 2000; BrITo e raMoS, 2000; GaNESH, ar-
NolD, e rEYNolDS, 2000; lara e CaSaDo, 2002), 
o reforço do valor agregado (DoWlING, UNClES e 
HaMMoND, 2003; MCllroY et al. , 2000), aprimora o 
canal de comunicação, contribuindo assim a base de da-
dos (DoWlING, UNClES e HaMMoND, 2003), redu-
zem a migração (NUNES e DRÉZE, 2006), ganhar o share 
of wallet (NUNES e DrÉZE, 2006), aumento dos lucros 
(MCllroY et al. , 2000), comprometimento do cliente 
(DoWlING, UNClES e HaMMoND, 2003) e consoli-
dar e oportunizar compras (NUNES e DrÉZE, 2006).

Por sua vez, os clientes têm benefícios psicológicos 
de pertencer a um programa de fidelização (DOWLING 
e UNClES, 1997), descontos diretos ou bónus em tran-
sações futuras (DUFFY, 2002), serviços adicionais após 
um certo nível de gastos (DUFFY, 2002) e diminui o es-
forço necessário para se identificarem com o novo for-
necedor (ZHIlIN e PETErSoN, 2004). relativamente 
à nossa investigação apenas vamos estudar os impac-
tos que os programas de fidelização têm na perspeti-
va dos seus clientes. O conceito de confiança assume 
também uma grande importância, pois, segundo lara 
e Casado (2002), é a variável principal para a retenção 
do cliente, o processo de confiança inicia-se desde as 
primeiras transações e vai depender do nível das ex-
petativas geradas e do nível de experiência do cliente, 
que deve ser conhecida antecipadamente para que seja 
possível oferecer aquilo que o cliente procura.

Introdução
até à década de 90, o marketing centrou-se na angariação 
de novos clientes. Nos dias de hoje, a realidade é outra, 
pois não existem muitos novos clientes para angariar, a 
concorrência é muito intensa e os custos de captar novos 
clientes são bastante elevados. o sucesso empresarial 
deixa de ser calculado tendo como base a quota de merca-
do e passa a dar ênfase ao nível de fidelização à carteira de 
clientes. Como tal, esta nova realidade traz novos objeti-
vos e desafios para o marketing, onde são desenvolvidas 
novas ferramentas, sendo estas, os custos de mudança e 
os programas de fidelização (MIRANDA, 2007).

O objeto de estudo recai sobre o programa de fideli-
zação TaP Victoria, que é um dos mais complexos a nível 
nacional. Este estudo assume uma importância primor-
dial nos dias que correm, devido à concorrência feroz 
das companhias aéreas low-cost. Estas apresentam um 
elevado nível concorrencial às companhias de bandeira, 
como é o caso da TaP Portugal, pelo que a implemen-
tação de um programa de fidelização poderá assumir 
um fator diferenciador aquando da escolha do cliente, 
fazendo-o mesmo preterir do fator preço em virtude de 
outras componentes que lhe trarão vantagens. 

A escolha do tema deveu-se ao facto de existir real-
mente nos dias de hoje uma infinidade de programas 
de fidelização; no entanto, existem poucas pesquisas 
empíricas e estudos sobre se um programa é compre-
endido pelo cliente, se é bem construído e aplicado, se 
os clientes se tornam mais fiéis, pelo que se tornou fun-
damental este estudo. o objetivo principal é estudar se 
o programa de fidelização TAP Vitoria cria valor para o 
cliente, ou seja, se um cliente membro deste programa 
de fidelização se torna mais fidelizado à empresa. 

1. revisão da literatura – Política de fidelização
Apesar de ser um conceito difícil de definir, existem di-
versas abordagens realizadas por diferentes autores e, 
após a sua análise, podemos concluir que a fidelização 
pode ser encarada segundo duas óticas, aquela que se 
relaciona com o comportamento (comportamental) e 
aquela que se relaciona com as suas atitudes (atitudi-
nal) e devem ser analisadas juntas (DICK e BaSU, 1994; 
BalDINGEr e rUBINSoN, 1996). 

De entre as diversas definições, adotamos a que é 
apresentada por Chaudhuri e Holbrook (2001) que de-
fine fidelização como um compromisso profundo do 
cliente para com o produto ou serviço preferido, de for-
ma consistente no futuro, o que leva a uma repetição da 
compra da mesma marca, apesar de influências situa-
cionais e esforços potenciais do mercado para causar 
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Segundo lovelock e Wirtz (2006, p. 308): 

o fundamento da verdadeira fidelidade está 
na satisfação do cliente. Clientes muito sa-
tisfeitos ou até mesmo encantados têm mais 
probabilidade de se tornarem defensores le-
ais de uma empresa, consolidar as suas com-
pras com um só fornecedor e fazer o boca-a-
-boca positivo. ao contrário, a insatisfação 
afasta clientes e é um fator fundamental de 
mudança de comportamento. 

A fidelização de clientes, sendo uma peça central do 
marketing relacional, faz distinguir um cliente satis-
feito de um cliente encantado, em que um cliente satis-
feito é aquele que adquiriu um produto ou serviço que 
correspondeu àquilo que este esperava, por sua vez, 
um cliente encantado é aquele cujas expetativas foram 
superadas. A grande arma para fidelizar um cliente é 
portanto encantá-lo, ter uma atuação que exceda aqui-
lo que ele esperava (BrITo e lENCaSTrE, 2000). 

2. Descrição do programa de fidelização tAP Victoria
O programa Victoria é o maior programa de fidelização 
aéreo em Portugal e um dos programas de passageiro 
frequente com maior crescimento do mundo, com cer-
ca de 15.000 novos membros por cada mês, totalizando 
já 1.200.0000 de membros. Este programa visa promo-

ver a fidelização do cliente, com o objetivo de aumentar 
as fontes de receitas, principalmente num mercado ca-
da vez mais competitivo. Na próxima tabela (Tabela 1), 
apresentamos as suas principais características.

Segundo Bogmann e Peppers & rogers (2000, 2004 
apud roCHa et al 2005), embora os programas de fide-
lização possam variar conforme a área, existem alguns 
fatores básicos para o sucesso desse tipo de ação. Na 
tabela seguinte (Tabela 2) confrontamos esses fatores 
com as particularidades do programa Victoria, para 
analisar se estes se baseiam nesses princípios e se, co-
mo tal, o programa tem reunidos todos os pré-requisi-
tos necessários para ter sucesso.

através desta análise, podemos constatar que o pro-
grama TaP Victoria reúne alguns dos fatores de sucesso, 
o que falta elucidar é se na perspetiva do cliente o pro-
grama é percebido como uma vantagem competitiva.

3. Metodologia de investigação
Segundo Hill e Hill (2002, p. 19), “uma investigação 
empírica é uma investigação em que se fazem observa-
ções para compreender melhor o fenómeno a estudar”. 
Existem, no entanto, vários modelos de diversos auto-
res, para a nossa investigação será seguido o modelo 
dos investigadores Quivy e Campenhoudt (2003). Foi 
realizada uma revisão da literatura, entrevistas explo-
ratórias a alguns clientes TaP Victoria e funcionários 
da TaP Portugal e analisados documentos no Centro 

Caraterísticas

Adesão gratuita a partir dos 2 anos 
de idade.

Objetivo: acumulação de milhas que têm 
uma validade de 3 anos.

Possui uma Loja de Milhas, onde é 
possível comprar, prolongar, transferir e 
converter milhas.

Perfil dos membros: mercados chave 
europeu e sul-americano; Portugal 
tem 51% do total dos membros; 
os membros têm mais de 35 anos e 
pertencem maioritariamente ao sexo 
masculino.

As milhas podem ser utilizadas através da 
TAP Portugal, da rede Star Alliance e outros 
parceiros aéreos (Sata e Ukraine Airlines) 
– através de bilhetes prémio, upgrades, 
taxas de serviço, bilhetes de criança e de 
acompanhante, bilhetes Round-The-World e 
bilhete One-Way.

Existem 3 tipos de cartões, com diferentes 
benefícios e vantagens:
-Miles Winner;
-Silver Winner: 30 000 milhas status 
voadas na TAP ou em companhias da Star 
Alliance durante 1 ano ou 25 segmentos 
(voos) na TAP também durante 1 ano;
- Gold Winner: 70.000 milhas durante 
1 ano ou 50 segmentos (voos) na TAP 
também durante 1 ano;

Acumular milhas em: viagens; 
cartões, finanças e seguros; 
automóveis e transportes; compras; 
estações de serviço; cultural; 
telecom; lazer e serviços sms.   

Possibilita parcerias B2B e conversão de 
milhas bónus em milhas status e milhas 
status extra para clientes Silver e Gold.

tabela 1 
Principais caraterísticas do programa TAP Victoria. Fonte: Elaboração Própria (www.tapvictoria.com) 
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Fator Sucesso Programa tAP Victoria Fator Sucesso Programa tAP Victoria

1. ter apoio da cúpula O programa é apoiado por toda a 
organização, nomeadamente pela 
direção da empresa.

5. A comunicação com o 
cliente da base

Objeto de estudo é perceber se o 
programa tem em conta a opinião 
e satisfação do cliente. (Resultados 
apresentados no próximo ponto).

2. Estratégias de 
marketing focadas no 
consumidor

A missão da empresa é orientada 
para a satisfação do cliente, 
adaptando mesmo os produtos 
ou serviços ao implementar, por 
exemplo, 5 maneiras de viajar.

6. O treinamento 
dos funcionários e 
comunicação interna

O treinamento interno é bastante 
adequado, tal como o nível de 
exigência baseado em padrões de 
qualidade, sempre vocacionado 
para a satisfação do cliente.

3. O programa deve 
ser percebido como 
vantagem competitiva

Objeto de estudo é perceber 
se o programa é entendido 
como vantagem competitiva 
para os mesmos. (Resultados 
apresentados no próximo ponto).

7. Existência de 
uma infraestrutura 
tecnológica

Existe uma boa infraestrutura 
ao nível de base de dados e 
uma constante manutenção e 
atualização dos dados dos clientes.

4. Responsabilidade 
pelo programa deve ser 
centralizada

A responsabilidade do programa é 
centralizada, pelo que existe uma 
equipa de marketing responsável 
pela gestão do programa Victoria.

8. Mensuração e 
divulgação dos 
resultados financeiros 
do programa

A empresa mensura os 
resultados do programa e busca 
constantemente uma melhoria nos 
resultados.

pela empresa escolhida. Provar que uma empresa que 
tenha em funcionamento um programa de fidelização 
atrai mais clientes, do que aquela que não possui qual-
quer instrumento de fidelização. Foram já realizados 
vários estudos que afirmaram existir um efeito posi-
tivo da satisfação do cliente no processo de fideliza-
ção (YI, 1990; HalSTEaD e PaGE, 1992; BIoNG, 1993; 
TaYlor e BaKEr, 1994; HalloWEll, 1996; WooD-
SIDE, FrEY e DalY, 1999); no entanto, existe uma lacu-
na no que diz respeito a investigações recentes.

H2: Com a implementação de um Programa de Fi-
delização os clientes tornam-se mais fiéis à empresa.

o objetivo de qualquer programa de fidelização 
é que os seus utilizadores/ clientes se tornem fiéis 
(BolToN e KaNNaN, 2000), devido principalmen-
te aos benefícios que são oferecidos ao cliente que 
fazem com que a sua retenção seja vantajosa para 
ambas as partes (ZINElDIN, 2006; o´BrIEN e Jo-
NES, 1995; KIVETZ e SIMoNSoN, 2002; DoWlING 
e UNClES, 1997 e DUFFY, 2002). Mas será suficiente 
a existência de um programa de fidelização para que 
o cliente se torne fiel, será que as restantes compo-
nentes não têm um papel tão importante quanto o 
desenvolvido por um programa. É essa a resposta 
que esperamos obter.

H3: a Fidelização conseguida é emocional à mar-
ca e não mecânica baseada em cartões e acumulações 
de milhas. 

de Documentação e arquivo da TaP Portugal. a análi-
se das informações será realizada através do programa 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), pelo facto 
de ser um programa de análises estatísticas, que per-
mite efetuar testes de modo a verificar se existem vari-
áveis dependentes e interligadas, sendo, como tal, uma 
ferramenta estatística muito poderosa.

3.1. Hipótese geral e hipóteses operacionais.

Hipótese Geral: Com a implementação do Progra-
ma TaP Victoria, a TaP Portugal conseguiu que os seus 
clientes se tornassem mais fiéis.

A hipótese geral deverá ser traduzida em hipóteses 
operacionais, sendo que estas serão mais específicas e 
escritas de modo a indicar a natureza das operações esta-
tísticas necessárias para a análise estatística pretendida, 
para assim conseguirmos atingir os objetivos a que nos 
propusemos para esta investigação (HIll e HIll, 1998).

Hipóteses operacionais
H1: os Programas de Fidelização constituem um fa-

tor decisivo aquando da escolha realizada pelo poten-
cial cliente.

Esta possível relação é a base de todo o nosso estu-
do: confirmar se existe uma ligação entre a escolha do 
cliente com a existência de um programa de fidelização 

tabela 2 
Análise do programa TAP Victoria, segundo os fatores de sucesso 
Fonte: Elaboração Própria (ROCHA et al, 2005; TAP Portugal, 2010)
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É também importante analisar que tipo de fi-
delização é conseguido pela implementação de um 
programa de fidelização, pois existem dois tipos de 
fidelização, a mecânica e a emocional (roTHSIlD 
e GaIDIS, 1981). a fidelização emocional à marca é 
aquela que interessa conseguir em qualquer empre-
sa, pois o cliente passa a reconhecer valor na marca 
e a relacionar-se com a mesma, criando assim laços 
que não são tão facilmente quebráveis quando exis-
te, por exemplo, uma diminuição dos benefícios e 
vantagens relativamente à concorrência. Pelo que, 
esperamos com esta investigação conhecer qual o 
tipo de fidelização que provoca a implementação de 
um programa de fidelização aéreo, baseado na acu-
mulação de milhas.

H4: os Programas de Fidelização conduzem o clien-
te a realizar compras repetitivas da mesma marca ou 
conjunto de marcas. 

Segundo o´Brien e Jones (1995) um dos objetivos 
de um programa de fidelização é que os seus utiliza-
dores aumentem a utilização/ compra dos produtos/ 
serviços oferecidos pela empresa e acelerem o ciclo de 
vida da lealdade (encorajar clientes com um ou dois 
anos a comportarem-se como os clientes mais anti-
gos e rentáveis), pelo que se torna pertinente analisar 
se existe essa correlação, apesar de esta ser defendida 
por inúmeros autores que já estudaram este fenó-
meno (rEICHHElD e KENNY, 1990, rEICHHElD e 
SaSSEr, 1990; JarIllo e BIDaUlT, 1995; KEaVE-
NEY, 1995; o´BrIEN e JoNES, 1995; rEICHHElD e 
TEal, 1996; olIVEr, 1997; aNDErSoN e MITTal, 
2000; BrITo e raMoS, 2000; GaNESH, arNolD, e 
rEYNolDS, 2000; lara e CaSaDo, 2002; FElVEY 
apud KUMar et al. , 2008; laBarBEra e MaZUrSKY, 
1983, TaYlor e BaKEr, 1994, ZEITHaMl et al.1996, 
BolToN, 1998; HarT e JoHNSoN, 1999, DoWlING 
e UNClES, 1997).

H5: Os clientes fidelizados a um Programa de Fideli-
zação estão dispostos a pagar mais quando a incerteza 
é reduzida ou eliminada. 

a ideia reforçada por diversos autores (rEICHHElD 
e KENNY, 1990, rEICHHElD e SaSSEr, 1990; Ja-
rIllo e BIDaUlT, 1995; KEaVENEY, 1995; o´BrIEN 
e JoNES, 1995; rEICHHElD e TEal, 1996; olIVEr, 
1997; aNDErSoN e MITTal, 2000; BrITo e raMoS, 
2000; GaNESH, arNolD, e rEYNolDS, 2000; lara 
e CaSaDo, 2002; ForNEll, 1992, aNDErSoN, For-
NEll e lEHMaN, 1994, ZEITHaMl et al. , 1996; HarT 
e JoHNSoN, 1999; HoFFMaN e BaTESoN, 2003) é 
que quando um cliente está fidelizado está disposto a 

pagar um preço premium, ou seja, está disposto a pagar 
um preço mais elevado pois a incerteza do resultado é 
reduzida ou eliminada devido ao conhecimento e ex-
periência que já possuí.

H6: Os clientes fidelizados a um Programa de Fi-
delização fazem referências positivas trazendo assim 
novos clientes. 

Através de programas de fidelização os clien-
tes fazem referências positivas acerca da empresa, 
aconselhando familiares e amigos, fazendo assim a 
denominada publicidade boca-a-boca (o´BrIEN e 
JONES, 1995), que “é sete vezes mais eficazes do que 
a publicidade impressa e quatro vezes mais eficazes 
do que o pessoal de vendas a levar os clientes a mu-
darem de marca”, segundo Money (2004, p. 298). Esta 
ideia é também referida por outros autores que tam-
bém estudaram o fenómeno, como sendo, Reichheld 
e Kenny (1990), Reichheld e Sasser (1990), Jarillo e Bi-
dault (1995), Keaveney (1995), o´Brien e Jones (1995), 
Reichheld e Teal (1996), Oliver (1997), Anderson e Mit-
tal (2000), Brito e Ramos (2000), Ganesh, Arnold, e 
reynolds (2000), lara e Casado (2002) e lovelock e 
Wirtz (2006).

H7: Os clientes fidelizados a um Programa de Fide-
lização têm intenção de continuar a usufruir dos servi-
ços oferecidos pela empresa. 

A implementação de um programa de fideliza-
ção traz uma intenção de continuidade por parte dos 
clientes na medida em que são inúmeras as vantagens 
associadas, por exemplo, é minimizado o tempo gasto 
na pesquisa na localização e na avaliação de alterna-
tivas, é evitado o processo de aprendizagem que di-
minui o tempo e o esforço necessários se identifica-
rem com o novo fornecedor (ZHIlIN e PETErSoN, 
2004). No entanto, não são apenas esses os motivos 
que levam a uma continuidade, mas sim principal-
mente o desenvolvimento do conceito de confiança 
(lara e CaSaDo, 2002) na organização e do concei-
to de satisfação do cliente (raM e JUNG, 1991; Bol-
ToN e lEMoN, 1999). No entanto, também não nos 
podemos esquecer que os custos de mudança, apesar 
da sua controvérsia, também poderão contribuir pa-
ra essa continuidade (CHEN e HITT, 2002; BlooM, 
aSHEr e WHITE, 1978; WEISS e HEIDE, 1993; olI-
VEr, 1997; BaTESoN e HoFFMaN, 1999; lEE, lEE e 
FEICK, 2001; olIVa, olIVEr e MaCMIllaN, 1992; 
JoNES, MoTHErSBaUGH e BEaTTY, 2000; KlEM-
PErEr, 1987; CaMINal e MaTUTES, 1990; KIM, SHI 
e SrINIVaSaN, 2001; MorGaN e HUT, 1994; BIoNG 
e SElNES, 1996; VallETTI 2000).
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aqueles sobre os quais a análise recai, os dados foram 
recolhidos entre 15 de fevereiro e 16 de março de 2012.

3.5. Análise das informações
3.5.1. Caraterização dos utilizadores do programa 
Victoria
A caraterização sociodemográfica dos inquiridos, medi-
da através da estatística descritiva, incidiu sobre os pos-
suidores de Cartão Victoria. No que diz respeito às vari-
áveis podemos concluir que a maioria dos membros tem 
entre 31-40 anos, são do sexo feminino, possuem uma 
habilitação ao nível da licenciatura/ bacharelato, têm 
um rendimento mensal de menos de 1000€ mensais e 
vivem essencialmente em grandes cidades. Em relação 
à tipologia de cartão, a maioria dos membros possui o 
cartão Miles Winner, com cerca de 79%, seguido do cartão 
Silver Winner com 12% e, por último, o cartão Gold Winner 
com 9%. É de todo pertinente recorrer ao cruzamento 
da variável nominal, tipologia de cartão que o membro 
possui e as variáveis ordinais anteriormente apresenta-
das e podemos então concluir que a tipologia de cartão 
que o membro possui está diretamente relacionada com 
as variáveis e que assume uma posição superior à medi-
da que aumentamos a escala dessas ditas variáveis. 

