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									EDITORIAL
III Congresso Internacional de Marcas / Branding: economia criativa
O Congresso Internacional de Marcas / Branding é um evento itinerante do Observatório de
Marcas (Associação Internacional de Investigadores em Branding), uma associação sem fins lucrativos
que reúne pesquisadores de instituições de ensino superior e profissionais do mercado de diferentes
países, selecionados pelo notório conhecimento na área da comunicação, design, marketing ,
economia, direito, branding, entre outras áreas, para desenvolver pesquisas abrangendo a marca
e seus processos de compreensão, construção, consolidação, proteção e avaliação, identificando e
analisando as principais tendências das estratégias comunicacionais e de gestão de marcas.
O I Congresso Internacional de Marcas/Branding ocorreu em Portugal, no Instituto
Politécnico de Leiria, em outubro de 2014, foi organizado pelo Instituto Politécnico de Leiria
(IPL), em organização conjunta com Univates RS / Brasil e Observatório de Marcas, com os
objetivos de expandir as redes de pesquisa entre acadêmicos e profissionais que desenvolvem
trabalhos nas diferentes áreas que envolvem as marcas, bem como proporcionar ferramentas
que gerem valor e que possam ser aplicadas nos empreendimentos e nas relações interpessoais.
O II Congresso Internacional de Marcas/Branding, que ocorreu de 1 a 3 de outubro,
no Brasil, foi organizado pela Univates RS/Brasil, em organização conjunta com o Instituto
Politécnico de Leiria/ Portugal e o Observatório de Marcas RS/Brasil. A edição de 2015 trouxe
à discussão o estado da arte da teoria e da prática necessárias para implementar e monitorar a
gestão da marca no mundo contemporâneo dos negócios. E o tema foi Conexões & Experiências
que são imprescindíveis para construir e consolidar marcas.
O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo orgulhosamente realizou, nos dias 6, 7
e 8 de outubro de 2016, o III Congresso Internacional de Marcas / Branding, cujo tema foi
Economia Criativa. O evento foi organizado conjuntamente com o Observatório de Marcas, o
Instituto Politécnico de Leiria/Portugal e a Univates RS/Brasil.
O tema Economia Criativa vem ao encontro com o posicionamento das Belas Artes,
que há 91 anos desenvolve talentos tanto no Design quanto na Arquitetura, nas Artes, na
Comunicação, e ciente da consistência do seu papel, encaminha os estudantes à liberdade da
mente, onde as ideias ignoram barreiras. Marcas e Economia Criativa andam lado a lado em
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prol do desenvolvimento social e sustentável. E o III Congresso teve como objetivos promover
a abordagem de diferentes áreas e perspectivas do Branding e promover a interação e a
discussão entre acadêmicos, investigadores e profissionais, interessados na relevância das
marcas na economia criativa, para expandir redes de pesquisa entre academia e mercado.
Foram aceitas contribuições de várias áreas, incluindo estudos da comunicação, design,
semiótica, análise do discurso, estudos organizacionais, gestão, sociologia, antropologia,
psicologia social, economia criativa, marketing, direito, estudos culturais, entre outras. As
comunicações que versem sobre os temas a seguir serão alvo de tratamento preferencial:
• Panorama das marcas - A evolução das marcas numa perspectiva histórica.
• Proteção e avaliação da marca
• Estratégias de construção e consolidação da marca
• Tendências de branding
• Ética e sustentabilidade
• Marcas e negócios
• Marcas e públicos
• Marcas e cultura
• Marcas e inovação
• O Discurso da marca e ideologia
• Conexões da marca (Transmídia, Storytelling, Mídias Sociais, Experiências, outras)
• Metodologias para a pesquisa e para a gestão da marca
Durante os três dias do evento, profissionais , previamente convidados e com experiência
nos temas abordados , ministraram palestras e workshops. Além disso, o congresso foi composto