No que diz respeito à ocupação profissional dos 
membros, 72,5% dos utilizadores são trabalhadores 
dependentes, 7% são trabalhadores independentes, 
13% são estudantes, 3,5% são utilizadores desempre-
gados e, por último, cerca de 4% dos utilizadores são 
reformados. Em relação aos motivos para viajar pela 
companhia, o principal é o motivo de lazer com 58,5%, 
seguido do motivo negócios com 25,1%, motivos edu-
cacionais com 10,3%, a visita a familiares com 5,6% e 
outros motivos não enumerados com cerca de 0,5%. 
Estes dados vão permitir-nos estudar o objetivo nº 1.

relativamente à questão se se viaja sempre pela 
companhia verificamos que 42,6% da amostra apre-
sentada viaja sempre pela TaP, enquanto os restantes 
(57,4%), nem sempre viajam por esta companhia. As 
razões apontadas para esta situação são de várias or-
dens, mas a mais mencionada é o antecedente da fide-
lização o preço. Segundo Kotler et al, (2005) numa pers-
petiva de marketing o preço é o conjunto de valores que 
os consumidores estão dispostos a abdicar em troca do 
produto (preço percebido que inclui todos os custos 
monetários incorridos numa aquisição). Segundo lin-
don et al. (2004), a sensibilidade dos consumidores ao 
preço depende dos seguintes fatores: do montante da 
compra (custo global), da possibilidade de pagamento 
parcelar, da perceção do risco associado à compra, do 
valor da imagem e da existência de substitutos. Chang 

3.2. Objetivos da investigação empírica
Esta investigação empírica tem como principais ob-
jetivos: 

1. Conhecer os motivos pelos quais os passageiros 
realizam viagens; 2. Entender o que faz com que os pas-
sageiros prefiram viajar pela TAP Portugal; 3. Compre-
ender se os passageiros são sempre fiéis à companhia 
e, caso não o sejam, perceber a razão pela qual essa 
situação ocorre; 4. Comprovar o grau de satisfação 
dos membros relativamente ao programa de fideliza-
ção TaP Victoria, consoante a tipologia de cartão que 
possuem; 5. Comprovar o grau de comportamento 
dos membros relativamente ao programa de fideliza-
ção TaP Victoria, consoante a tipologia de cartão que 
possuem; 6. Compreender se os benefícios e prémios 
oferecidos pelo programa de fidelização TAP Victoria 
atende aos desejos e necessidades dos seus utilizado-
res; 7. Conhecer a ligação emocional existente entre a 
companhia aérea TAP Portugal e os seus passageiros; 8. 
Conhecer como os membros Victória costumam acu-
mular as suas milhas; 9. Conhecer como os membros 
Victória costumam utilizar as suas milhas.

3.3. A observação
Segundo Quivy e Campenhoudt (2003, p. 205) “a ob-
servação compreende o conjunto das operações atra-
vés dos quais o modelo de análise é confrontado com 
dados observáveis” e segundo os mesmos autores exis-
tem dois tipos de observação possíveis na recolha de 
dados, sendo estas, o método de observação direta e 
observação indireta, sendo esta última aquela que uti-
lizamos na nossa investigação sob a forma de um in-
quérito por questionário. o nosso questionário foi di-
vidido em duas partes, os antecedentes da fidelização 
e as perguntas de caráter pessoal. No que diz respeito à 
primeira parte, são estudados conceitos de satisfação, 
valor percebido, qualidade e preço percebido, confian-
ça, comprometimento, barreiras à mudança de forne-
cedor e imagem organizacional. No que diz respeito à 
segunda parte, o objetivo é conhecer as caraterísticas 
sociodemográficas dos membros.

3.4. Amostra
Segundo Carmo e Ferreira (1998), existem dois gran-
des tipos de técnicas de amostragem, a probabilística 
ou causal e a não probabilística ou não causal, sendo 
que, na nossa investigação recorremos a um método 
de amostragem não probabilístico/ não causal, amos-
tragem por conveniência, para conseguirmos obter 
os resultados. O tamanho da nossa amostra é de 551 
respostas, sendo que 201 são membros Victoria e são 
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nº Média
Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação

4.1. As vantagens e benefícios da acumulação de milhas são bastante elevados. 197 3,66 0,69 19%

4.2. Elevada segurança e confiança transmitida pela companhia. 198 4,19 0,59 14%

4.3. Qualidade do serviço a bordo. 197 4,14 0,45 11%

4.4. Qualidade das Refeições. 196 4,03 0,65 16%

4.5. Prestígio da Companhia no mercado da aviação. 198 4,29 0,57 13%

4.6. Pelo preço praticado pela companhia. 199 3,04 0,91 30%

4.7. Relação existente entre a qualidade e o preço. 198 3,64 0,70 19%

4.8. Relação da proximidade com o cliente. 198 3,75 0,67 18%

4.9. Benefícios que obtenho são superiores aos custos. 198 3,57 0,76 21%

4.10. Pela boa imagem que está presente na mente de todos os consumidores. 193 4,01 0,54 13%

4.11. Cumprimento e respeito pelos horários dos voos. 199 3,88 0,64 16%

4.12. tratamento eficaz de bagagens. 198 3,57 0,85 24%

4.13. Modernidade e estado de conservação da sua frota. 197 4,12 0,56 14%

4.14. Competência e eficiência dos pilotos. 197 4,31 0,56 13%

4.15. Elevada cobertura de destinos. 195 3,73 0,75 20%

4.16. Existências de 2 classes diferentes nas suas aeronaves. 197 3,76 0,71 19%

4.17. Rapidez na resolução de eventuais problemas e gestão reclamações. 196 3,32 0,86 26%

e Wildt (1994) salientam que o preço percebido in-
fluencia o valor percebido e este último influencia as 
intenções de recompra (fidelização atitudinal). Esta 
questão permitiu estudar o objetivo nº 3.

E, por último, é importante também analisar co-
mo os membros acumulam e utilizam as suas milhas, 
permitindo assim esses resultados estudar os objeti-
vos nº 8 e nº 9. a situação mais frequente para a acu-
mulação de milhas é através de viagens e as situações 
mais frequentes para a utilização de milhas é através 
da TAP Portugal: bilhetes prémio (86%), seguida de 
9.5. através da TAP Portugal: bilhetes de acompa-
nhantes (47,4%).

3.5.2. Caraterização dos motivos para os membros 
viajarem pela tAP
Pretende-se conhecer quais os principais motivos para os 
membros Victoria escolherem a TAP para viajar. Os re-
sultados são apresentados na tabela (Tabela 3).

Todos os itens apresentam um valor médio supe-
rior ao ponto intermédio da escala, o que revela que 
todos se revelam satisfatórios e pertinentes. as duas 
razões mais assinaladas são 4.14. e 4.5. , o que revela a 
importância da companhia no mercado, dando assim 
destaque ao antecedente da fidelização, a imagem or-
ganizacional. De acordo com Nguyen e leBlanc (2001, 

p. 228), a imagem de uma organização pode ser “descri-
ta como a impressão global estabelecida na mente do 
público acerca de uma empresa, a qual está relacionada 
com diversos atributos físicos e comportamentais da 
organização tais como o nome da empresa, a estrutu-
ra organizacional, a variedade de produtos/ serviços, a 
tradição, a ideologia e a sensação de qualidade comu-
nicada por cada pessoa que interage com os clientes da 
empresa”, entre outros aspetos. o consumidor ao es-
colher o seu fornecedor fá-lo a partir da avaliação da 
imagem/ posicionamento da empresa (DESCHaMPS e 
NaVaK, 1996). Como tal, a imagem é “um dos ativos 
mais preciosos que uma organização pode ter” (Go-
MES e SHaPIro, 1993, p. 84) e cuja vantagem compe-
titiva decorrente desta forma de diferenciação do pro-
duto “é virtualmente impossível para um concorrente 
duplicá-la” (WEBSTEr, 1994, p. 104). a análise desta 
questão permitiu estudar o objetivo nº 2.

3.5.3. Análise do grau de satisfação e comporta-
mento dos membros Victoria
Importa também conhecer o grau de satisfação e seus 
comportamentos face a situações apresentadas, que 
nos revelam dados importantes no que diz respeito 
aos antecedentes da fidelização, apresentados nas ta-
belas seguintes.

tabela 3 
Estatísticas que analisam os motivos para viajar pela TAP
Fonte: Elaboração Própria

Nota: Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Discordo Totalmente; 2- Discordo; 3- Nem Concordo, nem 
Discordo; 4- Concordo; 5- Concordo Totalmente.
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e comportamento dos membros e concluímos que 
os dados são adequados para a aplicação da análise 
fatorial. E assim sendo temos, no que diz respeito 
às Razões de Escolha da TAP, a constituição de seis 
fatores, Qualidade, Prestígio e Segurança, Be-
nefícios e Imagem, Eficácia, Preço, Cobertura 
de Destinos e Proximidade e Classes e Pós-
-venda, como nos comprova a Tabela nº 6. relati-
vamente ao Grau de Satisfação dos membros, temos 
a constituição de três fatores, sendo estes Acumu-
lação de Milhas, Parcerias e Especificidades e 
Apoio, como nos elucida a Tabela nº 7 e, por último, 
em relação ao Comportamento do Membros, temos 
a constituição de dois fatores, Fidelização e Opor-
tunidades, como podemos verificar na Tabela nº 8. 

3.5.5. Análise de consistência interna das dimen-
sões utilizadas.
após a aplicação das estatísticas de consistência inter-
na, o Alfa de Cronbach, pelas três dimensões utilizadas, 
podemos concluir que todos os fatores constituídos 
demonstram ser adequados, pelo que podem ser utili-
zados nas análises seguintes tal como foram definidos 
a partir da análise fatorial. De seguida apresentam-se 
alguns dos cálculos efetuados.

relativamente aos valores médios, estes apresen-
tam variações, sendo a satisfação superior para 6.1. , 
6.6. , 6.7. e 6.9. o valor percebido é um instrumento 
fundamental para a compreensão da fidelização e 
constitui o valor conferido pelos clientes ao produto/ 
serviço, baseado na relação entre os benefícios e os cus-
tos percebidos (KoTlEr, 1999). a análise desta questão 
permitiu estudar o objetivo nº 6.

Todos os itens apresentam um valor médio superior 
ao ponto intermédio da escala, o que revela um compor-
tamento muito positivo. o grau de concordância é assim 
superior para 7.2. , 7.6. e 7.3. Essa atitude de comprome-
timento traduz-se no desejo e intenção dos parceiros 
da organização continuarem na relação e de se senti-
rem emocionalmente ligados a ela (MorGaN e HUNT, 
1994). Esta questão permitiu estudar o objetivo nº 7.

3.5.4. Análise fatorial de componentes principais
Este método analisa um conjunto de variáveis com 
o objetivo de verificar se é possível agrupar as res-
postas que são interpretadas de forma idêntica pe-
los elementos, determinando o seu posicionamento 
nesse conjunto de variáveis. Para tal, começamos 
por efetuar os testes KMo e teste de Bartlett segun-
do as razões de escolha da TAP, grau de satisfação 

nº Média Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação

6.1. Parceiros do programa. 195 4,05 0,59 15%

6.2. Funcionamento da acumulação de milhas. 196 3,49 0,82 23%

6.3. Tempo de validade das milhas. 195 2,77 1,02 37%

6.4. Funcionamento Loja das Milhas e respetivos preços das transações. 192 3,10 0,83 27%

6.5. Acumulação milhas necessárias acesso aos diferentes tipos de 
cartões.

194 3,44 0,85 25%

6.6. As companhias aéreas através das quais se podem utilizar as milhas 
acumuladas.

193 3,89 0,73 19%

6.7. Produtos através dos quais se podem utilizar as milhas nas diversas 
companhias.

195 3,85 0,61 16%

6.8. Relação existente entre os € gastos e as respetivas milhas 
acumuladas.

194 2,90 0,86 29%

6.9. Benefícios relativos a cada tipo de cartão Victoria. 195 3,72 0,61 16%

6.10. Conversão de milhas bónus em milhas status/ milhas status extra. 195 3,58 0,61 17%

6.11. Qualidade do site e do callcenter TAP Victoria no âmbito de 
esclarecimentos necessários.

195 3,54 0,83 23%

tabela 4
Grau de satisfação em relação ao programa TAP Victoria
Fonte: Elaboração Própria

Nota: Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Totalmente Insatisfeito; 2- Insatisfeito; 3- Nem Satisfeito, 
nem Insatisfeito; 4- Satisfeito; 5- Totalmente Satisfeito.
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nº Média Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação

7.1. Acredito que, no momento, a TAP Portugal/ TAP Victoria, possui ofertas de 
maior valor e maior qualidade comparativamente com os seus concorrentes.

193 3,81 0,65 17%

7.2. Continuarei a viajar pela TAP Portugal enquanto for lucrativo para mim. 193 4,36 0,63 14%

7.3. Sinto-me particularmente ligado a esta companhia comparativamente com 
outras suas concorrentes.

195 3,86 0,87 22%

7.4. Quando necessito de viajar a TAP Portugal é a minha primeira escolha, 
apesar de existirem outras companhias que oferecem preços mais atrativos.

195 3,19 1,23 38%

7.5. Quando os meus amigos ou familiares me pedem conselhos sobre 
companhias aéreas, recomendo a TAP Portugal.

194 3,79 0,80 21%

7.6. Tenho a intenção de continuar nos próximos anos a usufruir dos serviços 
oferecidos pela atual companhia de aviação.

196 3,98 0,51 13%

Nota: Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Discordo Totalmente; 2- Discordo; 3- Nem Concordo, nem Discordo; 
4- Concordo; 5- Concordo Totalmente.

tabela 5
Resultado das opiniões dos membros 
sobre comportamentos apresentados
Fonte: Elaboração Própria

Nota: Método de Rotação: Varimax com a normalização 
de Kaiser. Rotação convergiu em 11 iterações.
N = 200. As saturações superiores a 0.4 estão a negrito.
Fonte: Elaboração Própria

Componentes Comunalidades

1 2 3 4 5 6

4.2. Elevada segurança e confiança transmitida pela 
companhia.

,737 0,57

4.3. Qualidade do serviço a bordo. ,748 0,69

4.4. Qualidade das Refeições. ,570 0,589

4.5. Prestígio da Companhia no mercado da aviação. ,658 0,586

4.14. Competência e eficiência dos pilotos. ,625 0,61

4.1. As vantagens e benefícios da acumulação de milhas 
são bastante elevados.

,683 0,558

4.9. Benefícios que obtenho são superiores aos custos. ,515 0,654

4.10. Pela boa imagem que está presente na mente de 
todos os consumidores.

,686 0,707

4.13. Modernidade e estado de conservação da sua 
frota.

,617 0,706

4.11. Cumprimento e respeito pelos horários dos voos. ,781 0,696

4.12. Tratamento eficaz de bagagens. ,830 0,73

4.6. Pelo preço praticado pela companhia. ,735 0,641

4.7. Relação existente entre a qualidade e o preço. ,736 0,682

4.8. Relação da proximidade com o cliente. ,563 0,61

4.15. Elevada cobertura de destinos. ,803 0,679

4.16. Existências de 2 classes diferentes nas suas 
aeronaves.

,870 0,802

4.17. Rapidez na resolução de eventuais problemas e 
gestão de reclamações.

,504 0,601

% Variância explicada 15,7 12,4 10,6 9,9 8,8 8,0

Variância total explicada 65,4

tabela 6
Resultados da análise fatorial 
exploratória – razões escolha da TAP
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Nota: Método de Rotação: Varimax com a normalização 
de Kaiser. Rotação convergiu em 4 iterações.
Fonte: Elaboração Própria

tabela 7
Resultados da análise fatorial 
exploratória – grau de satisfação

Componentes Comunalidades

1 2 3

6.2. Funcionamento da acumulação de milhas. ,712 0,658

6.3. Tempo de validade das milhas. ,861 0,769

6.4. Funcionamento da Loja das Milhas e respetivos preços das transações. ,842 0,729

6.5. Acumulação de milhas necessárias de acesso aos diferentes tipos de 
cartões. ,494 0,521

6.8. Relação existente entre os € gastos e as respetivas milhas acumuladas. ,733 0,639

6.1. Parceiros do programa. ,793 0,658

6.6. As companhias aéreas através das quais se podem utilizar as milhas 
acumuladas. ,928 0,877

6.7. Produtos através dos quais se podem utilizar as milhas nas diversas 
companhias. ,818 0,703

6.9. Benefícios relativos a cada tipo de cartão Victoria. ,794 0,749

6.10. Conversão de milhas bónus em milhas status ou em milhas status 
extra. ,729 0,663

6.11. Qualidade do site e callcenter TAP Victoria no âmbito de 
esclarecimentos necessários. ,744 0,583

% Variância Explicada 26,5 21,9 13,6

Variância Total Explicada 68,1

Componentes Comunalidades

1 2

7.3. Sinto me particularmente ligado a esta companhia comparativamente 
com outras concorrentes.

,848 0,752

7.4. Quando necessito de viajar a TAP Portugal é a minha primeira escolha, 
apesar de existirem outras companhias que oferecem preços mais atrativos.

,856 0,762

7.5. Quando os meus amigos ou familiares me pedem conselhos sobre 
companhias aéreas, recomendo a TAP Portugal.

,855 0,748

7.6. Tenho a intenção de continuar nos próximos anos a usufruir dos 
serviços oferecidos pela atual companhia de aviação.

,696 0,616

7.1. Acredito que, no momento, a TAP Portugal/ Programa TAP Victoria, 
possui ofertas de maior valor e maior qualidade comparativamente com os 
seus concorrentes.

,543 0,485

7.2. Continuarei a viajar pela TAP Portugal enquanto for lucrativo para mim. ,932 0,874

% Variância Explicada 47,7 22,9

Variância Total Explicada 70,6

tabela 8
Resultados da análise fatorial exploratória – comportamento dos membros
Fonte: Elaboração Própria

Nota: Método de Rotação: Varimax 
com a normalização de Kaiser. Rotação 
convergiu em 3 iterações. 
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3.5.6. Comprovação do grau de satisfação/ tipolo-
gia de cartão
Esta análise é realizada através do cruzamento entre a 
variável qualitativa nominal, a tipologia que cartão e a 
variável quantitativa, as dimensões do grau de satisfa-
ção. De seguida, ilustram-se as diferenças não signifi-
cativas e significativas, através dos seus valores médios. 

Pelo apresentado na tabela podemos concluir que 
para os membros o grau de satisfação com o Fator 1 é 
inferior para os detentores de cartão Miles e superior 
para os detentores de cartão Silver e Gold, com o Fator 2 
é superior para os detentores de cartão Silver e inferior 
para os detentores de cartão Miles e Gold e com o Fator 
3 não apresenta diferenças significativas.

3.5.7. Apresentação de resultados
Após a recolha e análise dos dados, interessa anali-
sar a confirmação ou negação, quer da hipótese ge-
ral, quer das hipóteses operacionais, que irão assim 
fornecer as conclusões deste trabalho de investiga-
ção. Como tal, apresentamos, de seguida, a análise 
de cada hipótese. 

H1: os Programas de Fidelização constituem um fa-
tor decisivo aquando da escolha realizada pelo poten-
cial cliente.

Para testar a Hipótese Nº 1, é necessário realizar as 
seguintes análises: análise dos motivos que levam à es-
colha da TAP para identificar se as razões de escolha da 
TAP dependem do tipo de cartão de fidelização e anali-
sar se as razões de escolha da TAP para viajar dependem 
do tipo de cliente (questão 5 - se viaja sempre ou não 
pela TaP); Conclusões: após a realização das análises 

mencionadas anteriormente, podemos concluir que, 
para os membros do programa, as razões de escolha 
preço, cobertura de destinos/ proximidade e classes/ 
pós-venda é superior para os que viajam sempre pela 
TAP e as razões de escolha qualidade/ prestígio/ segu-
rança, benefícios/ imagem e eficácia não apresentam 
diferenças significativas. Podemos, pois, afirmar que 
se comprova a H1 e que os clientes têm em conta, no 
processo de decisão de escolha do fornecedor, o facto 
de existir um programa de fidelização, reforçando as-
sim os estudos já apresentados por outros autores (YI, 
1990; HalSTEaD e PaGE, 1992; BIoNG, 1993).

H2: Com a implementação de um Programa de Fi-
delização os clientes tornam se mais fiéis à empresa.

Para testar a Hipótese Nº 2, é necessário realizar as 
seguintes análises: analisar se os membros costumam 
viajar sempre pela TaP Portugal e se essa relação de-
pende do tipo de cartão de fidelização que possuem. 
Conclusões: a percentagem de membros que viaja 
sempre pela TaP é inferior para os detentores de car-
tão Miles Winner e superior para os detentores de cartão 
Silver Winner e Gold Winner. Esta análise vem reforçar a 
hipótese H2, pois os detentores de cartões de fideliza-
ção com mais privilégios são os que mais viajam sem-
pre pela TaP, logo os benefícios que são oferecidos aos 
clientes, que são superiores à medida que a tipologia 
de cartão aumenta, fazem com que a retenção seja uma 
realidade, reforçando assim estudos já realizados (ZI-
NElDIN, 2006; o´BrIEN e JoNES, 1995; DoWlING e 
UNClES, 1997 e DUFFY, 2002). 

H3: a Fidelização conseguida é emocional à marca e não 
mecânica baseada em cartões e acumulações de milhas. 

Alfa de 
Cronbach

n de 
Itens

Razões de escolha 
da TAP

Fator 1 – Qualidade/ Prestigio/ Segurança 0,751 5

Fator 2 – Benefícios/ Imagem 0,685 4

Fator 3 – Eficácia 0,662 2

Fator 4 – Preço 0,514 2

Fator 5 – Cobertura de Destinos/ Proximidade 0,458 2

Fator 6 – Classes/ Pós-venda 0,421 2

Grau de Satisfação

Fator 1 – Acumulação de Milhas 0,841 5

Fator 2 – Parcerias 0,835 3

Fator 3 – Especificidades/ Apoio 0,714 3

Comportamentos 
de Fidelização

Fator 1 – Fidelização 0,820 4

Fator 2 – Oportunidade 0,454 2

tabela 9 Estatísticas de consistência interna. Fonte: Elaboração Própria
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panhias que oferecem preços mais atrativos. Esta con-
clusão vem também reforçar alguns estudos desenvol-
vidos anteriormente por vários autores (rEICHHElD 
e SaSSEr, 1990; JarIllo e BIDaUlT, 1995; o´BrIEN 
e JoNES, 1995; rEICHHElD e TEal, 1996; aNDErSoN 
e MITTal, 2000; BrITo e raMoS, 2000; GaNESH, 
arNolD, e rEYNolDS, 2000; lara e CaSaDo, 
2002; FElVEY apud KUMar et al., 2008; ZEITHaMl 
et al. , 1996; BolToN, 1998; HarT e JoHNSoN, 1999, 
DoWlING e UNClES, 1997).

H5: Os clientes fidelizados a um Programa de Fideli-
zação estão dispostos a pagar mais quando a incerteza 
é reduzida ou eliminada.

Para testar a Hipótese Nº 5, é necessário realizar as 
seguintes análises: correlação entre a disposição em 
pagar mais (7.4.) e a incerteza ser reduzida ou elimi-
nada, analisada utilizando o coeficiente de correlação 
de Pearson R, o teste K-S e o coeficiente de correlação 
de Spearman, analisar também se esta relação apresenta 
diferença entre os três tipos de cartões de fidelização. 
Conclusões: a correlação entre as duas variáveis é sig-
nificante (apresenta um valor de prova inferior a 5%), 
sendo positiva: significa que a um aumento de uma 
variável corresponde um aumento significativo da 
outra, a ligação é também verificada quando existe um 
aumento do grau de fidelização e quando os clientes 
viajam sempre pela TaP. Esta ideia vem assim refor-
çar os conceitos transmitidos por diversos autores nos 
seus estudos anteriormente realizados (rEICHHElD e 
SaSSEr, 1990; JarIllo e BIDaUlT, 1995; o´BrIEN e 
JoNES, 1995; rEICHHElD e TEal, 1996; aNDErSoN 
e MITTal, 2000; BrITo e raMoS, 2000; GaNESH, 
arNolD, e rEYNolDS, 2000; lara e CaSaDo, 

Para testar a Hipótese Nº 3, é necessário realizar 
as seguintes análises: análise do grau de satisfação, no 
que diz respeito ao programa (fidelidade mecânica) e 
aos comportamentos (fidelidade emocional), analisar 
se o grau de satisfação e o comportamento dependem 
do tipo de cartão de fidelização e do tipo de cliente (se 
viaja sempre ou não pela TaP). Conclusão: a satisfação 
com a acumulação de milhas é superior para os que via-
jam sempre com a TaP (os passageiros com maior nível 
de Fidelização), embora o comportamento fidelização 
também seja superior para os que viajam sempre com a 
TAP, o que sugere que a maior fidelização seja emocio-
nal (comportamento fidelização), logo esta conclusão 
vem reforçar os conceitos defendidos por Rothsild e 
Gaidis (1981).

H4: os Programas de Fidelização conduzem o clien-
te a realizar compras repetitivas da mesma marca ou 
conjunto de marcas.

Para testar a Hipótese Nº 4, é necessário realizar 
as seguintes análises: analisar se a TaP é a primeira 
escolha, apesar de existirem outras companhias que 
oferecem preços mais atrativos, analisar a tipologia de 
cartão que possui e tipo de clientes se viaja sempre ou 
não pela TaP com o facto de a TaP ser a sua primei-
ra escolha. Conclusão: podemos concluir que, para os 
membros do programa, a concordância com a TaP ser 
a primeira escolha é inferior para os detentores de car-
tão Miles Winner e superior para os detentores de car-
tão Silver Winner e Gold Winner. Esta análise vem agora 
confirmar a hipótese H4, pois os detentores de cartões 
de fidelização com mais privilégios e os que viajam 
sempre com a companhia são os que escolhem como 
primeira escolha a TAP, mesmo existindo outras com-

n Média Desvio Padrão F (AnoVA)    Qui P turkey

Fator 1 – 
Acumulação de 
Milhas

Miles 146 3,00 ,590

Qui (2) = 31,03 **0,000
Silver>Miles
Gold>Miles

Silver 22 3,60 , 569

Gold 17 3,76 , 949

Fator 2 - Parcerias

Miles 149 3,90 ,482

Qui (2) = 7,68 * 0,021
Silver>Miles
Silver>Gold

Silver 24 4,18 ,557

Gold 17 3,78 1,034

Fator 3 – 
Especificidades/ 
Apoio

Miles 151 3,58 ,519

Qui (2) = 5,37 0,068

Silver 24 3,83 ,381

Gold 17 3,73 ,868

tabela 10
Diferenças não significativas/ significativas: tipologia cartão/ grau satisfação
Fonte: Elaboração Própria

Nota: ** diferença significativa para p < 
0,01* diferença significativa para p < 0,05
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2002; ForNEll, 1992, ZEITHaMl et al., 1996; HarT e 
JoHNSoN, 1999; HoFFMaN e BaTESoN, 2003).

H6: Os clientes fidelizados a um Programa de Fi-
delização fazem referências positivas trazendo assim 
novos clientes.

Para testar a Hipótese Nº 6, é necessário realizar as 
seguintes análises: análise da questão 7.5, estudando a 
concordância, para assim verificar se os clientes fideli-
zados fazem referências positivas, analisando também 
se a tipologia de cartão e o tipo de cliente (se viaja sempre 
ou não pela TAP) influenciam a correlação. Conclusão: 
verifica-se que a concordância com a questão em análi-
se é de 78%, que os detentores de cartões de fidelização 
com mais privilégios são os que mais recomendam a 
TaP Portugal e que esta relação é superior para os que 
viajam sempre pela TAP. Esta análise vem confirmar a 
hipótese H6, pois os que viajam sempre pela TAP são 
os que a recomendam mais. Esta conclusão vem assim 
reforçar a ideia referida por vários autores que estuda-
ram este fenómeno, sendo estes - Reichheld e Sasser 
(1990), Jarillo e Bidault (1995), o´Brien e Jones (1995), 
Reichheld e Teal (1996), Anderson e Mittal (2000), Bri-
to e Ramos (2000), Ganesh, Arnold, e Reynolds (2000), 
lara e Casado (2002) e lovelock e Wirtz (2006).

H7: Os clientes fidelizados a um Programa de Fide-
lização têm intenção de continuar a usufruir dos servi-
ços oferecidos pela empresa.

Para testar a Hipótese Nº 7, é necessário realizar 
as seguintes análises: analisar a questão 7.6, estudan-
do a concordância dos membros em continuar a usu-
fruir dos serviços da companhia e analisar a relação de 
continuidade com a tipologia de cartão que possui e se 
costuma viajar sempre pela TaP Portugal. Conclusão: 
a concordância com a questão em análise é de 91%, pe-
lo que, podemos concluir a verificação da hipótese H7, 
pois 90% dos clientes com cartões de fidelização têm 
a intenção de continuar nos próximos anos a usufruir 
dos serviços oferecidos pela companhia. Esta verifica-
ção é reforçada para os detentores de cartão Gold Win-
ner e para os membros que viajam sempre pela TaP. 
Esta intenção de continuidade, desenvolvida num am-
biente de confiança e satisfação vem assim reforçar as 
conclusões obtidas em diversos estudos realizados por 
alguns autores (lara e CaSaDo, 2002). 

Relativamente à hipótese geral, Com a implementa-
ção do Programa TAP Victoria a TAP Portugal conseguiu que 
os seus clientes se tornassem mais fiéis, como se verificam 
a maioria das hipóteses operacionais, podemos con-
cluir que esta hipótese se verifica. Ficou provado que 
os membros têm comportamentos típicos dos antece-

dentes de fidelização, apresentando elevados graus de 
satisfação, valor percebido, qualidade, confiança, ele-
vado comprometimento, barreiras à mudança e valori-
zação da imagem organizacional, através das referên-
cias positivas que realizam, à disposição de pagar um 
preço mais elevado quando as incertezas são reduzidas 
ou eliminadas, valorizam o fator qualidade e a sua rela-
ção com o preço, apresentam intenções de continuar a 
usufruir os serviços da companhia e valorizam a ima-
gem organizacional.

4. Discussão de resultados
após a análise dos resultados, estamos em condições de 
responder, quer aos objetivos propostos, quer às hipóte-
ses operacionais, conforme passamos a apresentar. 

objetivo 1 - o motivo mais apresentado foi: viagens 
de lazer (58,5%) e viagens de negócios (25,1%); objetivo 
2 – os motivos relacionam-se com a qualidade, prestí-
gio e segurança, benefícios e imagem, eficácia, preço, 
cobertura de destinos e classes e pós-venda; objetivo 3 
– Cerca de 42,6% da amostra apresentada viaja sempre 
pela TaP, enquanto os restantes (57,4%), nem sempre o 
fazem, a razão mais apontada é o preço; objetivo 4 – 
o grau de satisfação agrupa-se em três fatores, sendo 
estes, a acumulação de milhas, parcerias e especifici-
dades e apoio; objetivo 5 – o grau de comportamento 
agrupa-se em dois fatores, sendo estes, a fidelização 
e oportunidades. objetivo 6 - Podemos concluir que 
nem todos os itens apresentam satisfação por par-
te dos membros, sendo a satisfação superior para 6.1. 
parceiros do programa, 6.6. companhias aéreas através 
das quais se podem utilizar as milhas acumuladas, 6.7. 
produtos através dos quais se podem utilizar as milhas 
nas diversas companhias e 6.9. benefícios relativos 
a cada tipo de cartão Victoria; objetivo 7 – a relação 
de comprometimento existe, visto que todos os itens 
apresentam um valor médio superior ao ponto inter-
médio da escala; objetivo 8 - Situação mais frequente 
para a acumulação de milhas é de 8.1. viagens; Objeti-
vo 9 - Através de 9.1. através da TAP Portugal: bilhetes 
prémio (86%), seguida de 9.5. através da TaP Portugal: 
bilhetes de acompanhantes (47,4%);

relativamente aos dados a analisar, apresentamos 
de seguida indicações pertinentes sobre o estudo reali-
zado, no que diz respeito a:

- Caraterização sociodemográfica: correla-
ção entre as variáveis e a cartão de tipologia de cartão 
é positiva, ou seja, quanto mais se sobe nas variáveis 
sociodemográficas (idade, habilitações literárias e ren-
dimento) mais a tipologia de cartão se torna superior. 
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menos satisfeitos são os detentores dos cartões Miles e 
Gold, o que nos faz concluir que quer os parceiros do 
programa, quer as companhias parceiras, quer os pro-
dutos através dos quais se podem utilizar as milhas se 
adequam muito mais aos membros situados a meio da 
pirâmide de clientes.

- Comportamento: a concordância foi mais eleva-
da para os itens: - continuarei a viajar pela TaP Portu-
gal enquanto for lucrativo para mim (7.2); - tenho a in-
tenção de continuar nos próximos anos a usufruir dos 
serviços oferecidos pela atual companhia de aviação 
(7.6) e sinto-me particularmente ligado a esta compa-
nhia comparativamente com outras suas concorrentes 
(7.3). os dois últimos itens apresentados revelam uma 
ligação emocional ao programa, pois revelam uma 
forte ligação e uma continuidade; no entanto, o pri-
meiro revela uma ligação mecânica e baseada somente 
na oportunidade, o que nos revela aqui uma mistura 
de componentes que estão em fase de uniformização e 
evolução, resultante da implementação do programa. 
Novamente o fator preço e a tipologia de cartão in-
fluenciam o comportamento.

- Acumulação de milhas e utilização de mi-
lhas: o item mais importante é representado por 
94%, as viagens, o que revela talvez um pouco de 
desconhecimento da funcionalidade do programa 
por parte dos membros, que não usufrui assim dos 
inúmeros parceiros que tem disponíveis. No que diz 
respeito à utilização, esta centra-se na TaP Portu-
gal, sendo as três primeiras respostas centradas na 
companhia, seguidas dos bilhetes prémio na rede 
Star Alliance e as restantes opções da TaP novamente. 
Podemos concluir que os membros preferem viajar 
pela TaP Portugal, apesar de poder fazê-lo também 
por outras companhias, o que vem assim reforçar a 
preferência pela companhia devido à sua qualidade e 
prestígio, como concluímos aquando da análise das 
razões de escolha.

através de todos os resultados apresentados, po-
demos concluir que a TaP tem alguns dos principais 
ingredientes para o sucesso, pois para além de ter im-
plementado um programa de fidelização, tem tam-
bém um grande “suporte” por detrás, ou seja, todo o 
seu prestígio e confiança dos seus clientes faz com que 
a adesão ao programa seja facilitada, independente-
mente das vantagens e benefícios oferecidos, juntando 
assim o útil ao agradável. após tudo isto, estamos em 
condições de terminar a análise do programa. Como 
tal, apresentamos a seguinte tabela com os fatores de 
sucesso a completar.

- Principais motivos para viajar pela TAP: es-
tes são constituídos em seis fatores, sendo estes, Qua-
lidade, Prestígio e Segurança, Benefícios e Imagem, 
Eficácia, Preço, Cobertura de Destinos e Proximidade e 
Classes e Pós-venda. os principais motivos que levam 
os passageiros a escolher a TAP relacionam-se com a 
influência que a empresa representa no mercado, pois 
os itens mais enumerados relacionam-se com a com-
petência e eficiência dos pilotos (4.14), prestígio da 
companhia no mercado da aviação (4.5) e elevada se-
gurança e confiança transmitida pela companhia (4.2). 
Notamos que o facto de existir o programa de fideli-
zação, não assume uma influência direta aquando da 
escolha, visto que a resposta - as vantagens e benefícios 
da acumulação de milhas são bastante elevados (4.1) 
aparece somente em 12º lugar. Note-se também que 
o motivo menos popular é o preço, o que levanta uma 
questão pertinente relativamente à nova estratégia 
levada a cabo pela companhia. Também é importante 
refletir acerca de outro motivo que também se localiza 
no final da lista como sendo, rapidez na resolução de 
eventuais problemas e a gestão de reclamações (4.17), o 
que revela um abalamento da satisfação/ confiança dos 
membros, que pode levar à deserção.

- Tipologia de cartão que possuí: quanto mais 
elevado é o estatuto do membro, mais a TaP Portugal é 
a 1ª escolha, isto prende-se, com as vantagens e bene-
fícios oferecidos pela companhia, que, como podemos 
verificar, são vistos como vantagens competitivas.

- Grau de satisfação: temos a constituição de três 
fatores, sendo estes Acumulação de Milhas, Parcerias 
e Especificidades e Apoio. os membros valorizam os 
seguintes aspetos, parceiros do programa (6.1), com-
panhias aéreas através das quais se podem utilizar as 
milhas acumuladas (6.6), produtos através dos quais se 
podem utilizar as milhas nas diversas companhias (6.7) 
e os benefícios relativos a cada tipo de cartão Victoria 
(6.9); no entanto, mostram-se muito insatisfeitos com 
o tempo de validade das milhas (6.3) e com a relação 
existente entre os Euros gastos e as respetivas milhas 
acumuladas (6.8), chegando mesmo a atingir valor mé-
dio inferior ao ponto intermédio da escala de medida, o 
que nos leva a concluir que apesar de existir uma loja de 
milhas que permitem inúmeras transações, os mem-
bros continuam insatisfeitos, pois estas têm de ser 
pagas. obviamente que o grau de satisfação é superior 
para os membros de tipologia de cartão mais elevado, 
no que diz respeito à acumulação de milhas (fator 1), no 
entanto, relativamente às parcerias os membros mais 
satisfeitos são aqueles detentores de cartão Silver e os 
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o programa é assim visto como uma vantagem 
competitiva para o cliente, principalmente para 
aqueles membros detentores do cartão Gold Winner, 
o que é muito bom para a empresa, pois estes estão 
no topo da pirâmide e garantem os maiores lucros. 
Em relação à comunicação com o cliente, no ponto de 
vista de análise da sua opinião, a empresa apresenta 
lacunas graves, pois a maioria apresenta um eleva-
do grau de insatisfação no que diz respeito a vários 
itens, como sendo, o preço, a validade das milhas, a 
relação entre os Euros gastos e as milhas acumula-
das e as parcerias e, ao contrário do que poderíamos 
pensar, estas insatisfações não provêm apenas de 
clientes da base da pirâmide.

 
Conclusões
o programa deve rever alguns pontos importantes 
que foram negativamente mencionados, sendo estes, 
o preço conciliando-o com a nova estratégia lançada 
pela companhia, a validade das milhas optando por 
novas estratégias, revisão dos mais de 90 parceiros 
da acumulação de milhas tendo em conta a opinião 
e caraterísticas dos membros dos diferentes níveis, o 
treinamento dos parceiros que é indispensável para 
a continuação da estratégia, a pesquisa de satisfação 
para ter assim em conta os desejos/ expetativas do 
cliente e a gestão de reclamações para evitar assim o 
descontentamento.

Com tudo isto, podemos concluir que o ponto mais 
importante a melhorar centra-se na comunicação com 
o cliente, quer ao nível do estudo das suas expetati-
vas, grau de satisfação, como ao nível de uma comu-

nicação eficaz aquando de reclamações ou quaisquer 
problemas. Em conclusão, com a implementação de 
programas de fidelização, os clientes tornam-se assim 
mais fiéis, pois valorizam como vantagem competitiva 
os mesmos, na medida em que são compensados com 
inúmeros benefícios e vantagens que valorizam e que 
não querem perder. 

relativamente aos objetivos principais desta 
investigação, podemos assim concluir que os pro-
gramas de fidelização, de acordo com os resultados 
apresentados, constituem uma importância primor-
dial num mercado cada vez mais concorrencial, as-
sumindo um fator importante para o cliente quan-
do escolhe o seu fornecedor. Com a implementação 
de programas de fidelização, os clientes tornam-se 
assim mais fiéis, pois valorizam como vantagem 
competitiva os mesmos, na medida em que são com-
pensados com inúmeros benefícios e vantagens que 
valorizam e que não querem perder. a nossa per-
gunta de partida foi assim confirmada, ou seja, com 
a implementação do Programa TaP Victoria, a TaP 
Portugal conseguiu que os seus clientes se tornassem 
mais fiéis.

Com este artigo, esperamos abrir a visão dos ges-
tores no que diz respeito ao conceito de marketing 
relacional e a sua importância num cenário, marca-
do por rápidas transformações, comprovar a eficácia 
que os programas de fidelização têm na perspetiva 
do cliente, incentivando assim a sua escolha e con-
tinuidade, como todos os programas de fidelização 
apresentam as mesmas caraterísticas. Este artigo 
poderá, por conseguinte, ser um marco importan-

Fator Sucesso Programa tAP Victoria

3. O programa deve ser 
percebido como vantagem 
competitiva

O programa é visto como uma vantagem competitiva para os seus membros. 

5. A comunicação com o 
cliente da base

A comunicação com o cliente não existe, não na perspetiva de comunicação 
das novidades, do extrato de milhas, entre outras informações, mas sim na 
questão da satisfação dos membros e na gestão de reclamações.

tabela 11 
Complemento da análise do programa, segundo os fatores de sucesso
Fonte: Elaboração Própria (ROCHA et al, 2005; TAP Portugal, 2010)
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te nesta temática, aplicável a qualquer programa de 
fidelização, reforçando assim a sua eficácia e obvia-
mente traz também contributos para a própria TaP 
Portugal, que, para além de poder rever a sua estra-
tégia de fidelização com base nos resultados apresen-
tados, combatendo os pontos fracos e fortalecendo 
os pontos fortes, traz também algum prestígio para 
a companhia, visto que poderá servir como ponto de 
referência para outras companhias.
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resumo a mudança estrutural do mercado deter-
minou uma profunda alteração dos comportamentos 
e valores dos consumidores cujos critérios de escolha 
são cada vez mais fortemente marcados por preocupa-
ções ambientais e sociais. as crises ecológica, climáti-
ca e económica marcam as características estruturais 
que estão a ser impressas nos sistemas socioeconó-
micos mundiais. O sistema da moda não fica alheio a 
estas transformações e a moda, expoente do efémero, 
evolui decididamente no sentido da sustentabilidade, 
da ética, da responsabilidade social. Face à nova rea-
lidade, o marketing assume o imperativo da mudança 
e estabelece uma abordagem ao mercado de natureza 
holística, enquadrando, dessa forma, os ambientes 
de marketing, a natureza global dos mercados e a ex-
pressão dos novos paradigmas económico-sociais. No 
final, serão apresentados três marcas de moda (Edun, 
{r}evolution apparel e Kuyichi) que desenvolvem esta 
abordagem holística orientada para a sustentabilidade 
com a descrição de factos/casos reais que vão ao encon-
tro do quadro teórico de referência desenvolvido .

Palavras-chave: crise; marketing; sustentabilidade.

abstract  The structural change of  the market led 
to a profound alteration of  behaviours and values   
of  consumers whose selection criteria are increas-
ingly marked by social and environmental con-
cerns. The ecological climate and economic crisis, 
the mark structural features are being printed in 
the socio-economic systems worldwide. The fash-
ion system is not oblivious to these changes and 
fashion, the exponent of  the ephemeral, evolving 
decisively towards sustainability, ethics and so-
cial responsibility. Due to the new reality, market-
ing takes the imperative for change and provides a 
market approach holistic in nature, fitting, there-
fore, the marketing environments, the global na-
ture of  markets and the expression of  new econom-
ic and social paradigms. At the end we proceed the 
presentation of  three fashion brands (Edun, {r}evo-
lution apparel e Kuyichi) with a holistic approach, 
oriented to sustainability with the description of  
two cases that meet the theoretical framework de-
veloped in the first phase.