por nove grupos de pesquisa, com 38 artigos aprovados, os quais proporcionaram, assim como
nas edições anteriores, a discussão do estado da arte da teoria e da prática do brand(ing), bem
como da economia criativa, entre os participantes provindos dos mais distintos lugares do
Brasil, tais como Rio Grande do Norte, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal,
Rio Grande do Sul entre outros, além de países como Espanha, Portugal e Chile.
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A programação teve a participação de nomes importantes da academia e do mercado.
Nas palestras principais, Martha Gabriel, escritora, consultora e palestrante nas áreas
marketing digital, inovação e educação e CEO da Martha Gabriel Consulting & Education;
Steven Pedigo, Diretor do Creative Class Group, fundada por Richard Florida (um dos maiores
intelectuais do mundo nas áreas de competitividade econômica, tendências demográficas e
inovação cultural); e Lincoln Seragini, Presidente da Seragini Consulting - Branding/ Design
- Membro da Academia Brasileira de Marketing - Membro dos Conselhos Economia Criativa
da Fecomercio/SP.
Além das palestras principais o evento contou com 2 painéis: O primeiro Marcas
Sustentáveis / Green Branding com Alan Dubner e GPS Social com João Batista Ferreia e o
segundo Discurso da Marca Multimodal com Dra. Carminda Silvestre e Discurso da Marca
Mutante com Dra. Elizete de Azevedo Kreutz. E tambem contou com 5 workshops:
O primeiro da Future Brand Experience com Arnaldo Bastos, Josei Nagayassu, Livia
Fukuda e Mariana Shirai; o segundo foi Marca e memória sonora afetiva com Ticiano Paludo; o
terceiro foi Design Estratégico: a construção de um sistema de expressão da marca com Cecilia
Consolo; o quarto foi Branding e Design Thinking: Case Formaggio Mineiro com Marcello Lage,
Amanda Higa e Gabriel Meneses; e o quinto foi Branding Sensorial - O poder dos 5 sentidos no
ato de consumo com Vanessa Mandotti.
No Grupo de Pesquisa 1 (GP 1) Conexões e Marcas Local, os trabalhos foram: O
posicionamento de marca nas redes sociais: um estudo de caso sobre a comunicação da marca
Netflix com Aline Algarve; Brand experience: a experiência no contexto da marca com Valéria
Casaroto Feijó e Luiz Salomão Ribas Gomez; Criação de valor em comunidades de marca em
meios sociais: o caso do 9gag com Antonio Mendes ; Branding em redes sociais: Facebook
como estratégia de gestão de marca com Guilherme Valquer Moraes dos Santos.
Os trabalhos no Grupo de Pesquisa 2 (GP 2) Marcas e Negócios, foram: A gestão do
relacionamento no branding: uma contribuição das relações públicas com Carlise Nascimento
Borges ; Branding e indicação geográfica: a relação entre marca e origem como estratégia de
valor para negócios com Alexandre Pereira Teixeira; O valor do design para a vida e para as
marcas com Carlos Eduardo Januzzi e Rogério Tineu ; A imagem profissional na comunicação
da identidade corporativa com Eliane Figueirôa; Designers e projetos pessoais: boas práticas
para desenvolvimento com Diego Douteiro Carrion.
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Marca e Cultura foram o foco do Grupo de Pesquisa 3 (GP 3) e os trabalhos apresentados
foram: A qualquer hora, em qualquer lugar: a tecnologia mobile e o surgimento dos nômades
digitais com Karina Ruiz Cardoso Márcia Auriani; Design e identidade cultural: aproximações
para uma reflexão contemporânea com Rodrigo de Azambuja Brod; Um estudo netnográfico
do Tinder™ com observação participante com Carolina Maximo e Rodrigo Amorim; O local
das marcas: um levantamento das marcas locais que melhor representam Chapecó/SC para
seus moradores com Pablo Eduardo Frandoloso; Porto : um estudo de caso na perspectiva do
discurso multimodal da marca com Carminda Silvestre e Gorete Marques.
No Grupo de Pesquisa 4 (GP 4) Discurso da Marca e Ideologia, os trabalhos foram:
Análise semiótica crítica de representação narrativa da mídia global com Simone A. Scafuto; A
construção identitária das marcas: atos discursivos de cores com Neiva Maria Machado Soares
e Josenia Antunes Vieira; O discurso da marca através de sua história e da formação ideológica
do gestor com Rosana Vaz Silveira.
Tendências observadas na proteção das marcas na economia criativa com Elaine Vianna
foi o trabalho apresentado no Grupo de Pesquisa (GP 5) Proteção e Avaliação e de Marca.
No Grupo de Pesquisa 6 (GP 6) Metodologia para a Pesquisa e para a Gestão da Marca,
os trabalhos foram: Just-in-time city branding: an applied case study for performance and
innovation management com Carlos Alves Rosa e Patrícia Oliveira; Modelos de Minimum
Viable Brand (MVB) e Minimum Lovable Brand (MLB) para startups com Josiane Tochetto.
No Grupo de Pesquisa 7 (GP 7) Panorama das Marcas, os trabalhos foram: A presença do
Branding nos estudos da hotelaria: uma pesquisa bibliométrica do turismo no século XXI com
Aureo Paiva Neto, Maria Carolina Cavalcante Dias e Lissa Valéria Fernandes Ferreira; Entre
o singular e plural: place branding para cidades Patrimônio Cultural da Humanidade com Emílio
dos Santos; Marca da União Europeia: recentes alterações legislativas com Eugénio Pereira
Lucas; O papel do design no processo de comunicação da identidade territorial e branding
territorial com Josiane Tochetto.
Tendências e Branding foi o tema do Grupo de Pesquisa 8 (GP 8) com os seguintes
trabalhos: Branding e Identidade Local: uma ferramenta para o desenvolvimento regional
através de processos colaborativos com Pablo Felipe Marte Bezerra; Endobranding: a construção
de uma marca forte para o público interno com Álvaro Roberto Dias; Branding sensorial como
implementador de valor de marca com Jéssica Cristina Bettoni Volpato; Poética da marca com
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Joana Cardoso Heck e Elizete de Azevedo Kreutz; Tendências de branding na estruturação de
uma agência de comunicação integrada com Janderle Rabaiolli e Juliana Petermann.
No Grupo de Pesquisa 9 (GP 9) Estratégias de Construção e Consolidação da Marca, os
trabalhos foram: A interação entre marketing, design e comunicação promovem a construção
dinâmica da marca com Álvaro Roberto Dias; O que a gestão de marcas pode aprender com
os estúdios de animação Disney e Pixar com Anna Clara Cunico Montel e Leila Rabello de
Oliveira; Evolução do marketing: do tradicional ao marketing na era digital no segmento de
PME com Rodrigo Roccasecca Sampaio; Cultura de marca: construindo identidade de dentro
para fora com Luciara Rocha Gomes e Luciane Robic; A disseminação do conhecimento da
marca: o caso de uma Instituição de Ensino Profissional no Sul do Brasil com Thiago Meneghel
Rodrigues; Marca SESI Ciências: Branding e divulgação científica com José Júnior; Marcas
emocionais: design estratégico como ferramenta de diferenciação e impacto emocional no
ponto de venda com Amanda Tsibana Higa, Gabriel Meneses e Marcia Auriani; Rota das belas
histórias: desenvolvendo o potencial turístico de Taquara através do design estratégico com
Julia Becker da Silva e Henrique Macedo Luzzardi; Studio Grid: como o branding e a gestão do
design foram essenciais no desenvolvimento da marca com Anna Clara Cunico Montel e Heitor
Muramatu Dunda; Viagem ao centro marca: como os equities ajudam na sobrevivência de uma
marca em tempos de crise com Frank Michael Wanderley e Letícia Gratão de Oliveira Resende.
A Belas Artes, o Observatório de Marcas, a Univates e o Instituto Politécnico de Leiria
(Portugal) procuraram, com este Congresso Internacional de Branding, apresentar trabalhos
de pesquisas relevantes e profissionais de mercado que atuam no segmento do branding
e economia criativa, com o intuito de promover a discussão, expandir a rede de pesquisa
e entregar aos participantes ferramentas que gerem valor e que possam ser aplicadas nos
empreendimentos e nas relações interpessoais.
Comissão Organizadora 2016.
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O posicionamento de marca nas redes sociais: um estudo de caso sobre
a comunicação da marca NETFLIX1
Aline Algarve2