Keywords: crisis; marketing; sustainability.

resumen El cambio estructural del mercado condujo a 
un profundo cambio en los comportamientos y valores 
de los consumidores cuyos criterios de elección están 
cada vez más fuertemente influenciados por las preo-
cupaciones ambientales y sociales. las crisis ecológi-
cas, climáticas y económicas marcan las características 
estructurales que se están imprimiendo en los sistemas 
socio-económicos mundiales. El sistema de moda no es 
ajeno a estas transformaciones y la moda, exponente de 
lo efímero, evoluciona decididamente hacia la susten-
tabilidad, la ética, la responsabilidad social. Teniendo 
en cuenta la nueva realidad, el marketing tiene el im-
perativo de mudar y establecer un abordaje holístico 
del mercado, enmarcando, de esta forma, los ambien-
tes del marketing, la naturaleza global de los mercados 
y la expresión de los nuevos paradigmas económicos 
y sociales. Finalmente, presentaremos tres marcas de 
moda (Edun, {r} revolution apparel y Kuyichi) que de-
sarrollan este enfoque holístico orientado a la susten-
tabilidad con la descripción de casos reales que eviden-
cias el marco teórico aplicado.

Palabras-clave: crisis; marketing; sustentabilidad.

résumé  Le changement structurel du marché a mené 
à une modification de comportements et de valeurs des 
consommateurs dont les critères de choix sont de plus 
en plus marqués fortement par des soucis environne-
mentaux et sociaux. les crises écologique, climatique 
et économique marquent les caractéristiques struc-
turelles qui s’inscrivent dans les systèmes socio-éco-
nomiques mondiaux. Le système de la mode n’est pas 
indifférent à ces transformations et la mode, exposant 
de l’éphémère, évolue surement dans le sens de la du-
rabilité, de l’éthique, de la responsabilité sociale. Face à 
cette nouvelle réalité, le marketing assume l’impératif  
du changement et établit un abordage holistique au 
marché, encadrant, ainsi, les environnements du ma-
rketing, la nature globale des marchés et l’expression 
des nouveaux paradigmes économiques-sociaux. À la 
fin, trois marques seront présentées (Edun, [r]evolu-
tion apparel et Kuyichi) qui développent cet abordage 
holistique orienté vers la durabilité avec la description 
des faits/cas réels qui se rapportent au cadre théorique 
de référence suivi. 

Mots clés: crise; marketing; durabilité.
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Introdução
a combinação de fatores como a globalização, a ino-
vação tecnológica e o acesso à informação em tempo 
real permitiram a democratização da oferta e subse-
quentemente a valorização do consumo. o desejo, a 
vontade e a capacidade de consumir, conjugados com a 
possibilidade de escolha a preços mais baixos, fez com 
que durante as últimas décadas a compra fosse concre-
tizada não só em função daquilo que os consumidores 
necessitavam, mas também de acordo com impulsos e 
desejos. a criação de novas marcas e a comunicação da 
respetiva imagem de moda transformou-se numa in-
cumbência central do marketing e da gestão de marcas 
de moda. Neste processo, há também a destacar certos 
retalhistas de moda que, ao adotarem estratégias de 
mercado suportadas na transformação das propostas 
de moda com maior sucesso na estação em produtos de 
baixo custo, correspondem às preferências manifesta-
das a cada momento pelos consumidores. 

Nos últimos anos, o comportamento de compra 
neste contexto de mercado, acusa mudanças significa-
tivas que resultam de múltiplos fatores. Por um lado, 
a crise económica começou a determinar um menor 
volume de compras e uma seleção mais criteriosa das 
aquisições e, por outro, os problemas ambientais e 
sociais provocam a alteração dos critérios de escolha. 
As marcas de moda que propunham valores como o 
comércio justo, o compromisso com a preservação 
do ambiente, a defesa dos direitos humanos e outros 
valores éticos, começam a multiplicar-se e a propor 
imagens de moda diversificadas, abrangendo todos os 
segmentos de mercado. a moda ética, a moda verde, a 
reciclagem e reutilização de materiais surgem um pou-
co por todo o mundo. Da alta-costura e designers de mo-
da conceituados às marcas de pronto-a-vestir, as pro-
postas de moda evoluem no sentido da criação de mais 
valor agregado através da incorporação de elementos 
de natureza ética. os focos de diferenciação passam a 
procurar estes valores emergentes, com a própria defi-
nição de marketing a evoluir para um novo paradigma, 
entre um passado em que o valor estava centrado na 
troca para uma co-criação, cooperação e repartição do 
mesmo entre todos os stakeholders. 

As marcas de moda acompanham as alterações das 
sociedades, evoluindo para conceitos de marca holís-
ticos e sustentáveis, desenvolvendo novas práticas de 
negócio (KoTlEr e KEllEr 2006), conquistando no-
vas vantagens competitivas que asseguram a preferên-
cia dos consumidores, a rentabilidade e a sustentabili-
dade (NEVES e PESSoa, 2005). 

1. O Cenário da Mudança
1.1 As alterações do contexto económico, 
social e natural
Nos últimos meses de 2007 iniciou-se uma recessão nos 
Estados Unidos da américa com repercussões noutros 
continentes (aSSaDoUrIaN, 2010). Causada pela cri-
se de crédito, o sub-prime, rapidamente atingiu outros 
continentes, especialmente a Europa, expondo muitas 
das debilidades do sistema económico. Progressiva-
mente, a crise provocou a queda do PIB na maioria dos 
estados membros, gerou o aumento abrupto do desem-
prego e ameaçou o crescimento económico na Europa e 
em todo o mundo. Em resultado, os cidadãos começa-
ram a descrer de ideologias e sentimentos, percebendo 
que a sociedade do consumo se tornara insustentável 
e se encontrava num processo de mudança estrutural 
(aSSaDoUrIaN, 2010). 

Para além das preocupações de maior pendor eco-
nómico, assiste-se ao aumento da sensibilidade dos 
indivíduos e grupos às questões da relação da socieda-
de com o contexto. Encontram-se neste caso as preo-
cupações associadas à preservação do capital natural 
e ao balanço entre a atividade humana e a capacidade 
de preservar e recuperar ambientes naturais degrada-
dos, de que depende o desenvolvimento sustentável. 
Pode-se também observar as novas orientações do 
consumo privado pela forma como o ecossistema in-
terage com o sistema humano, económico, social e téc-
nico (GraY,1992; loVEloCK, 1982, 1988 citados por 
MINTU-WIMSaTT e loZaDa, 1996) e a forma como 
se estabelece o princípio de que o presente não pode 
comprometer a satisfação das necessidades das gera-
ções futuras (MINTU-WIMSaTT e loZaDa, 1996). Por 
outro, a globalização, a liberalização do comércio e a 
institucionalização de movimentos sociais como o co-
mércio justo, ético ou a defesa dos direitos dos traba-
lhadores também geram uma maior pressão dos con-
sumidores face às empresas, de forma a originar a sua 
adaptação no sentido de responder às preocupações 
individuais e das sociedades relativamente às questões 
ambientais e sociais (GENDroN et. al. , 2009; loW e 
DaVENPorT, 2009). 

assiste-se a uma transformação progressiva na eco-
nomia e na sociedade rumo à sustentabilidade no sen-
tido físico e natural do ambiente, através de uma abor-
dagem que não se focaliza apenas no sistema ecológico 
mas na forma como o ecossistema interage com o siste-
ma humano, económico, social e técnico (GraY,1992; 
loVEloCK, 1982,1988 citados por MINTU-WIMSaTT 
e loZaDa, 1996). 
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1.2 A inversão do consumo:
a ética e a sustentabilidade como
o novo paradigma das marcas de moda
os grandes competidores no mercado e a abordagem 
de marketing cada vez mais agressiva originaram, des-
de a década de 1990, a emergência de uma nova per-
ceção sobre a moda que alterou a forma como é con-
sumida. a alteração dos calendários de lançamento de 
novos produtos, até aí focalizados em duas estações, 
e que passaram a ocorrer com regularidade ao longo 
das estações, a oferta de peças com design, flexíveis, 
com qualidade e rapidamente disponíveis no merca-
do (DoYlE et. al. , 2006; BHarDWaJ e FaIrHUrST, 
2010) determinam consumidores motivados pela su-
gestão de compra deste tipo de produtos (HaN et. al. , 
1991 citados por ParK et. al. , 2006). a possibilidade de 
dispor de emoção com diversão no uso e na aparência 
estética (o’CaSS, 2004) originou um consumo hedó-
nico de moda (ParK et. al. , 2006). Desde então, a mo-
da passa a ser vista como um processo que anuncia a 
identidade, combinando-a com a obtenção de estatuto 
e potenciando a diferença e distinção. 

Em paralelo, neste período surge um movimento de 
consumo com uma maior consciência e sensibilidade 
para a preservação do ambiente e que mais tarde, face 
aos constrangimentos económicos e ao advento da in-
tervenção política, demonstra a responsabilidade do 
consumidor para com a sociedade, levando-o a expres-
sar os seus valores através dos comportamentos de com-
pra (DE PElSMaCKEr et. al. , 2005; SHaW e SHUI, 2002 
in CarrINGToN et. al. , 2010). Melhor informados, 
educados, exigentes com os requisitos dos produtos e 
cientes dos seus direitos (HIrSCHMaN, 1980; BarNES 
e MCTaVISH, 1983 in CarrIGaN e aTTalla, 2001), 
estes consumidores exercem as suas opções de compra 
de acordo com as suas preocupações éticas (CooPEr-
-MarTIN e HolBrooK, 1993, in CarrINGToN et. 
al. , 2010; STroNG, 1996 in CarrIGaN et. al. , 2004). 
Manifestam então, uma preocupação constante com o 
impacto dos níveis de consumo no meio ambiente, na 
sociedade e na sua vida pessoal (DIaMaNToPoUloS 
et al., 2003; STroNG, 1996; SHaW e ClarKE, 1999 in 
SHaW et. al., 2006; NEVES, 2003).

ao longo da primeira década do séc. XXI, este mo-
vimento de consumo ético e consciente, face ao agra-
vamento da crise ambiental e energética e, por fim, à 
crise económica global, aumentou progressivamen-
te, envolvendo um número crescente de indivíduos e 
grupos. Por seu turno, as marcas de moda que mani-
festam preocupações sociais, ambientais e energéti-

cas, bem como apoiam as causas e os movimentos de 
apoio a sociedades menos desenvolvidas e/ou a grupos 
sociais desfavorecidos ou carenciados multiplicam-se 
(JoErGENS, 2006; BIErHalS, 2008). De uma forma 
estratégica ou através da implementação de progra-
mas ou campanhas de natureza ética, as marcas de 
moda adaptam-se às novas características de merca-
do e propõem valores que são vistos favoravelmente 
pelos consumidores, conquistando um capital de boa 
vontade para com as marcas no mercado. Face a estas 
novas condições de mercado, o marketing opta por no-
vas abordagens através de uma maior orientação para 
a sustentabilidade, para a sociedade e para o indivíduo 
(3.0) bem como para causas e comércio justo.

o marketing para a sustentabilidade surgiu ini-
cialmente como forma de resposta a uma preocu-
pação crescente com o estado do ambiente global e 
com o estilo de vida associado (PETTIE, 1992; Po-
loNKSY, 1994 citado por STorY e HESS, 2010). Está 
também relacionado com o cumprimento de uma va-
riedade de ações destinadas a gerar e facilitar inter-
câmbios para a satisfação de necessidades humanas 
e ter o menor impacto possível no meio envolvente. 
Para tal, envolve a adoção de recursos e estratégias 
amigas do ambiente em todas as fases da cadeia de 
valor (roY, 2007) e pressupõe ética e moralidade 
na abordagem (CraNE, 2000 citado por STorY e 
HESS, 2010). É um processo de gestão holística res-
ponsável pela identificação, antecipação e satisfação 
das exigências do consumidor e da sociedade de uma 
forma sustentável (PEaTTIE e CHarTEr, 2003 cita-
dos por STorY e HESS, 2010). 

Com esta abordagem, os consumidores encontram 
nas marcas uma identidade definida como um con-
junto de atributos cujo objetivo é reduzir o impacto 
ambiental e que, ao mesmo tempo, seja capaz de lhes 
fornecer benefícios condicentes com os valores pelos 
quais se orientam (HarTMaNN et. al., 2005), como a 
melhoria das condições de trabalho ou da qualidade 
de vida nos seus países e nos países menos desenvol-
vidos, para além de satisfazer as necessidades funcio-
nais inerentes. Para a obtenção duma imagem susten-
tável, a estratégia deve ser comunicada ao mercado 
(oTTMaN, 2006; STorY e HESS, 2010), orientando-a 
mais para o ciclo de vida do produto e não para o estilo 
de vida, como ocorre no caso de a marca focalizar a 
sua diferenciação (ou parte dela) na preocupação com 
as matérias-primas, os processos de fabrico ou a reci-
clagem ou reutilização das matérias-primas no fim da 
vida útil do produto. 
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o Marketing 3.0. está fortemente implicado com a 
sociedade e com a economia, ambas globais e com re-
flexos diretos sobre o comportamento do consumidor, 
o marketing assume da necessidade de evoluir e ajudar 
a encontrar soluções para muitos dos problemas atuais. 
KoTlEr et al. (2010) sugerem uma nova abordagem, a 
3.0, que embora valorize a função emocional e funcio-
nal na oferta, também vai ao encontro do espírito hu-
mano e percebe o consumidor como um ser humano 
em toda a sua essência (mente, corpo e espírito). É uma 
perspetiva que potencia a participação e em que o ma-
rketing assume um papel colaborativo, relacionando-
-se com causas numa perfeita sintonia com indivíduos 
que vêm o consumo como forma de se manifestarem, 
criando um capital social e uma forte ligação entre si 
(DoWlING, 2001). 

É uma nova abordagem em resposta a consumido-
res que anseiam por produtos e marcas sustentadas em 
causas, valores e princípios de responsabilidade social. 
Para além da crescente preocupação com o estado do 
ambiente global e do estilo de vida associado (Po-
loNKSY, 1994 citado por STorY e HESS, 2010), com 
a adoção de recursos e estratégias amigas do ambiente 
em todas as fases da cadeia de produção (roY, 2007) 
ou com uma ética e moralidade na abordagem (Cra-
NE, 2000 citado por STorY e HESS, 2010), o marketing 
passa a optar por uma abordagem cultural através de 
marcas sustentadas nestes princípios e responsáveis 
por tornar o mundo um local melhor para os cidadãos/
consumidores conscientes e sensíveis, num mercado 
globalizado (KoTlEr et. al., 2010). 

Em resultado dos efeitos da globalização e em par-
ticular das ferramentas de conetividade, houve como 
que uma verdadeira aceleração da aprendizagem e 
de trocas de experiências entre os consumidores e as 
marcas, indo estas ao encontro dos valores pelos quais 
os indivíduos se orientam. Coube às plataformas in-
terativas unirem insígnias e consumidores, criando 
um sistema de criação de valor com a partilha de ex-
periências. É a entrada na era dos media sociais como o 
Facebook, Twiter, Youtube ou Flickr, os blogs, em que 
estes assumem um papel de destaque na forma como 
as marcas de moda passam a ser geridas e tirando pro-
veito das comunidades colaborativas que o marketing 
utiliza hoje como base de comunicação (KoTlEr et al. , 
2010; SHETH e SISoDIa, 2006).

Suportados nestas ferramentas interativas, Wex-
ler (2011) refere o surgimento de um formato capaz de 
gerar inteligência coletiva bastante original, simples e 
de baixo custo e suficientemente capaz de ir ao encon-

tro destes propósitos, o crowdsourcing. através de uma 
manifestação particular de inovação aberta em que a 
tarefa de desenvolvimento de uma ideia é concretizada 
pelos elementos exteriores à empresa, ligados ou não 
entre si, mediante o desafio que lhes é lançado (WEX-
lEr, 2011; SloaNE, 2011). É um acto de desenvolver 
tarefas tradicionalmente desempenhadas pela enti-
dade, externalizando-as para a multidão envolvente 
(MIllEr et al. 2009), percebendo que competem com 
o poder coletivo dos consumidores (KoTlEr et. al. , 
2010) e que não possuem um controlo total sobre as 
próprias insígnias. É a co-criação com a integração do 
consumidor, uma cooperação, com benefícios mútuos 
para as partes (BaNKS e DEUZE, 2009; PraHalaD 
e KrISHNaN, 2008 citados por WEXlEr, 2011; Ko-
TlEr et al. , 2010). 

Por fim, no marketing de causas e ou de comércio 
justo, são muitas as marcas de moda que partilham 
com os stakeholders a responsabilidade social corpora-
tiva e os benefícios que os agentes podem retirar desta 
orientação. Para isso, associam-se a causas, esperando 
daí partilhar valores, obter uma comunicação boca-a-
-boca, uma melhoria da reputação e, consequentemen-
te, uma maior ligação com o consumidor. Esta aborda-
gem de marketing sustentada em causas (BrINK et al. , 
2006; MoHr et al. , 2001; NaN e HEo, 2007; SINGH 
et al. , 2009; PoloNSKY e SPEED, 2001 citados por 
SHEIKH e BEISE ZEE (2011), embora relacionada com 
a responsabilidade social, tem um significado implíci-
to pois as causas são reais, o que permite uma relação 
afetiva entre marcas e consumidores, transmitindo a 
ideia de que estes são parte integrante do seu cumpri-
mento e fundamentais para a sua concretização (SHEI-
KH e BEISE ZEE, 2011). 

Ao refletir a sensibilização da sociedade para a 
sustentabilidade, o que tem vindo a contribuir, entre 
outros aspetos, para a transformação dos sistemas de 
produção, para uma nova dinâmica de comércio ou 
para a definição de comportamento empresarial, o co-
mércio justo tem vindo a ser uma das causas a que as 
marcas de moda mais têm estado associadas (loW e 
DaVENPorT, 2009). Como uma das aplicações possí-
veis de uma economia criativa e social, é um conceito 
que se baseia em modelos de negócios inclusivos e fle-
xíveis, capazes de gerar emprego a jovens, mulheres 
ou promover a inclusão social. Focalizado no produtor 
em detrimento da orientação tradicional do marke-
ting, o consumidor, pressupõe a adoção de estratégias 
de marketing e da gestão de marcas orientadas para 
indivíduos com a apetência e dispostos a pagar preços 
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diferentes por produtos aparentemente com a mesma 
funcionalidade mas que incorporem os ditos valores 
(STEINrUCKEN e JaENICHEN, 2007). Deste modo, 
alEXaNDEr e NICHollS (2005) propõem a utiliza-
ção específica de três variáveis estratégicas para uma 
abordagem de marketing de comércio justo: 

• Produto: através do reposicionamento dos 
produtos de comércio justo, da qualidade e 
diferenciação; enfocar o comércio justo no de-
senvolvimento de novos produtos e na procura 
dos mesmos; evoluir a mensagem das marcas 
de comércio justo, associando-as a caracterís-
ticas de estilo de vida dos novos segmentos de 
mercado; proporcionar uma maior disponibi-
lidade destes produtos nos pontos de venda. 

• Processos: mediante ações dirigidas a casos 
reais dos produtores que, por sua vez, sirvam 
de argumento de compra, relacionando emo-
cionalmente produtor e consumidor. 

• lugar: apostando não só em causas e ações 
em países subdesenvolvidos, mas também de 
abrangência local e de proximidade, aproxi-
mando a distância geográfica entre o produtor 
e o mercado. 

Para a sua concretização, os autores realçam a im-
portância da comunicação na ligação entre interme-

diários e de elementos como os certificados de comér-
cio justo, os gestores de marcas ou mesmo campanhas 
de comunicação de marketing específicas. O consu-
midor, por sua vez, ao demonstrar interesse nestes 
produtos, procuram informação específica sobre o 
contexto, a proveniência, o envolvimento e a estra-
tégia corporativa e potencia por si só a notoriedade 
das marcas e a comunicação boca-a-boca. Cria-se, en-
tão, um dos princípios chave do negócio do comércio 
justo, a dinâmica e a comunicação em rede. Mediante 
uma interação constante entre as partes indica, por 
exemplo, aos retalhistas se devem/não devem desen-
volver mais produtos com o selo justo ou combinar 
estes valores com ingredientes convencionais de for-
ma a reduzir o custo global do produto. 

os CAsos EDUn, o ProjECto {r}EVolUtIon APPA-
rEl E KUyIChI 
2.1 Edun
a Edun representa uma nova abordagem de moda 
com consciência, com características comuns a movi-
mentos como comércio justo e ecológico e moda ver-
de (JOERGENS, 2006). Criada por Ali Hewson e Bono, 
em 2005, propôs-se ser uma marca de moda global 
com roupas bonitas, mas que, ao mesmo tempo, con-
tribuísse para o desenvolvimento do comércio com 
África e encorajasse outros a fazerem o mesmo (figu-
ras 1 e 2). Com um princípio de oferta que cumpre os 

Figura 1 Fotografia da coleção EDUN Figura 2 Site Edun para a coleção de Verão 2013
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padrões de trabalho definidos para os trabalhadores 
que as produzem e o desenvolvimento de um modelo 
de negócio sustentável nos países onde as peças são 
produzidas, contribuiu para que moda ética passasse 
a ser definida como roupas de moda que incorporam 
princípios de comércio justo, que respeitam as con-
dições laborais e não prejudicam o ambiente ao usar 
algodão orgânico e biodegradável (JoErGENS, 2006). 
Mediante a contratação de produção, a marca tentou 
desde o seu lançamento contribuir para o crescimento 
económico dos países em desenvolvimento de África, 
Ásia e américa do Sul (BIErHalS, 2008). Daí Stoner e 
Wankel (2007) defenderem que desde esse momento 
a marca é criadora de valor social ao melhorar e aper-
feiçoar a sociedade onde opera, pois cria valor social 
através dos produtos e processos que originam em-
prego economicamente sustentável. 