Resumo
De forma concisa, o presente artigo visa estudar e descrever o conceito de posicionamento
de marca, e as diretrizes consideradas para uma estratégia de e-branding nas redes sociais.
O estudo parte de conceitos de marca, branding e comportamento do consumidor que
conduzem a uma estratégia de posicionamento. A partir dos conceitos, analisa um estudo de
caso sobre a comunicação da marca Netflix nas redes sociais.
Palavras-chave: Posicionamento. Marca. Redes Sociais. Estudo de Caso. Netflix.

Abstract
Concisely, this article aims to study and describe the concept of brand positioning, and guidelines
considered for an e-branding strategy in social networks. The study of brand concepts, branding
and consumer behavior leading to a positioning strategy. Based on the concepts, analyzes a case
study on the communication from Netflix brand on social networks.
Keywords: Positioning. Brand. Social Networks. Netflix.

Resumen
Concisa, este artículo tiene como objetivo estudiar y describir el concepto de posicionamiento de
la marca, y las directrices considerado para una estrategia de e - marca en las redes sociales. El
estudio de los conceptos de marca, la marca y el comportamiento del consumidor que conducen a
una estrategia de posicionamiento. Sobre la base de los conceptos, análisis de un estudio de caso
sobre la comunicación de la marca de Netflix en las redes sociales.
Palabras-clave: Posicionamiento. Marca. Redes sociales. Estudio de caso. Netflix.
1 Trabalho apresentado no GP Conexões da marca, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding:

Economia Criativa.
2 Pós-Graduada em Design Digital e Novas Mídias do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Graduada em Design
Gráfico pela UNICSUL – Universidade Cruzeiro do Sul. E-mail:li.algarve@gmail.com.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Résumé
Concision, cet article vise à étudier et décrire le concept de positionnement de la marque, et les
lignes directrices considérées pour une stratégie e -branding dans les réseaux sociaux. L’étude des
concepts de la marque, le branding et le comportement des consommateurs conduit à une stratégie
de positionnement. Basé sur les concepts, les analyses d’une étude de cas sur la communication de
la marque Netflix sur les réseaux sociaux.
Most-clés: Positionnement. Marque. Les réseaux sociaux. Étude de cas. Netflix.

INTRODUÇÃO
Com o avanço da internet e a popularização das redes sociais, é cada vez mais fácil
observar a movimentação que as empresas fazem para se adaptar e se atualizar na comunicação
de acordo com a expectativa e o comportamento do consumidor.
Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia e da comunicação, os consumidores têm
ficado mais exigentes e mais informados, o que os leva a compartilhar sempre suas opiniões e
pensamentos. Esse grande aumento no volume de dados, leva ao mercado a necessidade de
se comunicar de forma clara e sincera para que o consumidor continue considerando a marca
de forma positiva.
As marcas estão sendo sempre analisadas pelo consumidor que hoje em dia, tem acesso
a internet durante todo o dia, em todos os lugares, devido aos aparelhos mobile. Sendo assim,
o mercado passou a considerar essa convergência do usuário e se adaptar a essa nova mídia
com o ingresso às redes sociais, o que foi considerado devido a maior aproximação de seu
público, fazendo assim com que a marca se comunique de forma descomplicada, e quase que
íntima com o seu consumidor alvo.
O posicionamento de marca é o ponto de partida inicial para que a empresa se
atualize, sem deixar de seguir os seus atributos de marca, continuando a fortalecê-la. Para
isso é importante considerar como o consumidor alvo da marca interage nas redes sociais, e
de que forma a empresa pode se comunicar com eles deixando sempre claro a sua gestão de
marca.
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Considerando esse avanço das novas mídias e a comunicação das marcas nas redes
sociais, este trabalho observa através de um estudo de caso, como a marca Netflix se posiciona
no meio online e de que forma a empresa consegue se aproximar do seu consumidor, fazendo-o
se tornar um fã e um representante da marca nas redes sociais. É fácil observar em exemplos
usados neste artigo, que a Netflix mantém suas estratégias de branding e linearidade na
comunicação, sempre respeitando o posicionamento da marca, mas ainda assim, avança
em relação à gestão de marca nas redes sociais, fazendo com que seu público dissemine os
atributos da empresa junto ao seu meio social.

1 Marca
O conceito de marca existe há séculos, como forma de distinguir determinados
produtos. A palavra brand origina do nórdico antigo brandr, que significava ‘queimar’. A
associação da palavra se deu devido ao ato de queimar, ou marcar o gado de um proprietário
para diferenciar os seus animais (KELLER e MACHADO, 2007, p. 2) . Para explicar de forma clara,
segundo Martha Gabriel (2010, p. 44) a marca é usada para identificar produtos, diferenciá-los
de seus concorrentes e gerar retorno do público-alvo.
Complementando o conceito de marca, a definição da American Marketing Association
(AMA) diz que: “marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses
elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores
e diferenciá-los da concorrência”.

Nos dias de hoje, devido à evolução midiática e a cibercultura, vivemos uma era em que
existe um amplo nível de conhecimento facilmente alcançado por públicos variados. Levando
em consideração esse alto volume de informações, é importante ressaltar que pontos fortes de
uma marca são essenciais para facilitar a escolha do consumidor no momento da compra de
determinado produto ou serviço. Tendo em vista esse montante de conhecimento as marcas
precisam cada vez mais de elementos diferenciados, para não só se destacar dos demais, mas
também causar empatia com o público que o recebe. Na medida em que uma marca se torna
grande ela precisa receber uma administração dos seus pontos fortes para que seja cada vez
mais fácil a decisão do consumidor em escolher esta determinada marca.
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Este raciocínio está ligado à evolução dos consumidores que causa a dificuldade de persuasão,
usada a tempos atrás na área do marketing:
“Clientes e empresas estão ficando mais experientes em termos de marketing
e entendem melhor hoje como ele funciona. Um mercado de mídia bem
desenvolvido resultou em maior atenção do consumidor às ações de
marketing e às motivações das empresas, e muitos acreditam que ficou mais
difícil persuadir consumidores com a comunicação tradicional.” (KELLER e
MACHADO, 2007, p. 27).

Sendo assim, o vasto conhecimento por parte dos consumidores, reflete a necessidade
do fortalecimento de marca para que a mesma esteja em evidência e seja facilmente escolhida
pelo público alvo.

1.1

Branding
Os conceitos de marca citados anteriormente precisam de uma estratégia para que

sejam bem executados e essa gestão de marca é conhecida como Branding. Existem diversas
maneiras de definir o conceito de branding, entre elas, podemos ressaltar a citação de Martha
Gabriel:
“(...) o processo completo de se criar uma marca para um produto na mente do
consumidor, por meio de ações de comunicação com um tema consistente,
visando a estabelecer sua reputação por meio de uma presença significativa
e diferenciada no merwcado que atraia e retenha o público-alvo.” (GABRIEL,
2010, p. 45).

Podemos observar, com essa definição, que mais uma vez o público é colocado como
ponto principal para o fortalecimento de uma marca e de sua estratégia. E que, além disso, o
branding pode ser entendido como um processo de construção e gestão de marca.
Branding pode ser traduzido, de forma sucinta, como uma forma de estratégia e gestão
de marcas. Essa estratégia deve ser definida para que a marca tenha um direcionamento a ser
seguido e possa criar uma gestão que faça sentido para o seu público-alvo. Para ter uma
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gestão de marca com sucesso, é preciso se atentar a alguns detalhes importantes no processo
desta estratégia, assim como citado por David A. Aaker:
“(...) o gestor de marca deve estar envolvido na criação da estratégia comercial,
além de implementá-la. A estratégia de marca deve ser influenciada pela
estratégia comercial e deve refletir a mesma visão estratégica e a mesma
cultura corporativa. Além disso, a identidade de marca não deve prometer
o que a estratégia não pode ou não deseja oferecer. Não há nada mais
perdulário e pernicioso do que o desenvolvimento de uma identidade de
marca ou a visão baseada em um imperativo estratégico que não recebe
recursos. Uma promessa de marca vazia é pior do que não haver promessa
nenhuma.” (AAKER, 2007, p. 19).

Percebemos na análise de Aaker que o gestor de marca deve ser responsável pela visão
atual e futura que a marca deseja sinalizar. Além disso, é importante que o branding esteja
associado também à estratégia comercial e a cultura da marca, para que o discurso seja feito
de forma igualitária. É papel do branding, traçar uma estratégia que esteja de acordo com
os objetivos e ideais da marca como um todo, incluindo o setor comercial, a identidade e os
valores da marca.
É importante ressaltar também, que o branding deve ser trabalhado em todos os
momentos da história da marcas, e não só na fase de criação. Além do mais, o branding
estende-se a todas as plataformas nas quais a marca está presente. O ponto de vista de Alvaro
Guillhermo sobre o branding diz um pouco sobre isso:
“Branding é o gerenciamento da marca em todas as instâncias. Depois
da identidade definida, as estratégias de aplicação da marca devem ser
gerenciadas e acompanhadas para garantir essa identidade e para valorizar a
própria marca.” (GUILLHERMO, 2012, p. 31).