No domínio do apoio ao desenvolvimento econó-
mico, uma vertente do valor social criado, a Edun dota 
os trabalhadores das fábricas fornecedoras de compe-
tências fundamentais para a cadeia de valor da moda. 
a marca acrescentou uma outra via de obtenção de va-
lor social através da sensibilização da indústria e dos 
próprios consumidores para as condições laborais dos 
trabalhadores da África subsariana e para as práticas 
da indústria na região. Segundo os autores, a atuação 
da Edun é típica dos empreendedores sociais pois, após 
desenvolverem soluções inovadoras para problemas so-
ciais, orientam as suas atividades no sentido de alargar 
a escala de implementação das soluções que desenvol-
veram, expandindo a inovação social e, assim, aumen-
tando o seu impacto sobre o problema ou necessidade 
social (DEES, aNDErSoN e WEI-SKIllErN, 2004 ci-
tados por SToNEr e WaNKEl, 2007). 

através desta abordagem, a marca conseguiu replicar 
o seu modelo de negócio sustentável em África, através 
da sua partilha com outras marcas. Sobretudo, ao de-
senvolver submarcas como a T-shirt Edun LIVE, obteve 
um volume de vendas suficiente para assegurar o fun-
cionamento das referidas fábricas e fornecer serviços e 
tratamento médicos aos seus trabalhadores e assegurar 
o fornecimento de água às comunidades em que as fábri-
cas se inserem. o método adotado permitiu, igualmen-
te, integrar na cadeia de valor parceiros que aderiram ao 
trabalho legal, a regulamentos de saúde e segurança e 
criaram boas condições de trabalho.

Em 2008, em conjunto com a Wildlife Conservation 

Society 1(WCS) e a Invisible Children2, a Edun promoveu 
um programa de cultivo de algodão amigo do ambien-
te de forma a contribuir para o cultivo do algodão, a 
proteção da vida selvagem, a gestão de recursos e, con-
sequentemente, o desenvolvimento das comunidades 
locais. Para fomentar a mudança no início da cadeia de 
abastecimento da Edun lIVE, este algodão é usado pre-
ferencialmente nas peças básicas da coleção principal e 
na Kenya Kids Tees. Em 2009, a lVMH,, o líder mundial 
de marcas de luxo, assegurou 49% do capital e forneceu 
um apoio fundamental em termos de investimento e 
de infraestruturas para a Edun crescer como marca de 
moda e apoiar o seu projeto de longo prazo em África. 
Em 2010, a empresa iniciou a colaboração com a Made 
(produtor de jóias queniano de Nairobi), Sawa Shoes nos 
Camarões e Crochet Sisters no Quénia. Cumulativamen-
te, foram desenvolvidas T-shirts em conjunto com alu-
nos do ensino básico de uma escola Kiberia (uma das 
maiores favelas de África com 1,5 milhões de pessoas) 
cujas receitas de venda reverteram para a escola. 

2.2 o projecto {r}evolution apparel
o {r}evolution apparel é o exemplo de um projeto que 
combina o crowdsourcing e a cocriação de valor com a 
sustentabilidade.

 Em 2008, Kristin Glenn e Shanon Whitehead, duas 
jovens americanas, aquando de viagens independen-
tes pela Austrália, conhecem-se e identificam des-
de logo gostos e valores comuns como moda, viajar, 
sustentabilidade, minimalismo e também empreen-
dedorismo. Mais tarde, estes elementos combinados 
entre si iriam originar uma linha de roupa feminina 
que visa mudar o paradigma de consumo tradicional, 
a Versalette (figura 3). 

o projeto propriamente dito ter-se-á iniciado numa 
viagem pela américa Central com o intuito de procurar 
materiais sustentáveis, algodão orgânico e de comércio 
justo que permitisse produzir uma linha de roupa nos 
EUA. Para isso, e uma vez que o financiamento era uma 
limitação para a possível materialização da ideia, as jo-
vens recorram ao Kickstarter 3 (figura 4) e pouco mais de 

1 organização não governamental criada em 1895 com a missão de contribuir 
para a manutenção da vida e locais selvagens no mundo. In: http://www.wcs.
org. acedido em Janeiro de 2013.

2 Organização sem fins lucrativos, criada com o propósito de realizar docu-
mentários sobre os problemas humanos no Uganda. Usa os meios de massa 
para apelar à comunidade internacional sobre questões como as crianças-
guerrilheiros, genocídio e outros problemas sociais que possam envolver 
crianças em vários países da África Central.
In: http://blog.invisiblechildren.com/tag/edun/. Acedido em Janeiro de 2013.

3 Plataforma on-line que financia projetivos criativos em campos como a 
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um mês depois de terem tornado público o projeto (17 
de novembro de 2011) o financiamento foi obtido (22 de 
dezembro de 2011). 

o projeto foi apresentado na plataforma kickstarter 
da seguinte forma:

a Versalette pode ser usada como saia, 
vestido, carteira, capucho, cachecol, entre 
outros e é essencial para viajantes e mulheres 
que querem minimizar os roupeiros, redu-
zir a pegada ecológica e vestir de uma forma 
criativa. . .Desenhamos para mulheres como 
nós, viajantes, minimalistas, aventureiras e 

música, design, tecnologia, arte, comida, entre outros. Mediante candidatura 
e a respetiva aprovação, estes projetos ficam disponíveis no site para patroci-
nadores parceiros ou público em geral poderem financiar. É uma nova forma 
de comércio e patrocínio em que embora haja uma partilha do modelo de 
negócio, o controlo absoluto dos projetos pertence aos seus criadores.
In: http://www.kickstarter.com. Acedido em Janeiro de 2013.

consumidoras conscientes. Inspiramo-nos 
na ideia que cada compra consciente faz a 
diferença (. . .) 

Demonstram também que percebem o 
papel que o consumidor desempenha na ca-
deia de valor da moda. 

(. . .) o efeito dos pesticidas para as cul-
turas de algodão e as dificuldades de traba-
lho na prática da exploração. Tudo para que 
possamos consumir livremente, deitar fora 
e consumir novamente. Mais e mais, até que 
percebamos que as coisas nunca nos vão ver-
dadeiramente satisfazer. . . ainda não per-
cebemos a razão pela qual o mundo em de-
senvolvimento deve suportar o impacto do 
nosso consumo em termos ambientais, eco-
nómicos e pessoais. . .e é assim que a nossa 

Figura 3 Linha Versalette



98 brandtrends journal · abril 2013

{r} evolução começou. Versalette foi projetada 
para permitir a minimalistas e a viajantes co-
mo nós a viver com menos e ao mesmo tem-
po ter a confiança de que aquilo que compra 
é baseado em tecidos sustentáveis e produ-
zidos localmente. Queremos criar roupa que 
seja boa para o mundo.

Deste modo, o design oferecido tem forçosa-
mente que estar assente nestes valores. No fim, as 
autoras convidavam a comunidade kickstarter a 
acompanhar o projeto progressivamente e em par-
ticular os “altos, os baixos, o sucesso ou o insucesso 
ao longo do percurso”, na página do facebook e no 
blogue, salientando que, apenas com o seu o apoio, 
é que conseguiriam iniciar a produção nos EUa e 
partilhar por todos os valores em que acreditavam, 
materializados numa peça que será “a primeira de 
uma linha inteira focada na ultra-versatilidade e 
no design sustentável de roupa feminina”. Para is-
so, esperavam que tal como a viagem, também este 
projeto servisse para fazer amizades e acreditavam 
que estes comprariam a peça. 

2.3 Kuyichi
Fundada em 2001 pela organização não governamen-
tal holandesa Solidariedade4, conjuntamente com es-

4 “Solidaridad is an international network organisation with more than 
20 years of experience in creating fair and sustainable supply chains from 

pecialistas da indústria da moda, a Kuyichi (figura 5) 
foi uma das primeiras marcas de jeans a combinar com 
sucesso, os conceitos de roupa desportiva de moda com 
responsabilidade social e a defesa de causas, ao produ-
zir em fábricas indianas, turcas e tunisinas, respeitan-
do as condições dos trabalhadores e pagando um preço 
justo pelas peças (BIErHalS, 2008).

A Kuyichi é uma marca que se diferencia ao preocu-
par-se com “três vertentes, produto, pessoas e planeta”. 
Em que “. . . as fábricas crescem e produzem com amor. 
as peças são desenvolvidas com consciência. Estilo é 
desenvolvido com alma(. . .)”5. 

a comprovar a orientação para as pessoas e para as 
causas sociais, é recorrente a marca divulgar e apoiar 
situações como a prevenção da sida (figura 6).

a oferta da marca assenta em conceitos sustentáveis 
com a utilização de cânhamo, misturado com algodão 
orgânico para tornar as roupas mais quentes, confor-

producer to consumer”. In: http://www.solidaridadnetwork.org, Acedido em 
fevereiro de 2013.

5 In: https://www.facebook.com/kuyichi.lovetheworld?sk=info

Figura 4
Projeto {r}evolution apparel
na plataforma Kickstarter 

Figura 5 Imagem da campanha Kuyichi
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táveis, absorventes e duradoiras. Do tencel6, elaborada 
através de um processo que poupa energia e água, do 
poliéster reciclado, resultante do processo de recicla-
gem das garrafas PET, das tintas naturais de fontes ani-
mais, naturais e vegetais e do algodão reciclado.

Uma das principais causas que a Kuyichi apoia 
é a sustentabilidade. Para o efeito, criou os Green 
Awards, nomeando celebridades que utilizam o seu 
estatuto para dar a conhecer e/ou sensibilizar para 
assuntos ou causas sustentáveis. Em 2011 a modelo 
brasileira Gisele Bündchen foi a eleita, através de 
uma votação on-line, a celebridade do ano, pois sen-
do embaixadora do programa ambiental das Nações 
Unidas (UNEP) apoiou, em 2009, muitas iniciati-
vas ambientais como o Movimento Gota D’agua. 
o principal objetivo deste movimento foi evitar a 
construção de uma barragem que segundo especiali-
stas poderia destruir grandes áreas da floresta7. Para 

6 “ TENCEL® é uma fibra produzida pelo homem completamente natural em 
sua origem. É uma fibra de celulose natural feita a partir da polpa da madeira, 
um recurso natural e renovável que é retirado de florestas gerenciadas e auto-
-sustentáveis”. In: http://www.tencel.com.br/. Acedido em fevereiro de 2013

7 http://www.greenawards.com/about/best-green-celebrity/2011-winner-

além de ter criado um blogue assente no conceito da 
moda responsável8.

Conclusão
a conjuntura social, económica e ambiental está clara-
mente a condicionar o mercado e em particular a for-
ma como as dimensões éticas e de sustentabilidade são 
percecionadas.

Mais do que um retrato de uma economia a im-
plodir e da verificação da fragilidade das decisões dos 
negócios dos últimos anos, os consumidores e as em-
presas perceberam a importância da situação vivida. 
a sociedade está perante uma mudança que, apesar 
de recessiva em termos conjunturais, determina a 
emergência de um novo modelo económico-social, 
sustentado em paradigmas dos quais se destacam a 
sustentabilidade e a inovação. 

No caso particular da moda, a abordagem ética e 
sustentável surge como uma resposta viável e ade-
quada às condições estruturais e conjunturais do 

gisele-bundchen. Acedido em fevereiro de 2013.

8 http://blog.giselebundchen.com.br/. Acedido em dezembro de 2011.
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mercado, permitindo, por um lado, reduzir o impacto 
ambiental ou respeitar as condições de trabalho, sa-
tisfazendo também as exigências de estilo e os princí-
pios e valores pelos quais os consumidores se passam 
a orientar. Cumpre ao marketing desempenhar uma 
função essencial no processo de desenvolvimento da 
moda ética e sustentável. ao estabelecer o interface 
entre produção e consumo, o marketing está cada vez 
mais a assumir um papel central no debate da susten-
tabilidade, pois o sucesso das marcas passa pela oferta 
de mais valor e pela integridade e fiabilidade das su-
as relações com o consumidor. Com uma inversão de 
discurso, o marketing começa a ser orientado para o 
desenvolvimento de estratégias de mercado respon-
sáveis, por exemplo, as que induzem a reciclagem, 
a compra sustentada, a poupança de energia ou ao 
apoio a variadas causas e, desta forma, permite que 
a marca atinja objetivos de natureza ética e susten-
tável. o movimento, gerado em torno da emergência 
de novos paradigmas socioculturais, afeta a sociedade 
em geral e o sistema da moda em particular como se 
pode verificar dos dois estudos de casos apresentados. 
No caso da EDUN e da Kuyichi, as marcas estão foca-
lizadas em práticas de natureza ideológica, centradas 
nos princípios do comércio justo, da ética no local de 
trabalho e da preservação do ambiente, orientadas 
para um nicho de mercado muito específico, em que 
no caso da primeira evolui para uma marca global 
ao passar a estar integrada na carteira de marcas de 

um grande grupo mundial de marcas de luxo. a par-
ticipação no capital social da EDUN do grupo lVMH 
assegura à marca a capacidade de investimento na ex-
pansão do seu modelo de negócio e a consolidação do 
seu contributo para o desenvolvimento sustentável 
das regiões em que opera. A continuidade da filosofia 
de negócio e, implicitamente, o apoio que esta rece-
be da lVMH, está patente no facto de este grupo ter 
aceitado adquirir uma quota da marca inferior a 50%. 
A Kuyichi, por sua vez, tem sido uma dinamizadora 
das práticas ambientais, sensibilizando os diferentes 
agentes do sistema de moda para estas necessidades. 
Por seu turno, a {r}evolution apparel constitui um 
exemplo de um novo modelo de negócios resultante 
dos novos paradigmas sociais: o lançamento de uma 
ideia/projeto numa plataforma on-line, divulgando o 
projeto antes deste se encontrar consolidado, com o 
objetivo de angariar apoio da comunidade on-line. a 
procura de financiamento num sistema de crowsour-
cing, a partilha alargada de ideias, a divulgação dos 
processos de implementação do negócio através da 
rede de apoiantes, constituem formas inovadoras de 
entrada no negócio da moda que alteram profunda-
mente as práticas do setor. 

O marketing acompanha, necessariamente, as 
transformações económicas, sociais e culturais em cur-
so, dilata os seus campos de atuação e reajusta os seus 
processos, reconfigurando, pelo caminho, conceitos, 
pressupostos e metodologias. a este alargamento de 
âmbito e espetro em curso no Marketing designamos 
como Holístico, pois abrange em profundidade todos os 
elementos dos ambientes de marketing, ou seja, toda a 
empresa, seu microambiente e a sociedade local e global, 
seu macro-ambiente. as tendências de mercado atuais 
estabelecem o primado desta abordagem no marketing 
que, dessa forma, evolui no sentido de abranger a totali-
dade das atividades da empresa e variáveis de mercado, 
relacionando-as e integrando-as de forma sistémica. 

Figura 6
Post na página do Facebook da Kuyichi 
a propósito do dia mundial da sida
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resumo as relações “cliente - fornecedor” são cada 
vez mais valiosas e menos consistentes, sobretudo no 
contexto online. assim, o fornecedor procura tornar um 
visitante do website num cliente satisfeito e um cliente 
satisfeito num cliente leal, como condição para se tor-
nar mais competitivo. Compreender o que determina 
a satisfação online é o principal objetivo deste estudo. 
Assim, com base na informação recolhida através de 
questionário numa amostra de 104 clientes do portal 
Booking.com, efetuou-se o estudo dedutivo, transver-
sal e de natureza quantitativa, com a finalidade de es-
tudar o impacto das variáveis características do portal 
e da personalidade dos consumidores online na e-satis-
fação à marca Booking.com. os resultados evidencia-
ram que as características do website têm capacidade 
para explicar a e-satisfação.

Palavras-chave: e-commerce; personalidade do con-
sumidor; e-satisfação.  

abstract  relations “customer - supplier” are incre-
asingly more valuable and less consistent, especially 
in the online context. In this sense, the supplier se-
eks to make a website visitor into a satisfied customer 
and a satisfied customer into a loyal customer as a 
condition to become more competitive. Understan-
ding what determines the satisfaction of  an online 
customer is the main purpose of  this investigation. 
So, based on information gathered through a ques-
tionnaire in a sample of  104 portal Booking.com cus-
tomers, we performed a deductive study, transversal 
and quantitative, in order to study the impact of  the 
variables: website features and personality of  online 
consumers on the brand satisfaction Booking.com. 
The results showed that the features of  the website 
are able to explain the e-satisfaction.

Keywords: e-commerce; personality of  the consu-
mer; e-satisfaction.

resumen las relaciones “cliente - proveedor” son ca-
da vez más valioso y menos consistentes, particular-
mente en el contexto online. Por lo tanto, el proveedor 
debiera convertirse de un visitante de la página web, 
en un cliente satisfecho, y un cliente satisfecho es un 
cliente leal, como condición para ser más competitivo. 
Comprender lo que determina la satisfacción online es 
el objetivo principal de este estudio. así, con base a la 
información obtenida a través de un cuestionario sobre 
una muestra de 104 clientes del portal Booking.com, se 
realizó un estudio deductivo, transversal y cuantitativo, 
con la finalidad de estudiar el impacto de las variables, 
características del portal y de la personalidad de los de 
los consumidores online, en la e-satisfacción de la mar-
ca Booking.com. los resultados mostraron que las ca-
racterísticas del sitio web tienen la capacidad de explicar 
la e-satisfacción.

Palabras-clave: e- commerce; personalidad del 
consumidor; e-satisfacción. 

résumé  les relations “client – fournisseur” sont de 
plus en plus précieuses et de moins en moins consis-
tentes, en particulier dans le contexte en ligne. ainsi, le 
fournisseur cherche à transformer le visiteur d’un site 
en un client satisfait, et le client satisfait en un client 
loyal en vue de devenir plus compétitif. le principal 
objectif  de cette recherche est de comprendre ce qui 
détermine la satisfaction du client en ligne. ainsi, en 
se basant sur les informations rassemblées au moyen 
d’un questionnaire portant sur un échantillon de 104 cli-
ents du portail Booking.com, nous nous sommes livrés 
à une étude déductive, transversale et quantitative afin 
d’étudier l’impact des variables: caractéristiques des 
sites et personnalités des clients en ligne sur la satis-
faction de la marque Booking.com. les resultats ont 
montré que les caractéristiques des sites peuvent ex-
pliquer l’e-satisfaction.

Mots clés: e-commerce; personnalité du client, e-
-satisfaction.  
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Introdução
o crescimento da utilização da Internet como meio 
de transação tem sido exponencial nos últimos anos. 
Sendo esta uma área atual e de elevado potencial, tor-
na-se relevante a sua investigação, especificamente 
identificar os antecedentes da satisfação, no contexto 
das transações online. De alguma forma, pretende-se 
obter um melhor conhecimento do comportamento 
do consumidor online, de modo a aperfeiçoar e funda-
mentar as estratégias de fidelização à marca, nas que 
são as verdadeiras fontes de valor de cliente.

Para o efeito, escolhemos analisar os fatores que 
influenciam a satisfação dos utilizadores da plata-
forma eletrónica de reservas de hotéis Booking.com. 
Nesse sentido, pretendemos responder à seguinte 
questão de investigação:

Quais são os determinantes da e-satisfação dos 
utilizadores da plataforma online Booking.com? 

Serão as características do portal? a personalida-
de dos consumidores online? São estas as questões de 
investigação para as quais esta investigação pretende 
dar resposta, desenvolvendo alguma discussão sobre 
o assunto com base na revisão da literatura que a se-
guir se apresenta.

1.Revisão da literatura
a revisão da literatura focaliza o marketing relacio-
nal no contexto do comércio eletrónico, procurando 
identificar alguns determinantes da satisfação dos 
clientes no contexto das plataformas de comércio 
eletrónico. Especificamente, estudar o impacto das 
características do website e da personalidade do con-
sumidor na satisfação dos clientes.

1.1. As potencialidades da Internet nos negócios, 
no comércio e no marketing 
A Internet é, talvez, a maior e mais conhecida imple-
mentação de redes interligadas, conectando centenas de 
milhares de redes individuais ao redor do mundo todo. 
abriu uma variedade de oportunidades, das quais mui-
tas estão a ser utilizadas pelas empresas, assim como a 
troca de informações interna e externa, plataforma para 
a compra de bens e serviços, ou para dirigir importantes 
processos de negócios dentro das empresas, comunica-
ção com todo o mundo em tempo real. Com tais aplica-
ções, a Internet passa a ter uma grande expressão tanto 
no e-commerce como no e-business (TUrBaN et al., 2000).

ainda para Turban et al., a Internet tem um grande 
impacto na competitividade das empresas por pro-
porcionar: 

• Menor custo para o cliente: permite que o 
cliente encontre com mais facilidade pro-
dutos ou serviços compensatórios a nível 
de qualidade/preço, forçando as empresas a 
reduzir preços e/ou melhorarem a qualidade 
dos seus produtos e /ou serviços.

• Comparações e análises rápidas: os clientes 
conseguem comparar, analisar e encontrar 
produtos/serviços com mais celeridade.

• Diferenciação: o e-commerce permite a custo-
mização de produtos. os clientes gostam de 
diferenciação e estão dispostos a pagar mais 
por ela, o que ajuda a diminuir a taxa de subs-
tituição entre produtos e/ou serviços.

a Internet criou ainda a oportunidade das empre-
sas poderem anunciar, executar a venda e receber em 
simultâneo (SCHUMaNN et al., 2001).