Sendo assim, entendemos que o branding é uma importante estratégia usada
principalmente para gerir os pontos fortes da marca e torná-la importante para o consumidor.
Pode-se então concluir que o branding está intimamente ligado à mente do consumidor, e é
conceituado através da comunicação e da gestão de marca para construir um valor na mente
e no coração do público-alvo.
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1.2 Posicionamento
Como uma estratégia de marketing, o posicionamento se constrói tendo em vista o
comportamento de seu público-alvo e tem como objetivo colocar a marca em uma posição de
destaque na mente do consumidor para que seja sempre lembrada. Afirmando esse conceito,
a definição de Martha Gabriel sobre o assunto diz que: “O posicionamento é usado como uma
ferramenta de comunicação para atingir a mente do público alvo - e exatamente por isso é
poderoso: o posicionamento acontece na mente das pessoas.” (2010, p. 40)
É importante definir um posicionamento de marca, tendo em vista que o mesmo deve
ser levado em consideração em todas as ações e campanhas envolvendo a marca, assim como
Martha Gabriel ressalta no texto a seguir:
“O posicionamento deve ser feito antes de qualquer plano de marketing, pois
envolve um nível estratégico superior, que precisa ser respeitado em todas as
ações referentes ao produto/marca.” (GABRIEL, 2010, p. 42).

As informações a respeito do público a ser atingido pela marca são essenciais para
o posicionamento. Uma pesquisa deve revelar quais são as necessidades do consumidor, e
segundo Philip Kotler, “a empresa deve então posicionar os produtos/serviços da empresa de
modo que os clientes-alvo fiquem cientes dos benefícios inerentes a eles.” (2009, p. 48).
Philip Kotler diz ainda que “uma marca não se posiciona apenas a favor de um atributo
ou benefício central, mas o faz de modo mais amplo.”(2009, p. 49), pensando nisso, pode-se
concluir que o posicionamento de marca diz respeito não só aos benefícios de determinados
produtos ou serviços da marca, mas também de um benefício amplo que leva o consumidor a
preferir aquela marca. Esse conceito de benefício amplo, leva à definição do que é chamado de
proposta de valor, assim como Kotler resume: “O posicionamento total da marca denomina-se
proposta de valor. É a resposta à pergunta do cliente: ‘Por que deveria comprar a sua marca?’”.
(2009, p. 49).
Levando em consideração os conceitos de marca, branding e posicionamento citados
acima, pode-se imaginar como esses assuntos são tratados de diferentes maneiras no
cotidiano do marketing. Uma das maneiras desses conceitos serem aplicados nos dias

de hoje é através da mídia online. Com o crescimento das redes sociais, o marketing vem se
renovando e ampliando
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suas estratégias para atingir o público online, que muitas vezes apresenta um comportamento
diferente que merece ser analisado, e esse é o tema abordado na próxima parte.

2

REDES SOCIAIS
O surgimento da internet e a evolução das mídias nos últimos anos causaram uma

grande mudança no modo de vida das pessoas ao redor do mundo. Informações disseminadas
por meio da internet passaram a ser vistas como oportunidades de maior conhecimento,
avanço profissional e maior abrangência no nível de relacionamentos sociais. Sendo assim,
a internet passou a ser reconhecida como uma importante ferramenta de comunicação,
compartilhamento de conhecimento e experiências, tanto por usuários quanto por marcas.
Um grande marco na utilização da internet foi o surgimento das redes sociais. No
início, as redes sociais eram usadas por um público mais selecionado, que se interessava por
novidades da era digital. Porém, nos dias de hoje, as redes sociais são ferramentas utilizadas
por cada vez mais pessoas, que compartilham suas vidas no mundo online e utilizam as redes
de maneira diária e frequente. A evolução da tecnologia e das mídias acabou gerando um
grande fluxo de usuários na rede de internet móvel, que faz com que usuários tenham acesso
às redes sociais a qualquer momento e em qualquer lugar.
Pode-se notar que a constante crescente do uso das redes sociais, faz com que novos
serviços apareçam e desapareçam conforme a aceitação do público, como redes que caíram
em desuso e redes novas que surgem a cada dia, crescendo de acordo com o seu público,
como por exemplo, o Orkut que foi muito utilizado durante um determinado período,
porém, já foi desativado, e novas redes sociais que surgem e são utilizadas de diferentes
formas para causar empatia do público, como por exemplo o Snapchat e o Periscope que
surgiram recentemente e já estão chamando atenção tanto do público como de marcas para
um conteúdo de publicidade inovador. É importante dizer que as redes sociais progridem
de acordo com o trabalho que nela vai sendo desenvolvido. Redes sociais são geridas por
usuários, e são eles que fazem com que o crescimento online continue evoluindo junto ao
público interessado.
Esse grande volume de usuários online, refletiu em atenção e preocupação das
empresas, que hoje em dia estão presentes nas redes sociais de forma engajada, concorrendo
online pela apreciação desse público que é, acima de tudo, um consumidor. Usar as redes
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sociais como forma de aproximar uma marca com o seu público pode ser um excelente
caminho como diz Priscilla Saldanha: “é uma super oportunidade para conhecer mais de perto
seus clientes, escutá-los e também saber o que estão falando sobre você.” (SALDANHA, 2015).
Consumidores online se tornaram mais exigentes e preparados. É cada vez mais
comum encontrar depoimentos e indicações de consumidores sobre as suas experiências de
compras ou sobre suas expectativas, admiração ou frustração a respeito de uma marca e essas
informações são facilmente disseminadas pelas redes sociais. Porém, é preciso atentar-se ao
fato de que as mídias sociais são uma grande oportunidade de aproximação e interação da
empresa com o seu público-alvo. Pode-se perceber também que uma marca que se relaciona
com seus consumidores através das redes sociais tem maior chance de inovar e estar a frente
na mente do consumidor, justamente por causa dessa aproximação que gera conhecimento
e estudo preciso dos usuários atingidos pela marca, assim como citado por Sandra Turchi:
“Segundo pesquisa da Deloitte de maio de 2010, 70% das empresas
utilizam ou monitoram as mídias sociais, embora grande parte delas não
compreenda ao certo como agir e os riscos que correm. As empresas
alegam que usam as redes para ações de marketing e divulgação de
produtos (83%) e para monitoramento da marca (71%), o que demonstra
a baixa utilização ainda como plataforma de relacionamento. Esse ponto
difere do comportamento observado dentre empresas americanas. Outro
ponto que ainda merece atenção é o uso para captação de oportunidades
e inovação, que podem ser obtidas pelo caminho da inteligência coletiva,
tendência que ainda veremos crescer muito nos próximos tempos.”
(TURCHI, 2010).