A Internet oferece hoje técnicas online para que as 
empresas possam atingir clientes em várias partes do 
mundo, a qualquer momento, com mensagens intera-
tivas, informações sobre a empresa, produtos e servi-
ços, últimas notícias, informações setoriais, contatos 
e links para os clientes, lojas virtuais e ferramentas pa-
ra serviços ao cliente, como um canal para discussões 
em grupo entre compradores, esclarecimento online 
de dúvidas, entre outros (BooNE e KUrTZ, 2001).

a Internet tornou-se a base da gestão dos relacio-
namentos através da tecnologia. Com o crescimento 
de novas empresas, possíveis pela via da tecnologia, 
o potencial de criação de riqueza, que reside nos rela-
cionamentos da empresa com os seus clientes e par-
ceiros, emergiu como o motor-chave do crescimento 
e da rentabilidade das empresas (SHaWNEY e Za-
BIN, 2002). 

Para Kotler (2000) o e-marketing apresenta pe-
lo menos cinco vantagens em relação ao marketing 
offline. Primeiro, tanto as grandes como as pequenas 
empresas podem suportar os seus custos; segundo, 
não há limite real de espaço para a publicidade, em 
contraste com os meios de comunicação tradicionais; 
terceiro, o acesso e a recuperação das informações são 
rápidos; quarto, o site fica disponível para o mundo 
inteiro, vinte e quatro horas por dia; quinto, a compra 
pode ser feita com privacidade e rapidez.

a Internet proporcionou uma comunicação distinta 
entre as empresas e os seus clientes. Uma comunica-
ção mais direta, personalizada e de certo modo mais 
relacional. Na verdade, os avanços tecnológicos vieram 
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proporcionar interação entre os produtores ou forne-
cedores com os seus clientes, originando novas inter-
faces entre os parceiros de negócio (SHETH e ParVa-
TIYar, 1995). a tecnologia de database e da Internet 
tornaram o marketing relacional mais prático e efi-
ciente ao nível de custos (PEPPErS e roGErS, 1999). 

Segundo Churchill e Peter (2000), as empresas 
podem criar valor disponibilizando informações per-
sonalizadas no site a partir do historial de compras e 
preferências demonstradas por cada cibernauta.

o elevado crescimento do comércio eletrónico nos 
últimos anos, e consequentemente a crescente con-
corrência, exige aos gestores e empresários das pla-
taformas online um grande esforço na criação de uma 
diferenciação significativa para atrair e manter os 
clientes no website, sendo os custos de mudança para 
os clientes bem menores na Internet, quando compa-
rados com o canal tradicional (HErNaNDEZ, 2001). 
Neste contexto, a lealdade tem sido citada como op-
ção para o estabelecimento de vantagem competitiva 
(GoMMaNS et al. 2001). Nesse sentido, importa co-
nhecer os determinantes da satisfação do cliente onli-
ne, uma vez que sem satisfação não há lealdade. 

1.2. O comércio eletrónico: 
as características do website
Segundo Shih (2004) os websites devem ser tratados co-
mo instrumentos fundamentais de persuasão e serviço 
aos clientes, e não apenas como catálogos eletrónicos 
com listas infinitas de produtos. Com as facilidades 
associadas ao baixo custo das transações via Internet, 
a concorrência no e-commerce é cada vez maior, sendo 
cada vez mais importante a existência de sistemas bem 
planeados e implementados.

Para Eroglu et al. (2001), o ambiente da loja onli-
ne não apresenta todas as características atmosféricas 
da loja offline (como a perceção do olfato), mas apre-
senta outras características diferentes (como a flexi-
bilidade no tempo e no espaço). A habilidade de uma 
loja offline apelar para todos os sentidos dos compra-
dores, por meio de uma infinidade de combinações, 
com elementos sociais, estruturais e estéticos, passa a 
resumir-se a apelos predominantemente visuais atra-
vés de um monitor. 

a principal conclusão do estudo de Eroglu et al. 
(2003), “Empirical testing of a model of online store atmos-
pherics and shopper responses” é que a atmosfera da lo-
ja online influencia o comprador. Uma atmosfera vir-
tual cuidada e estrategicamente concebida, aumenta 
o nível do prazer sentido pelo comprador online. Esse 

efeito é moderado pelo envolvimento e comporta-
mento de resposta do consumidor à atmosfera da loja. 
o efeito da atmosfera na atitude, satisfação e compor-
tamento de aproximação/afastamento não é direto, 
mas parece ser o resultado das emoções vivenciadas 
pelo comprador.

A intuição e o conhecimento acumulado em pesqui-
sas efetuadas levam os autores Novack et al. (2000) a 
concluir que a criação de um ambiente online agradável 
e atrativo poderá trazer inúmeras consequências po-
sitivas para o comércio eletrónico. a atmosfera agra-
dável traz consequências positivas para o comércio 
eletrónico (NoVaCK et al. 2000), em contrapartida, o 
elemento segurança traz sobretudo consequências ne-
gativas, sendo um elemento a ter especial atenção na 
conceção de um website (SoUZa et al., 2007). Souza et 
al. (2007) aponta a falta de segurança por parte dos uti-
lizadores desta nova modalidade de compra como um 
dos principais motivos que inibe a adoção desta prática 
e o crescimento eletrónico.

o incremento das fontes credíveis, a quantidade 
crescente de informação disponível aos clientes, a faci-
lidade do acesso à informação, na procura e seleção de 
produtos/serviços, a facilidade da aquisição e entrega, 
de uma forma eficiente e eficaz, alteram substancial-
mente o comportamento de compra dos clientes (ZEI-
THaMl et al., 2000).

o e-commerce traz um valor acrescentado susten-
tado sobretudo na sua natureza interativa, que inclui 
a sua disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por se-
mana, e na sua acessibilidade, através de localizações 
múltiplas (HoFFMaN e NoVaK, 1996); na redução 
dos custos de aquisição de informação pré-compra do 
produto; na escolha alargada de alternativas de produ-
to (NaraYaNDaS et al., 2002) o que eleva a eficiência 
e eficácia da procura, evitando deslocações a diversos 
pontos de venda. 

o design do site, a facilidade de navegação, o conte-
údo de informação e imagens e uma qualidade exce-
cional do desempenho, representam os fatores críti-
cos de sucesso do espaço virtual. Esta componente do 
desempenho, que se quer simples e simultaneamente 
provocadora, permite resultados mais satisfatórios se 
o design das várias dimensões do site for cauteloso e ra-
cional, tendo em mente a audiência. Em resumo, as or-
ganizações que pretenderem utilizar a Internet como 
palco devem avaliar e determinar que elementos do te-
atro têm maior significado para a sua audiência, no que 
concerne às impressões e experiência que pretendem 
causar nos clientes.
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Grande parte das interações eletrónicas tende a ser 
personalizada, permitindo que uma empresa siga os 
seus clientes individualmente, ao longo de todos os 
pontos onde toca e de todos os tipos de transações, 
configurando a sua oferta de uma forma digital. O 
processo tende a tornar-se cada vez mais ativo e dinâ-
mico, passando a ser um verdadeiro “relacionamento 
de aprendizagem”(GroVE e FISK, 2001; PEPPErS e 
roGErS, 1999).

Podemos assim dizer que a personalização, a se-
gurança, a privacidade, a conveniência, o serviço 
de apoio ao cliente e a comunidade correspondem 
a novas funções a desempenhar pelo e-marketing, 
em complemento dos 4 Ps do marketing tradicional 
(KalYaNaM e MCINTYrE, 2002).

Compreender quais são as dimensões relevantes 
no desenvolvimento de páginas na  web torna-se al-
tamente crítico para o posicionamento competitivo 
das empresas (PalMEr et al., 1998), representado, 
por isso, um dos principais objetivos deste trabalho 
de investigação.

1. 3. Comportamento de compra online: o papel da 
personalidade do consumidor
apesar da importância dada à Internet em diversas 
investigações científicas (HOFFMAN e NOVAK, 1996; 
raTCHForD et al. , 2003) e, mais concretamente, no 
que concerne às implicações da Internet no compor-
tamento de compra do consumidor (alBa et al. , 1997; 
DEIGHToN, 1997), existe uma lacuna na literatura no 
que respeita à adoção da Internet como meio de aqui-
sição de produtos/serviços (roY e GHoSE, 2006).

Têm surgido vários estudos em torno do compor-
tamento do consumidor online. Estudos sobre o com-
portamento na aquisição de produtos e decisões de 
compra online (alBa et al., 1997) outros pretendem 
explicar as razões de não se adquirir produtos no 
mercado virtual (PETErSoN et al. , 1997).

Será fundamental perceber se os clientes terão 
comportamentos e agirão de forma diferente em fun-
ção de se apresentarem em contexto online ou offline. 
Se na realidade tiverem comportamentos e modos de 
agir diferentes, passa a ficar por saber quais as métri-
cas para captar estas diferenças. É uma evidência in-
contestável que os consumidores no mercado virtual 
não podem depender dos cinco sentidos para fazer as 
suas compras; pelo contrário, têm que basear as suas 
opções em fotografias, imagens ou outras represen-
tações, incontornavelmente limitadas. No entanto, 
existem estudos que mostram que estas represen-

tações dos produtos online são importantes para a 
consolidação da atitude face à compra, assim como 
face à intenção de comprar (JarVENPaa e ToDD, 
1997; NoVaK et al. , 2000).

Morrisette et al. (1999) referem que o consumidor 
online mostra-se, geralmente, mais poderoso e exigen-
te do que o consumidor offline. Este poder e exigência 
refletem-se no nível de fidelização, genericamente 
mais baixo no contexto virtual. Embora, tal como no 
contexto físico, a fidelidade do cliente online é influen-
ciada pela disponibilidade dos produtos ou serviços, 
pela relevância dos conteúdos e pelo contexto apete-
cível e, portanto, agradável (rICE, 1997; EIGHMEY, 
1997; EIGHMEY e MCCorD, 1998). 

Em suma, o serviço prestado pelos websites é um 
serviço muito particular, de crescente importância, 
cuja qualidade só pode ser eficazmente garantida na 
medida em que se conheçam as expectativas dos seus 
clientes (PINHo et al. , 2008).

1.4. Personalidade do consumidor
a personalidade consiste em “todas as características 
internas” e comportamentos que tornam a pessoa úni-
ca (WalCZUCH e lUNDGrEN, 2004). Têm vindo a ser 
investigadas várias características pessoais no com-
portamento do consumidor, que apontam a personali-
dade como uma característica influente na previsão do 
comportamento ao longo do tempo e através de situa-
ções (WoSZCZYNSKI et al., 2002) e um elemento que 
influencia uma grande variedade de comportamentos 
e escolhas humanas (LANDERS e LOUNSBURY, 2006).

Estudos recentes sugerem que a personalidade 
é também um fator fundamental na previsão de di-
ferentes comportamentos online (Yoo e GrETZEl, 
2011; aCar e PoloNSKY, 2007; TUTEN e BoSN-
JaK, 2001).

o modelo já utilizado em vários estudos, por vários 
autores (como exemplo: CarVEr e SCHEIEr, 1992; 
GlEITMaN 1995; olSoN et al, 1998) assume que a 
personalidade de um indivíduo pode ser descrita co-
mo uma combinação de cinco fatores, são eles: o neu-
roticismo, a extroversão, a abertura a experiências, 
a amabilidade e a consciencialização (WalCZUCH e 
lUNDGrEN, 2004).

o Neuroticismo é geralmente descrito, com o re-
curso às palavras medo, ansiedade, pessimismo, pre-
ocupação e insegurança (BARRICK  e  MOUNT,  1991). 
A Extroversão  considera e abrange a   sociabilidade, 
loquacidade e capacidade de fazer amigos (CABRERA 
et al., 2006). a abertura a experiências é descrita com 
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adjetivos, tais como: imaginativo, curioso, original, de 
mente aberta e inteligente (BARRICK e MOUNT, 1991). 
A amabilidade refere-se ao individuo ser cortês, flexí-
vel, de boa índole, cooperante e tolerante (BARRICK e 
MOUNT, 1991; COSTA e MCCRAE, 1992). E, por último, 
a consciencialização é descrita pela tendência do indi-
víduo ser organizado, eficiente e sistemático (BARRI-
CK e MOUNT, 1991; SAUCIER, 1994).

Acar  e  Polonsky  (2007)  estudaram a influência 
da extroversão em termos de uso da rede social onli-
ne  e descobriram que  pessoas extrovertidas  tendem 
a ser mais adeptas às redes sociais e a manterem 
uma relação com as mesmas mais duradoura. Já Tu-
ten e Bosnjak (2001) investigaram a influência da per-
sonalidade sobre a utilização da web e descobriram que 
a abertura a experiências utilizada no modelo de cinco 
fatores está positivamente relacionada com o uso da 
Internet para entretenimento e busca de informações 
sobre o produto, enquanto neuroticismo está  negati-
vamente relacionada com o uso da Web. Este modelo 
servirá de suporte na presente investigação, no que 
concerne ao estudo da personalidade enquanto fator 
determinante na lealdade à marca.

1.5. Determinantes da satisfação online e as suas 
consequências
o objetivo principal do marketing relacional é esta-
belecer, manter e promover relações de longo prazo 
com os clientes (DICK e BaSU,1994; raValD, 1996). 
Para o efeito, a satisfação e a confiança desempenham 
um papel muito importante na construção desse rela-
cionamento.

a satisfação é uma das variáveis mais importantes 
utilizadas pelas empresas para medir o sucesso das 
suas estratégias e planos, servindo de ligação entre os 
processos de compra e consumo e os fenómenos pós-
-compra, como mudança de atitude, compras repeti-
das e lealdade (CHUrCHIll e SUrPrENaNT, 1982; 
CaPraro et al., 2003).

A e-satisfação pode ser definida como o contenta-
mento de um consumidor relativamente à experiência 
anterior de compra num dado website de vendas (aN-
DErSoN, SrINIVaSaN’S, 2003; lEE, CHoI, KaNG, 
2009). Pode ainda ser definida enquanto a perceção 
de prazer da experiência durante a utilização do portal 
(raNaWEEra et al., 2008).

a satisfação do cliente tem vindo a ser associada 
a um conjunto muito diversificado de consequências 
desejáveis, destacando-se a lealdade e a retenção do 
cliente (olIVEr, 1997; KoTlEr, 2000; rEICHHElD, 

2000; LIN, 2007), impulsionando melhor desempe-
nho e maior competitividade da organização (PINHO 
et al. , 2008).

Para serem competitivas, as empresas têm que 
prestar serviços de elevada qualidade, satisfazendo 
os clientes e fomentando a sua lealdade à organização 
(SHEMWEl et al., 1998). Deste modo, o website da orga-
nização deve ser visto como uma prestação de serviço 
através da qual a confiança, a lealdade e a satisfação do 
cliente podem ser promovidas. a lealdade, por sua vez, 
provém da confiança que a empresa merece do cliente 
(rEICHHElD e SCHEFTEr, 2000).

Em resumo, na revisão da literatura ficou bem pa-
tente o papel da Internet na reconfiguração dos ne-
gócios e no marketing. o marketing relacional, quer 
offline, quer online ganha importância crescente. No 
contexto do comércio eletrónico conclui-se que carac-
terísticas do website e a personalidade do consumidor 
estão associadas à lealdade, influenciando-a, exercen-
do a satisfação um papel mediador nessa relação, que 
importa analisar, uma vez que sem a satisfação dos 
clientes online não se cimenta a sua lealdade.

2. Metodologia
apresentado o suporte teórico que suporta os concei-
tos: características do website, personalidade do consu-
midor e satisfação online apresentaremos agora os ob-
jetivos de estudo, o quadro conceptual da investigação 
e a consequente formulação fundamentada das hipó-
teses a testar. Prossegue com a identificação do objeto 
de estudo e caracterização da amostra e continua com a 
apresentação dos instrumentos de recolha e tratamen-
to da informação e, por fim, termina com o estudo da 
consistência e validade das medidas utilizadas. 

2.1. Objetivos e enquadramento conceptual da 
investigação: hipóteses e modelo de investigação
o estudo empírico, que aqui se propõe pretende testar 
a seguinte hipótese teórica de investigação:

• as características do portal e a personalida-
de dos consumidores online influenciam a e-
-satisfação dos clientes à plataforma eletrónica 
Booking.com.

o objetivo da investigação aqui apresentada é estu-
dar o impacto de duas variáveis independentes: per-
sonalidade do consumidor online e características do 
website na e-satisfação. 

Para objeto de estudo de caso optou-se pela marca 
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Booking.com, dado tratar-se de uma e-marca que está 
inserida na área dos serviços de turismo e de um portal 
que tem desenvolvido estratégias no âmbito do marke-
ting relacional. a unidade de análise será composta pe-
los clientes online do portal Booking.com, ou seja todos 
os indivíduos que já tenham efetuado pelo menos uma 
reserva nesse portal.

Apresentada a hipótese teórica é necessário iden-
tificar os factos observáveis e contrastáveis que per-
mitem corroborar a hipótese teórica e que podem ser 
designados de hipóteses básicas, que a seguir formu-
laremos.

Segundo Bloemer e Kasper (1995), a satisfação influi 
na perceção da qualidade do produto ou serviço expe-
rimentado pelo consumidor. a satisfação deve ser en-
tendida como o resultado da comparação entre as ex-
pectativas do consumidor e o desempenho percebido 
em relação à marca. 

Para Oliver (1999), a satisfação é definida como um 
completo cumprimento das necessidades e desejos que 
o consumidor sente através do consumo de um produto 
ou serviço. A e-satisfação pode ser definida enquanto a 
perceção de prazer da experiência de uso do website (ra-
NaWEEra et al., 2008). 

as organizações/entidades que sustentam ou são 
proprietárias dos websites devem-se focalizar na reso-
lução dos problemas dos utilizadores e na satisfação 
das suas necessidades (PINHo et al. , 2008). a atmosfe-
ra no ambiente eletrónico, se adequadamente direcio-
nada para o público-alvo desejado, influencia positi-
vamente a avaliação da compra pelos consumidores 
(EroGlU et al. , 2001) e por conseguinte a satisfação.

Segundo Shankar et al. (2002), a quantidade de in-
formações disponíveis nos websites têm impacto posi-
tivo sobre a satisfação do consumidor, assim como o 
design, incluindo a forma de apresentação das infor-
mações (SZYMaNSKI e HISE, 2000; KIM et al., 2009; 
lEE et al., 2009). o website deve oferecer também um 
acesso rápido, deve ser informativo e com caracterís-
ticas de fácil navegação (SZYMaNSKI e HISE, 2000; 
SHaNKar et al., 2002; BaNSal et al. , 2004; KIM et 
al., 2009). a utilidade e o uso do website são também 
fatores conducentes à satisfação (BaNSal et al., 2004; 
PINHo et al, 2008). Deste modo, quanto maior a usa-
bilidade, enquanto característica inerente a um web-
site, maior será a satisfação do cliente (FlÁVIaN et al., 
2006). SZYMaNSKI e HISE (2000) acrescentam ainda 
a segurança da informação e a privacidade presentes 
no website como características valiosas para a avalia-
ção da e-satisfação. 

Desta forma, a qualidade percebida do website tem 
uma influência significativa e positiva na satisfação do 
consumidor com a compra (raNaWEEra et al., 2008; 
lEE et al., 2009; orTIZ, et al., 2010). Face ao exposto, 
este estudo procura dar resposta à seguinte hipótese de 
investigação: 

H1 – as características do website têm uma influência 
positiva na e-satisfação.

a qualidade do serviço é afetada pelo modo como 
a perceção de qualidade interage entre outros fatores 
como as características pessoais (ZEITHaMl e BIT-
NEr, 1996). Por conseguinte, dois clientes com carac-
terísticas pessoais diferentes reagem de forma distinta 
ao mesmo serviço. Segundo Pinho et al. (2008), a qua-
lidade do serviço prestado pelos websites só pode ser 
eficazmente garantida se as empresas conhecerem as 
expectativas dos seus clientes.

atualmente, tendo em vista a e-satisfação, são ex-
traídas pelas empresas informações do cliente, “reti-
das” aquando a utilização do website, para que as or-
ganizações o possam conhecer, entender e tratá-lo de 
acordo com as suas preferências e hábitos de compra 
(lIN e SUN, 2009).

o comportamento do consumidor é composto por 
várias características pessoais, entre elas, a persona-
lidade que tem sido apontada como uma característica 
influente na previsão do comportamento ao longo do 
tempo e através de situações (WoSZCZYNSKI et al. , 
2002). Existem vários estudos que referem que a per-
sonalidade é  um fator fundamental na previsão de di-
ferentes comportamentos online (aCar e PoloNSKY, 
2007; TUTEN e BoSNJaK, 2001). Desta forma torna-
-se essencial para as empresas que atuam no âmbito 
comércio eletrónico estudar a personalidade para al-
cançarem os seus objetivos em termos de nível de e-sa-
tisfação. Nesse sentido, pretende-se testar a seguinte 
hipótese de investigação:

H2 - A personalidade do consumidor tem influência 
na e-satisfação.

Assim, com base nas hipóteses formuladas, pre-
tende-se estimar o seguinte modelo operacional 
(figura 1):
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2.2. Amostra e método de recolha de dados
a população-alvo deste estudo foram os clientes do 
portal Booking.com, ou seja todos os indivíduos que 
já tenham efetuado pelo menos uma reserva nesse 
portal. Como não foi possível estudar a totalidade da 
população-alvo, foi efetuado um estudo apenas a uma 
pequena parte da mesma. 

os dados foram obtidos através de um questioná-
rio e disponibilizado no Google Docs. as questões ti-
nham todas respostas de um carácter obrigatório, logo 
o questionário não poderia ser submetido sem se ter 
respondido ao conjunto total de questões. Deste mo-
do, foram obtidas 104 respostas de clientes do portal 
Booking.com.

a divulgação e o apelo à colaboração dos clientes do 
portal Booking.com para responderem ao questioná-
rio foram efetuados a partir das redes sociais Facebook 
e linkedin e através de uma base de dados de contas 
de email. Sendo utilizados reminders para as contas de 
email, através do controlo de quem ainda não tinha res-
pondido e partilha sistemática nas redes sociais. Foram 
consideradas as respostas submetidas entre o dia 1 de 
dezembro de 2011 e 1 março de 2012. 

Segundo Sheenan (2001), a utilização do meio vir-
tual permite um controlo mais preciso por parte do 
investigador, e melhorias de qualidade na resposta. 
Permite ainda uma maior rapidez na resposta, com a 
vantagem dos custos serem significativamente mais 
reduzidos do que através de outros meios (SCHaEFEr 
e DIllMaN, 1998). 

Em assuntos mais sensíveis é importante que os 
investigadores assegurem a confidencialidade, dentro 
daquilo que é adequado. os reminders também contri-
buem para a taxa de respostas sendo importante que 
estes incluam o questionário, ou a taxa de respostas 
não tenderá a crescer (SHaEFEr e DIllMaN, 1998).

Os dados recolhidos foram introduzidos no SPSS 
20.0 (Statistical Package for Social Sciences). De seguida 
procedeu-se a uma análise prévia dos dados por for-
ma a identificar alguns erros ou incoerências. Desta 
forma, foram invalidados dois questionários por re-
petição de resposta ao longo do questionário. assim, 
a presente investigação teve por base 104 respostas 
válidas ao questionário.

relativamente à composição da amostra, e em 
termos de faixa etária, os 104 inquiridos estão dis-
tribuídos entre os 19 e 46 anos de idade. Sendo que 
58,7%, a maioria dos indivíduos, apresentam idades 
compreendidas entre os 32 e 36 anos e apenas 7% 
dos indivíduos apresentam idades entre os 19 e 28 
anos. Quanto ao género, 61,5% são do sexo feminino. 
relativamente ao número de pessoas que compõe o 
agregado familiar, como resultados mais significati-
vos, 39,4% vivem sozinhos e 32,7% pertencem a um 
agregado familiar composto por duas pessoas, estan-
do o rendimento mensal líquido do agregado familiar 
representado essencialmente entre os 500€ e 2499€. 
No que concerne à escolaridade, 77% da amostra tem 
o grau de licenciatura ou superior. 

Quanto à caracterização descritiva dos inquiri-
dos relativamente à experiência dos mesmos com o 
site Booking.com, 37,5%, a maioria dos inquiridos, 
efetuaram 1 reserva no último ano, enquanto 20,2% 
efetuaram 2 e 15,4% da amostra efetuou 5 ou mais 
reservas. Foi possível concluir, ainda, que 27,5% dos 
inquiridos encontram nas férias o principal motivo 
que os levou a efetuar uma reserva através do site 
e com igual percentagem recai a opção miniférias/
fim-de-semana, já a opção trabalho, enquanto mo-
tivo, foi a variável que mostrou menos relevância, 
5,8%. Quanto aos locais ou destinos para onde são 
efetuadas as reservas, 30,8% da amostra respondeu 
cidade, enquanto 48,1% respondeu diversos onde 
poderão estar incluídas algumas ou todas as cate-
gorias (cidade, campo, praia, e montanha). Por fim, 
podemos retirar que 41,3% dos inquiridos efetua-
ram apenas reservas para alojamentos fora do ter-
ritório nacional. 

2.3. Operacionalização das variáveis latentes
Para medir as diferentes variáveis latentes foram uti-
lizadas escalas baseadas na literatura. a maior parte 
das variáveis foram avaliadas através de escalas de li-
kert de 5 pontos, onde o número 1 representa discordo 
totalmente e o número 5, concordo totalmente, sendo 
apresentadas no quadro seguinte.

Figura 1
Modelo operacional
dos determinantes da e-satisfação.
Fonte: elaboração própria
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Segundo Malhotra (2003), este tipo de escala per-
mite graduar numericamente a resposta, ao ser in-
dicado pelo inquirido o seu nível de concordância ou 
discordância em relação às afirmações. Embora a difi-
culdade por parte de alguns inquiridos em quantificar 
a sua opinião exista, este tipo de escalas representam 
o método mais preciso para obter informações sobre 
variáveis menos objetivas. o autor refere ainda que a 
utilização deste tipo de escalas facilita ainda a quanti-
ficação dos resultados e a sua análise.

as diferentes variáveis (Características do Web site, 
Personalidade e E-satisfação) foram medidas por esca-
las baseadas em diferentes investigações, todas efetua-
das no âmbito da Internet. a variável personalidade foi 
medida por cinco dimensões que compõem o modelo 
dos cinco fatores, também conhecido por Big Five. Este 
modelo foi introduzido por Thurstone em 1934, embora 
defendido e conceituado sobretudo por Goldberg (1990). 
Este assume que a personalidade de um indivíduo pode 
ser descrita como uma combinação de cinco fatores es-
pecíficos. Estes cinco fatores incluem: O neuroticismo, 
a extroversão, abertura a experiências, agradabilidade 
e consciencialização. Utilizado em diversas investi-
gações, por vários autores (como exemplo: CarVEr e 
SCHEIEr, 1992; GlEITMaN 1995; olSoN et al, 1998, 
Yoo e GrETZEl,2011). Para avaliar as caraterísticas do 

website usámos a escala de Koo, Dong-Mo (2006). No que 
respeita à e-satisfação dos clientes, foi utilizada uma es-
cala proposta pelos autores J. Kim et al. (2009).

antes de ser aplicado junto da amostra, o questioná-
rio foi objeto de um pré-teste junto de 10 utilizadores do 
site Booking.com. Deste pré-teste foram recolhidas um 
conjunto de informações e sugestões que originaram 
modificações no mesmo.

2.4. Processamento da informação 
e técnicas estatísticas
os dados obtidos através de questionário foram objeto 
de tratamento estatístico, através do “package” infor-
mático SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Primei-
ro, para cada escala, foi efetuada uma análise prévia aos 
dados através da análise de correlações ITEM-ToTal. 
Foram eliminados todos os itens que apresentaram uma 
correlação entre item muito baixa (inferior a 0,4). De-
pois, procedeu-se ao aperfeiçoamento das escalas tendo 
como linha condutora a confiabilidade e a validade, tal 
como refere Malhotra (2004). Com o objetivo de encon-
trar um conjunto de itens que reflitam um conceito (ou 
fator) unidimensional começou-se por utilizar a abor-
dagem tradicional de Churchill (1979). Nesse sentido, 
foi efetuada uma análise fatorial exploratória, seguida 
de uma análise dos coeficientes alfa (CRONBACH, 1951). 

Quadro 1 Resultados das análises de fiabilidade e validade do modelo de medidas

Variáveis latentes

Análise Fatorial Exploratória
Análise de 
Fiabilidade

número de 
componentes

total da 
Variância 
Explicada

Avaliação da 
Unidimensionalidade

Alfa (a) de 
Cronbach

Personalidade 4 56% Multidimensional

Abertura a experiências e 
consciencialização 

1 Unidimensional 0,858

Extroversão 1 Unidimensional 0,859

neuroticismo 1 Unidimensional 0,723

Agradabilidade 1 Unidimensional 0,794

Características 
do website 

3 57% Multidimensional

Oferta comercial 
do Booking

Unidimensional 0,893

Plataforma do Website Unidimensional 0,865

Segurança Unidimensional 0,811

E-satisfação 1 80% Unidimensional 0,884
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os valores do qui-quadrado obtidos para o teste 
de esfericidade de Bartlett são todos significativos 
(p<0,05), o que significa que existe uma boa correla-
ção entre as variáveis. os valores obtidos para o tes-
te KMo situaram-se todos acima de 0,72, indicando 
uma boa adequação da dimensão da amostra aos itens 
em análise (Hair et al. , 1998; Malhotra, 1996). Por con-
seguinte, prosseguiu-se com a análise fatorial explo-
ratória. No quadro 1 apresentam-se os resultados do 
estudo da unidimensionalidade e da validade dos mo-
delos de medidas utilizados. a variância total explica-
da é igual ou superior a 50%, sendo por isso aceitável 
(HaIr et al. , 1998).

o exame das propriedades relativas à unidimen-
sionalidade e validade dos conceitos seguiu as reco-
mendações de Garver e Mentzer (1999). os resultados 
obtidos são bons. Todos os conceitos evidenciaram 
unidimensionalidade e demonstraram possuir con-
sistência conceptual. os modelos de medida propostos 
para cada conceito ajustam-se satisfatoriamente aos 
dados. Por isso, os itens de cada um dos dez conceitos 
extraídos das análises fatoriais exploratórias pelo mé-
todo das componentes principais foram reduzidos a 
dez novas variáveis, através do método de regressão e 
guardados para efetuar as futuras análises multivaria-
das e, desse modo, testar as hipóteses de investigação.

Prosseguiu-se com o teste das hipóteses. Assim, 
numa primeira fase será efetuada uma análise de cor-
relação entre todas as variáveis, através do coeficiente 
de correlação de Pearson e numa segunda fase será esti-
mado o Modelo de regressão linear Múltipla (MGlM) 
através do método stepwise, cuja variável dependen-
te é e-satisfação dos clientes à plataforma eletrónica 
Booking.com. 

a utilização das técnicas estatísticas paramétricas 
indicadas requer a verificação de uma série de pressu-
postos. assim, antes de se proceder à aplicação do co-
eficiente de correlação de Pearson, foram verificadas 
a linearidade entre as variáveis, através da observação 
dos diagramas de dispersão e a normalidade das dis-
tribuições através e dos testes Kolmogorov-Smirnov e 
Shapiro-Wilk (K-S) e da análise dos graus de assimetria 
e de curtose. o MrlM carece da verificação dos pressu-
postos da linearidade do fenómeno em estudo, da inde-
pendência das observações da variável dependente (Y), 
da normalidade da variável dependente com média e va-
riância constante, da normalidade da variável aleatória 
residual com média e variância constante, da não auto 
correlação dos resíduos (covariância nula) e da inde-
pendência das variáveis explicativas (Xs), ou seja da sua 
não multicolinearidade (PESTaNa e GaGEIro, 2000, 
p.160). Confirmados os pressupostos associados a cada 
técnica, prosseguiu-se com a sua aplicação, passando-se 
de imediato à apresentação dos resultados obtidos.

No quadro 2 observam-se correlações estatistica-
mente significativas entre as variáveis, ao nível de 1%, 
o que permite antever que as variáveis independentes 
vão ter capacidade para explicar a e-satisfação.

os resultados do quadro 2 evidenciam correlações, es-
tatisticamente significativas, entre a variável dependente 
e as variáveis independentes na maioria das suas dimen-
sões: Existem correlações estatisticamente significativas 
entre a e-satisfação e duas das quatro dimensões usadas 
para avaliar a personalidade: abertura a experiências e 
consciencialização (r de Pearson = 0,223, p<0,05) e agra-
dabilidade (r de Pearson = 0,232, p<0,05); entre a e-satis-
fação e duas das três dimensões usadas para avaliar as 
características do website: oferta comercial do Booking.

VArIÁVEl Personalidade 
Abertura a 
experiências 
e conscienciali-
zação

Personalidade
Extrorversão

Personalidade
neuroticismo

Personalidade
Agradabilidade

C. Website
Oferta 
comercial

C. Website
Plataforma

C. Website
Segurança

E-satisfação

E-satisfação 0,223* 0,141 -0,150 0,232* 0,574** 0,479** 0,106 1

Quadro 2 Coeficientes de Correlação de Pearson

**. Correlação significativa ao nível de 0,01 (2-tailed).
*. Correlação significativa ao nível de 0,05 (2-tailted).
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com (r de Pearson = 0,574, p<0,01), Plataforma do web-
site (r de Pearson = 0,479, p<0,01).

Na regressão, as correlações que medem o grau de as-
sociação entre a variável dependente e cada uma das va-
riáveis independentes são usadas para prever a variável 
dependente. Quanto maior for a correlação maior será 
a previsão (PESTaNa e GaGEIro, 2005; MalHoTra, 
2006). No quadro 3, apresentamos os resultados da esti-
mação do modelo de regressão linear múltipla.

os resultados apresentados no quadro 3 mos-
tram que as características do website têm capacidade 
para explicar, ainda que parcialmente, a e-satisfação. 
assim, observa-se que a dimensão oferta comercial do 
Booking explica 32,9% (r2) da variação da e-satisfação 
dos clientes do portal Booking.com. o sortido repre-
sentado pela diversidade da oferta de hotéis, a infor-
mação apresentada e o serviço pós-venda parecem ser 
os grandes responsáveis pelo nível de satisfação dos 
clientes do portal. Todavia, a plataforma do Website 
(design, apelo visual e oferta) introduz uma explicação 
adicional de 23%, No total, estas duas dimensões das 
características do website Booking.com explicam 55,9% 
da variação do nível de e-satisfação dos clientes do por-
tal. Em termos gerais e considerando o r2 ajustado, os 
resultados da regressão explicam 55% da variância da 
e-satisfação (r2 ajustado = 0,550, F= 63,892, p <0,001). 

o modelo é globalmente válido, uma vez que o teste 
F está associado a um nível de significância reduzido 
(p<0,001). os valores do teste t para as dimensões ofer-
ta comercial do Booking e plataforma do website são 
significativos (p<0,001), logo assume-se que têm capa-
cidade para ajudar a explicar a e- satisfação.

as quatro dimensões da variável personalidade 
consumidor, bem com a dimensão segurança da va-
riável características do website foram excluídas do 
MrlM, pelo fato de os valores do teste t não serem sig-
nificativos (p>0,05). 

Todavia, considerando os resultados dos coeficien-
tes de correlação de Pearson, lembramos que as di-
mensões da personalidade do consumidor abertura a 
experiências e consciencialização e agradabilidade es-
tão positivamente associadas à e-satisfação (p< 0,05). 
assim, à medida que os clientes tendem a ser mais 
orientados para uma personalidade aberta a experiên-
cias e simultaneamente consciencializada e tendem a 
ser agradáveis, aumenta o seu nível de e-satisfação.

3. Discussão de Resultados
os resultados anteriormente apresentados visam 
identificar os determinantes da e-satisfação dos clien-
tes à plataforma eletrónica marca Booking.com. Neste 
ponto pretende-se discutir os resultados obtidos com 
suporte na revisão da literatura e tendo em conta o per-
fil dos inquiridos e o caso em estudo. A discussão de 
resultados terá como objetivo testar as hipóteses ante-
riormente definidas e será feita seguindo a ordem pela 
qual foram apresentadas. 

As hipóteses serão testadas tendo em consideração 
os coeficientes padronizados da regressão e as suas 
significâncias estatísticas (teste t), referenciados no 
ponto anterior. Tais coeficientes identificam a força 
das relações causais entre os diversos conceitos do 
modelo, atuando diretamente na confirmação ou re-
jeição das hipóteses de investigação, deste modo uma 

Quadro 3 Resultados da Regressão Múltipla: Fatores explicativos do nível de E-satisfação

R Square 
Change

Coeficiente Beta Estatística t significância

Personalidade do Consumidor

Abertura a experiências e Consciencialização 0,040 0,578 0,564

Extroversão -0,101 -1,394 0,166

neuroticismo 0,030 0,441 0,660

Agradabilidade 0,104 1,566 0,121

Características do Website

Oferta comercial do Booking 0.329 0,574 8,675 0,000

Plataforma do Website 0.230 0,479 7,248 0,000

Segurança 0,106 1,616 0,109

Modelo Total — R2 Ajustado = 0,550 — df =103 — F = 63,892, com p<0,001 ***



brandtrends journal · abril 2013 113

hipótese é suportada se o respetivo coeficiente for 
significativo e se apresentar o sinal previsto.

a hipótese H1, prevê uma influência positiva das 
características do website na e-satisfação. Esta hipótese 
é suportada, dado que duas das dimensões da variável 
característica do website (oferta comercial e plataforma 
do website) possuem uma correlação positiva, estatis-
ticamente significativa, com a e-satisfação (b1= 0,574, 
t=8,675, p<0,001; b2=0,479, t=7,248, p<0,001). Estas 
dimensões explicam 55% da variação do nível da e-
-satisfação dos clientes do portal do Booking.com (R2 

Ajustado = 0,550). Assim, neste estudo, confirma-se 
que quanto melhor forem as características do websi-
te Booking.com, nomeadamente quanto melhor for a 
oferta comercial e a plataforma do website maior será a 
e-satisfação dos clientes com as experiências de com-
pra online e com os hotéis reservado através do Booking.

Estes resultados são consistentes com os resultados 
obtidos noutros estudos realizados no âmbito do co-
mércio eletrónico (TUrBaN et al., 2000; SZYMaNSKI e 
HISE, 2000; SoUZa et al., 2007; KIM et al., 2009; lEE et 
al., 2009). a quantidade de informação disponível no we-
bsite influencia positivamente a e-satisfação (SHaNKar 
et al., 2002), Turban et al. (2000) partilham da mesma 
opinião, acrescentando a seleção e as propriedades dos 
produtos ou serviços apresentados e o apoio pós-venda 
enquanto elementos determinantes da satisfação online.

São diversos os autores que apontam o design e o 
layout de um website enquanto elementos influencia-
dores da e-satisfação (SZYMaNSKI e HISE, 2000; 
KIM et al. , 2009; lEE et al., 2009). Szymanski e Hise 
(2000) acrescentam ainda a segurança da informação 

e a privacidade presentes no website como caracte-
rísticas valiosas perante a avaliação da e-satisfação. 
Todavia, neste estudo a segurança do website não se 
revelou significativa na explicação da e-satisfação.

a hipótese H2 prevê uma influência da perso-
nalidade do consumidor na e-satisfação. Mas, neste 
estudo, as dimensões da personalidade foram exclu-
ídas do modelo de regressão por não serem estatis-
ticamente significativas. Todavia, os coeficientes de 
correlação de Pearson evidenciam para duas das di-
mensões da variável personalidade (abertura a novas 
experiências e consciencialização e agradabilidade) 
correlações positivas, estatisticamente significativas, 
com a e-satisfação. Desta forma, os resultados deste 
estudo suportam parcialmente a hipótese H2. Poden-
do ser dito que quanto maior for o grau de abertura a 
novas experiências e consciencialização, assim como 
o de agradabilidade na personalidade do utilizador, 
maior será o seu nível de satisfação.

após a apresentação dos resultados estatísticos e 
da sua discussão conclui-se que as hipóteses definidas 
na investigação foram, total ou parcialmente, corro-
boradas, conforme se pode observar pela leitura do 
quadro resumo 4.

Em termos gerais podemos concluir que as carac-
terísticas do website têm capacidade para explicar a 
e-satisfação, a personalidade dos clientes do portal 
Booking, nomeadamente a abertura a experiências e 
consciencialização e a agradabilidade estão positiva-
mente associadas e-satisfação (r de Pearson, p<0,05), 
mas quando juntas com as características do website 
perde capacidade para explicar a satisfação online.

H1 - As características do website têm uma influência positiva na E-satisfação Corroborada

H2 - A personalidade do consumidor tem influência na E-satisfação Parcialmente Corroborada

Quadro 4
Resumo das hipóteses testadas
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Conclusão
Num contexto de complexa e intensa competição, onde 
as mudanças ocorrem a um ritmo alucinante, a procu-
ra de ferramentas que originem vantagem competitiva 
empresarial é tida como uma saída de elevada impor-
tância. Neste âmbito, a adoção de sistemas e-business que 
proporcionem às empresas melhores resultados que a 
concorrência é fundamental. o sector de serviços, par-
ticularmente os relacionados com a atividade turística, 
desde cedo se apercebeu do potencial da internet para 
basear o seus modelos de negócio (MarCUSSEN, 2007). 

assim, dada a importância efetiva e potencial que o 
setor turístico tem na economia portuguesa (Turismo de 
Portugal, 2007) e o poder que a Internet tem na alavanca-
gem dos negócios (GaTES, 1999), continuam a ser escassos 
os estudos aplicados ao setor turístico, nomeadamente no 
âmbito online, o que dificulta o desenvolvimento estraté-
gico de websites direcionados para a satisfação dos clientes 
online. Face ao exposto, torna-se urgente e relevante com-
preender os determinantes da e-satisfação e da lealdade 
dos clientes a marcas com negócios online. Para efeito, es-
colhemos para estudo de caso o portal Booking.com.

Com base na informação recolhida através de 
questionário numa amostra de 104 clientes do portal 
Booking.com investigou-se o impacto das característi-
cas do portal e da personalidade dos consumidores on-
line na satisfação dos cliente da plataforma de comércio 
eletrónico Booking.com. Os resultados permitiram che-
gar às seguintes conclusões:

as características do website têm, claramente, uma 
influência positiva na e-satisfação, tendo capacidade 
para explicar variações no seu comportamento. a per-
sonalidade do consumidor está relacionada, mas não 
tem capacidade para explicar e-satisfação.

Tendo em consideração as dimensões das caracterís-
ticas do website, os resultados sugerem que determina-
das características do website, como a oferta de produtos 
presente no site, a informação quanto à forma e conteú-
do, o apoio pós-venda prestado, o design e o apelo visual 
do mesmo influenciam a e-satisfação do consumidor 
e, consequentemente, poderão influenciar a lealdade à 
marca Booking.com. 

Quanto à variável personalidade do consumidor, 
os resultados sugerem que o consumidor com uma 
personalidade mais simpática e agradável para com 
os outros tende a ter um grau de satisfação mais ele-
vado para com o website. Já o consumidor que possui 
uma personalidade conscienciosa e que em simultâneo 
mostre abertura para novas experiências, tende a atin-
gir um grau de satisfação mais elevado. 