Porém precisamos levar em consideração os argumentos citados no capítulo anterior
sobre branding e posicionamento de marca, para que a empresa consiga traçar uma estratégia
nas redes sociais que seja coerente ao seu discurso durante a história da marca. E enfim, é
importante ressaltar que estudar a forma que o consumidor alvo se comporta nas diferentes
redes sociais e a forma com que ele se relaciona com a marca é essencial para uma estratégia
de sucesso no meio digital.
A seguir, então, veremos três exemplos de redes sociais frequentemente usadas por
diferentes públicos e na próxima parte, uma abordagem de como essas redes sociais mudam
as estratégias de marketing de acordo com o comportamento de seu público-alvo.
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2.1

Facebook
O Facebook foi criado em 2004, e se popularizou muito no Brasil por ser uma rede que

possibilita que os usuários compartilhem fotos, links, textos e vídeos, além de se conectar e
conhecer melhor as pessoas na sua rede de amigos. Nessa rede social, as marcas se fazem
presentes com as chamadas fanpages que a deixam mais próxima de seus fãs/consumidores.
Em setembro de 2015 o Facebook alcançou um total de 2,5 milhões de anunciantes ativos em
todo o mundo, segundo o portal Meio & Mensagem, o que demonstra a força e a aceitação
que as marcas têm nessa rede social.

2.2

Instagram
O Instagram foi lançado em 2010 e é marcado por sua característica de compartilhamento

de fotos e pequenos vídeos que geralmente são feitos em momentos de descontração de seus
usuários, porém é uma rede bem explorada por marcas de forma conceitual. A rede social
atingiu em setembro de 2015 o número de 400 milhões de usuários cadastrados, de acordo
com o portal Meio & Mensagem.

2.3

Twitter
O Twitter surgiu em 2006, com o objetivo de ser uma rede social com o formato de

microblog. Os usuários fazem posts escritos de no máximo 140 caracteres sobre a sua rotina e
acompanham os tweets de seus amigos. As marcas se posicionam no Twitter com pequenas
informações que visam compartilhamento de seu público. Seu alcance quanto ao atendimento
das marcas se estendeu, e em setembro de 2015 o Twitter contabilizou 100 mil anunciantes ativos,
segundo o portal Meio & Mensagem.

3

E-BRANDING
Como citado anteriormente, a evolução da tecnologia e o crescimento do ambiente digital

resultou em algumas adaptações das marcas quanto ao seu marketing digital. Nos dias de hoje, é
cada vez mais comum ver empresas se comunicando através das redes sociais com o seu público
de forma próxima e flexível.
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Porém para essa comunicação digital acontecer com sucesso, primeiramente precisouse pensar e traçar uma estratégia para que a marca pudesse se posicionar no meio online.
Sendo assim, a evolução de comunicação e de gestão de marca passou a ser estudada no
conceito de e-branding. Martha Gabriel cita a importância de alinhar todo o discurso da
marca, indiferente da mídia:
“A presença digital, da mesma forma que a presença da empresa/marca no
mundo físico, deve estar totalmente alinhada com o posicionamento da
marca/produto e oferecer a melhor relação possível entre experiência para
o público-alvo e o retorno para a marca.” (GABRIEL, 2010, p. 250).