Em síntese, podemos concluir que a hipótese teórica 
desta investigação foi corroborada pelos resultados. De 

facto as características do website têm capacidade para 
explicar 55% da variação da e-satisfação dos clientes da 
plataforma Booking.com. a personalidade dos consu-
midores online estão associada à e-satifação, mas neste 
estudo não tem capacidade para a explicar.

Assim, com esta investigação ficámos a saber que se 
a empresa Booking.com quiser promover a satisfação 
dos seus clientes deve continuar a promover um portal 
sofisticado e de fácil utilização e a oferta comercial di-
versificada apoiada num marketing adequado à perso-
nalidade dos clientes, sabendo à partida que pode contar 
com clientes com perfis pessoais diferenciados. Assim, a 
nível prático, esta investigação contribui para ajudar os 
gestores de negócios online, particularmente o do portal 
Booking.com a segmentar a base de clientes com base 
na personalidade e a definir a sua estratégia de webma-
rketing, para esses segmentos, com base nas fontes de 
valor de cliente. Para as empresas de serviços de turis-
mo online, este estudo contribui mostrando um caminho 
no desenvolvimento de determinadas caraterísticas do 
website tendo em conta o impacto das mesmas no com-
portamento do consumidor enquanto características 
geradoras de e-satisfação.

 os resultados obtidos nesta investigação permitem 
direcionar algumas recomendações aos responsáveis 
pela gestão de marcas no âmbito eletrónico. Deste mo-
do, na conceção e gestão dos websites, os responsáveis 
pela marca e plataforma deverão ter atenção especial à 
oferta de hotéis a disponibilizar (TURBAN et al. 2000), 
assim como à informação apresentada em termos de 
conteúdos e forma (SHaNKar et al., 2002; TUrBaN et 
al. 2000), ao apoio pós-venda, ao design e ao apelo visual 
(SZYMaNSKI e HISE, 2000; KIM et al., 2009; lEE et al., 
2009), dado que estes elementos mostram influenciar a 
e-satisfação e a e-lealdade.

Considera-se que esta investigação apresenta algu-
mas limitações. apesar de poderem originar “frontei-
ras” na aplicação ou utilização do conhecimento adqui-
rido, as limitações representam as bases e as razões para 
continuar a investigar (CHIlDErS et al., 2001) e, neste 
caso, para melhorar o conhecimento sobre os determi-
nantes da e-satisfação e da e-lealdade à marca.

A escolha do turismo online, embora justificada pela 
sua relevância para a economia portuguesa, pelo poten-
cial de crescimento e pelo número reduzido de estudos 
neste âmbito, pode considerar-se uma limitação deste 
trabalho, uma vez que a generalização dos resultados 
obtidos a outros sectores, dentro e fora do país, estará 
sempre condicionada. a aplicação do estudo noutros 
setores de atividade pode evidenciar semelhanças e di-
ferenças entre eles, que venham a contribuir para uma 
melhor compreensão sobre a e-satisfação. 
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a aplicação do estudo no âmbito offline poderia ser 
enriquecedora em termos comparativos, na medida 
em que possibilitaria comparar o comportamento e as 
variáveis mais importantes para a criação, desenvol-
vimento e manutenção de relacionamentos para os 
clientes online e offline.

o facto de se examinarem os determinantes da e-
-satisfação num dado período de tempo não deixa 
de constituir uma limitação de estudo, podendo ser 
preferível adotar uma abordagem longitudinal. acres-
centa-se, deste modo, uma outra possível linha de in-
vestigação que sugere a realização de estudos longitudi-
nais com o objetivo de investigar a natureza das relações 
no tempo, entre a marca e o cliente, permitindo uma 
análise dinâmica do comportamento dos clientes.

o facto de se estar perante uma amostra de volun-
tários de dimensão reduzida apresenta-se, claramente, 
como uma limitação, que beneficiou o tempo neces-
sário para a aplicação do questionário mas impediu a 
possibilidade de se garantir uma amostra de carácter 
aleatório e representativa da população. Deste modo, 
a generalização dos resultados deste estudo deve ser 
encarada com as devidas precauções.

apesar de a amostra consistir nos utilizadores do 
Booking.com, esta teve por base uma maioria de res-
postas recolhidas em Leiria, o que pode influenciar 
a aplicação das conclusões retiradas. Esta poderia 
ser alargada também a outros países dado tratar-se 
de uma marca global. a aplicação deste modelo num 
outro país, com maior ou menor desenvolvimento 
a nível do e-commerce, também permitiria avaliar o 
grau de maturidade dos clientes tipo destes serviços 
no nosso país e, assim, avançar para ações que permi-
tissem desenvolver mais e melhor este sector. Estas 
novas aplicações estão relacionadas por um lado, com 
a necessidade de aprofundar e enriquecer o modelo e, 
por outro, pela ambição de proceder à sua validação e 
aplicação a outras amostras representativas em ou-
tros modelos de negócio. Seria também interessante 
acrescentar ao estudo outras variáveis, como sejam a 
e-confiança e a e-lealdade.
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JGC:  A Marca é algo de complexo que procuramos enten-
der na sua plenitude. Pode dar-nos a sua opinião acerca do 
contributo da sua investigação para o surgimento de novas 
formas de pesquisa na Marca?

FR:  Uma marca tem personalidade própria. . . o termo 
“personalidade” deriva do grego “persona”, que signi-
fica máscara. Essa “máscara” transmite um conjunto 
de significados que se revestem do entendimento que 
se tem da marca. Uma marca, mais do que um signo ou 
sinal, adquire um significado transformando-se para o 
ser humano que a observa, no significante que emite um 
significado. O processo de “marcação”, onde foi atribuí-
do o significado de propriedade, começou a ser utiliza-
do na marcação de animais. Hoje em dia, a marca tem 
plasticidade. . . muda. . . e transmuta-se! 

a investigação procura saber qual o futuro das 
marcas, qual a relação dos consumidores com as 
marcas e pretende entender o significado desse sig-
nificante, um processo que se afigura difícil, pois a 
singularidade da perceção de uma marca, torna difícil 
definir um padrão. 

Porém, hoje temos novas ferramentas e muito mais 
cultura de investigação científica aliada ao estudo das 
marcas. Nos últimos 10 anos, temos mais estudos acer-
ca do cérebro do que nos últimos 100 anos do século 
XX. Isto é um avanço notório de dados e permitiu ao 
Marketing e à Economia utilizarem entre as suas ferra-
mentas de mercado a Neurociência Cognitiva. 

Na minha investigação, o que fazemos é precisa-
mente isso, ou seja, utilizamos técnicas de recolha de 
dados neurofisiológicos (EEG, fMRI, Eye Tracking, 
SCl, entre outros), realizamos intelligence na pesquisa 
de estudos e artigos científicos recentes e realizamos 
testes de otimização de produtos/comunicação para 
o cérebro e biologia dos consumidores. Isto ajuda a 
perceber se a marca tem ou não influência no produ-
to, por exemplo, no sabor, no aroma, na perceção de 
valor, enfim, em toda a simbiose que existe entre o 
cliente e uma marca.

JGC:  As diferentes disciplinas estudam a Marca com abor-
dagens inscritas em quadros teóricos diversificados e com 
instrumentos que vão dos métodos quantitativos aos mé-
todos qualitativos. Qual o enquadramento teórico e meto-
dológico que enforma a sua investigação?

FR: a investigação com recurso à Neurociência Cog-
nitiva aplicada (ao consumo ou a qualquer outra 
área de investigação) tem por base o mesmo proces-
so metodológico do que um processo de investigação 
em ciências sociais e da saúde. Quanto ao enquadra-
mento teórico, é usual partir-se de teorias diversifi-
cadas e válidas, dependendo do objeto da investiga-
ção, por exemplo, a Teoria da Mente cuja origem se 
situa nos trabalhos de Premack e Woodruf  (1978) que 
se refere à capacidade de compreender e predizer o 
comportamento de outras pessoas, os seus conheci-
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tigações científicas) para adquirir correlação e trans-
versalidade na aquisição de insights para o cliente. 

Por forma a ser mais claro, o que fazemos traduz-se 
numa série de estudos económicos (economics & market 
report), de psicologia (behavioral economics report), de ma-
rketing (emotional focus group, trends & social CRM report), 
de neurociência e psicologia experimental (neuroscience 
experimental pre- & pos- test report), o que origina o NeuroIn-
sights Report, o relatório que agrega apenas os pontos que 
são comuns e transversais em todos os nossos estudos 
e na revisão bibliográfica e marco teórico apresentado. 

No fundo, o que fazemos é uma integração dos co-
nhecimentos das empresas e da academia, realizando 
intelligence para que as empresas possam usar dados 
complexos em atividades concretas.

JGC:  Há alguma consideração em especial que gostaria 
de partilhar acerca do estudo da Marca, tendo por base a 
sua área de investigação?

FR:  Uma marca, quando reconhecida, por norma, ati-
va o Córtex Pré-frontral Venteromedial (Montague, 
2004). Muitas vezes, é necessário para saber o valor 
da marca, verificar que tipo de ativação a exposição à 
mesma faz no encéfalo do sujeito. 

o nosso modelo de investigação, o qual denomina-
mos Dopaminecision, é baseado em 42 vetores, desde 
estudos individuais, coletivos, de mercado e de forecas-
ting empresarial, com um objetivo comum – aumentar 
os níveis de “dopamina e serotonina da marca”, ou seja, 
aumentar os níveis de prazer e felicidade que a marca 
gera nos consumidores, mas acima de tudo, como os 
podemos perpetuar no tempo. 

Uma marca é muito mais do que um simples signo, 
transporta consigo muitas coisas. o que se pretende no 
nosso trabalho é que transporte emoções, que trans-
porte memórias, que transporte recompensas, que 
transporte valor. E isso apenas se pode verificar pelo 
número de ativações que essa mesma marca propor-
ciona no cérebro do nosso consumidor, ou seja, aquilo 
a que se denomina posicionamento. 

o valor de uma marca conta-se pelo número de ati-
vações/desativações que se faz no cérebro do consumi-
dor, pelo priming que a marca causa, pelas emoções que 
uma marca gera. . . no fundo, pela relação de enamo-
ramento que a marca estabelece com o cliente! E nós 
conseguimos ver isso no cérebro do cliente!

mentos, as suas intenções e crenças, ou num outro 
exemplo, a Teoria do Prospecto de Tversky e Kahne-
man (1975), que prevê que o impacto do valor dado à 
perda é superior em proporção ao valor dado ao ga-
nho, trabalho este que proporcionou a estes autores 
um prémio Nobel. 

Todavia, no estudo dos processos de tomada de 
decisão em que me centro mais são muitos os psicó-
logos e economistas (Loewenstein, et al. , 2001; Slovic, 
et al. , 2002; Tversky e Kahneman, 1975), neurologistas 
e neuropsicólogos (Bechara, 2004; Clark, et al. , 2003; 
Damasio, et al. , 1996; Lhermitte, et al. , 1986; Shallice 
e Burgess, 1999) e neurocientistas (Clark, et al. , 2004; 
Glimcher, 2002; Gold e Shadlen, 2001; Platt e Gli-
mcher, 1999), que contribuem para o desenvolvimen-
to da base teórica em que apoio a minha investigação. 
após estudos vários de observação e experimentação 
sistemática de pacientes e sujeitos, esses investigado-
res partem do pressuposto que os processos de tomada 
de decisão têm a ver com determinadas regiões neuro-
biológicas, como define a Teoria do Marcador Somáti-
co de Damásio, et al. (1996). 

Do ponto de vista metodológico a investigação pro-
põe-se a utilizar métodos longitudinais e transversais, 
privilegiando as técnicas da Psicologia Experimen-
tal,  utilizando processos analíticos, onde se realizam 
diferentes tipos de análise, onde se pretende que os 
resultados sejam passíveis de ser comprovados em set-
tings experimentais puros, com mistura de vários tipos 
de metodologia e processos, com uma única ideia: pro-
porcionar uma aplicabilidade prática de um processo 
baseado em modelos teóricos que pretendem ser de 
utilidade prática ao utilizador dos dados.

JGC:  Em sua opinião, como é que esta sua investigação 
se aproxima ou distancia em relação às abordagens mais 
usadas pelos profissionais e pela academia?

FR: Não considero que se distancie, mas antes que se 
aproxima. a base da investigação que fazemos para 
um cliente (em laboratório, em palco de consumo ou 
estudo offline), é a mesma que se utiliza num paradig-
ma experimental puro da academia e a ideia básica será 
sempre a mesma: confirmar ou infirmar uma hipótese. 

a grande variação centra-se no facto de fazermos 
reteste com mudanças no paradigma e agregarmos 
outro tipo de estudos do marketing (que não são inves-



120 brandtrends journal · abril 2013

la imagen de una marca se va construyendo por las 
diferentes acciones que realizan en el tiempo y funda-
mentalmente por las emociones que éstas generan en 
los consumidores. Toda actividad produce una expe-
riencia; las que van más allá  del uso de un producto 
o servicio. Es importante considerar factores como la 
búsqueda de información, el momento de la compra en 
el punto de venta, la selección, etc. Es decir, las marcas 
tienen una enorme capacidad para provocar emocio-
nes en las personas. 

Históricamente las metodologías tradicionales de in-
vestigación han buscado la mejor manera de entender el 
comportamiento de los consumidores, logrando regis-
trar sólo aquellos sentimientos que las personas logran 
verbalizar. Hoy gracias a una combinación de tecnologías 
biométricas  es posible registrar las emociones no con-
sientes. Este tipo de tecnología nos permite medir esta-
dísticamente rasgos físicos o conductas de una persona. 
En otras palabras, el Neuromarketing mide el comporta-
miento fisiológico frente a estímulos publicitarios. 

Estos estudios han evidenciado que la región del ce-
rebro más afectada en la toma de decisión de compra es 
la relacionada con las emociones. Según Harvard Bus-
siness School un 85% de estas acciones se realizan de 
forma subconsciente. Es decir, el consumo no nace en 
la cabeza sino con el corazón. 

Gracias al Neuromarketing, podemos  entender los 
procesos cerebrales no conscientes que pueden estar 
aportando positivamente o negativamente a nuestra 
marca. Desde el envase del producto, la comunicación 
hasta el punto de venta.

Por ejemplo, durante la  búsqueda, esta discipli-
na nos permite medir la usabilidad de un sitio web. 
Si un consumidor tiene una mala experiencia lo más 
probable es que abandone el sitio o se dirija hacia la 
competencia y, por ende, esa vivencia contribuyó de 
forma negativa a la marca.

otro ejemplo, puede desarrollarse en la compra en 
el punto de venta o en la visita a un local de  servicio, 
el Neuromarketing nos ayuda a  estar presentes en el 
momento que la persona toma una decisión, entender 
el comportamiento del consumidor; qué miran, en qué 
se fijan, qué elementos atraen o distraen su atención.  
Se pueden medir los mensajes publicitarios dentro 
del sector donde se ejecuta la venta, el recorrido que la 
persona realiza en el lugar o, incluso, el trayecto de su 
hogar hacia el lugar de compra.  

Y no olvidemos que también podemos medir toda la 
comunicación de la marca y todas sus acciones publi-
citarios (spot, gráfica, vía pública, internet, participa-
ción en eventos, etc.). Con estas tecnologías podemos 
mejorar y hacer mucho más eficiente la conexión que 
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Technology para Latinoamérica y líder mundial en 
la tecnología EyeTracking, construimos en nuestras 
oficinas el primer laboratorio de neuromarketing en 
Chile (Imag. 01). 

A través de estas tecnologías hemos aprendido por 
ejemplo layouts de cómo hacer un placement eficien-
te, entender cómo es la visualización de la publicidad 
en Internet o cómo es la visualización de las marcas 
en un partido de fútbol. 

Estamos seguros que estas tecnologías nos darán 
luces o información muy importante de cómo las mar-
cas se relacionan diariamente con los consumidores. 

se desarrolle con el consumidor. En resumen, el Neuro-
marketing nos permite encontrar los puntos fuertes y 
débiles de las experiencias que se tienen con una mar-
ca, mejorándolas y, de esa forma, contribuir positiva-
mente en la construcción de la identidad de éstas. 

Estamos conscientes de las emociones que generan 
las marcas, es por esto que constantemente estamos 
complementando distintas metodologías y tecnologí-
as para lograr conocer más profundamente los efectos 
que nacen a partir de las estrategias de comunicación 
de éstas. Es por esa razón, que junto con EyeonMe-
dia,  Reseller Certificado de la empresa sueca TOBII 

Ejemplo Estudio Eyetracking Placement tV
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rejeitar os trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira respon-

sabilidade pelo conteúdo do material enviado, inclu-
sive a revisão gramatical 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 automaticamente cedidos à revista BrandTrends. os 
autores devem assinar, digitalizar e enviar por e-mail o 
termo de cessão de direitos autorais, a ser obtido no site 
(www.BrandTrendsjournal.com). É possível também as-
sinar e enviar o documento digitalizado para o e-mail: 
BrandTrendsjournal@BrandTrendsjournal.com

6. os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1 Elementos pré-textuais: 

a. Título e subtítulo: na primeira linha, centrali-
zados, a negrito, fonte Times New Roman, cor-
po 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 palavra rESUMo em caixa alta, se-
guida de dois pontos. redigir o texto em pará-
grafo único, espaço simples, justificado, de no 
máximo sete linhas. O resumo deve, obrigato-
riamente, conter os seguintes elementos: área 
em que se insere o estudo, objecto de estudo, 
objectivo do estudo, metodologia adoptada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Ro-
man, corpo 10, para todo o resumo. as versões 
em inglês (Abstract) e em espanhol (Resume) 
devem seguir imediatamente a versão na lín-
gua original, obedecendo as normas da versão 
original.

d. Três palavras-chave (keywords e palabras-
-clave), duas linhas abaixo do resumo. Colocar 
o termo “Palavras-chave”, em caixa baixa, pri-
meira letra em maiúscula e o restante em caixa 
baixa, separada das demais por ponto e vírgula. 
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Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembra-
mos que as palavras-chave são de extrema im-
portância no processo de indexação do artigo 
em bases de dados nacionais e internacionais. 
Portanto, a escolha adequada é fundamental.

6.2 Elementos textuais:

a. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinha-
mento justificado ao longo de todo o texto.

b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após 
cada parágrafos, duplo entre partes do texto (ta-
belas, ilustrações, citações em destaque, etc.); 
parágrafos com adentramento.

c. Citações: no corpo do texto, serão de até três 
linhas, entre aspas duplas. Fonte: Times New 
Roman corpo 12. Maiores do que três linhas 
seguem em destaque, na seguinte formatação: 
fonte Times New Roman corpo 10, em espaço 
simples, com recuo de 2,5cm à direita e à es-
querda para toda a citação e 6pt depois de cada 
parágrafo. as referências deverão ser indicadas 
entre parênteses, como no exemplo: (SoarES, 
2006, p. 1-3).

d. Notas de rodapé: devem ser colocadas na mes-
ma página, fonte Times New Roman, corpo 10. 
Alinhamento justificado, sem espaçamento en-
tre notas, espaço simples dentro da nota.

e. Títulos e subtítulos das secções: em numera-
ção árabe, sem recuo de parágrafo, em negrito, 
com maiúscula somente para a primeira pala-
vra da secção. Usar o sistema “número seguido 
de ponto final”. Exemplo: 1.1. A construção dos 
sentidos. Não numerar Introdução, Conclusão, 
referências e elementos pós-textuais.

f. Elementos ilustrativos: tabelas, figuras, fotos, 
etc. devem ser inseridas no texto, logo após se-
rem citadas, contendo a devida explicação na 
parte inferior da mesma, numeradas sequen-
cialmente.

6.3 Elementos pós-textuais:

a. referências: seguir normas actuais da aBNT, 
espaçamento simples, alinhamento justifica-
do, sem espaçamento entre as referências (vide 
exemplos a seguir).

b. Observação: ensaios, traduções e resenhas 
seguirão, na medida do possível, as normas 
dos artigos.
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SILVESTRE, Carminda. Rethinking rationality: loca-
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nota Biográfica
luís rodrigues nasceu em Coimbra a 1 de agosto de 
1989. Tem duas grandes paixões, o Design e o Desporto.

Desde 2005 que faz parte da Seleção Nacional de 
Voleibol, tendo iniciado o seu percurso de alta Com-
petição. Em consequência desta atividade, acabou por 
se mudar para a cidade do Porto, onde viveu em regime 
de estágio durante 4 anos. Encontra-se, no momento, a 
jogar no Sporting Clube das Caldas, equipa da 1ª Divi-
são Nacional de Voleibol.

Estudou no Colégio Internato dos Carvalhos, tendo 
tirado o curso de Artes e Indústrias Gráficas, que lhe 
deu uma excelente formação nesta área. Em 2009, in-
gressou no ensino superior, no curso de Design e Mul-
timédia da Universidade de Coimbra. Em 2013, deu 
outro rumo à sua formação, tendo-se transferido para 
o curso de Design Gráfico da Escola Superior de Arte e 
Design - Caldas da Rainha, onde, segundo o autor, es-
pera aprender mais e trabalhar com os melhores.

A BrandTrends agradece aos alunos do 2º ano do curso de 
Design Gráfico e Multimédia, da ESAD-CR (Escola Superior 
de Artes e Design – Caldas da Rainha, Portugal) o envol-
vimento na capa, e à Doutora Luísa Barreto, da ESAD-CR, 
por ter congregado o interesse dos alunos nesta iniciativa.
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