É importante que uma empresa estude e entenda o comportamento de seu públicoalvo no meio online para planejar um conceito de e-branding que seja coerente com a história
e os valores da marca, assim como toda a comunicação. Como Philip Kotler cita no texto
a seguir, o branding está diretamente ligado à clareza da marca e a tomada de decisão do
cliente:
“Branding significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca.
Está totalmente relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca em
um produto, é necessário ensinar aos consumidores ‘quem’ é o produto
- batizando-o e utilizando outros elementos de marca que ajudem a
identificá-lo - bem como a ‘que’ ele se presta e ‘por que’ o consumidor deve
se interessar por ele. O branding diz respeito a criar estruturas mentais
e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e
serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e,
nesse processo, gere valor à empresa.” (KOTLER, 2009, p. 269).

Sendo assim, essa comunicação clara e sucinta sobre os produtos e serviços, deve ser
ainda mais bem explicada no meio digital, onde as informações devem ser simplificadas para
um rápido e fácil entendimento do usuário.

3.1

Consumidor 2.0
Com os assuntos citados anteriormente, podemos notar que cada dia mais, o consumidor

tem se tornado mais informado e influente na internet e nas redes sociais. O consumidor online
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se comporta não só recebendo dados, mas nas redes sociais pode expressar opiniões,
compartilhar experiências e avaliar marcas através de seu posicionamento online. Levando
em considerações que para serem bem sucedidas as estratégias de marketing devem priorizar
o comportamento de seu consumidor alvo, é importante atentar-se a essas mudanças que a
era digital leva a esse consumidor.
Além disso, com mais informações e poder de expressão, o consumidor passa a ser
influente nas redes sociais de acordo com suas experiências de compra e de relacionamento
com as marcas, e a partir disso, pode influenciar os futuros consumidores que estão conectados
a ele. Em relação à decisão de compra, Eliane Karsaklian cita que “na maior parte das vezes a
decisão é tomada por uma só pessoa, mas conduzida por várias.” (KARSAKLIAN, 2009, p. 15).
Então é preciso se atentar a todas as pessoas que podem ser impactadas pelo posicionamento
da marca, já que nas redes sociais, as informações sobre um empresa se estendem a diversos
consumidores que influenciam e também são influenciados.
É importante também citar, que nos dias de hoje, para lidar com um mais consumidor
comunicativo, a empresa precisa analisar e estudar qual é a expectativa de valor que o mesmo
tem sobre uma experiência de compra e de que forma a empresa pretender satisfazer essa
expectativa:
“Além de estar mais informado do que nunca, os clientes de hoje possuem
ferramentas para verificar os argumentos das empresas e buscar melhores
alternativas. Então como fazem suas escolhas? Acreditamos que avaliam
qual oferta proporciona maior valor. Os clientes procuram sempre
maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos
na procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. Eles
formam uma expectativa de valor e agem com base nela. A probabilidade
de satisfação e repetição da compra depende de a oferta atender ou não a
essa expectativa de valor.” (KOTLER e KELLER, 2007, p. 139).

Pode-se observar então, que a satisfação do cliente tem que ser levada em consideração
para que a compra se repita e a relação com a marca se mantenha. Tudo isso envolve a analise
do comportamento do consumidor alvo. Como o consumidor se comporta, como se expressa,
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quais são suas expectativas, essas informações podem ajudar a empresa a manter seu
consumidor satisfeito, e assim agregar valor à marca.
Nos dias atuais, o consumidor tem se colocado de forma mais participativa no meio
digital. Com as redes sociais e o acesso mobile, o consumidor têm se posicionado mais,
demonstrando opiniões a respeito de suas necessidades e expectativas em relação ao seu
cotidiano e principalmente em relação às suas compras. Esse consumidor não é mais só
ouvinte e leitor, ele também dita tendências e promove discussões a respeito do mercado.
No caso da marca Netflix, pode-se observar que o consumidor está posicionado no
topo das discussões nas redes sociais. E no próprio serviço oferecido pela empresa é sempre
possível notar a preocupação com o estilo de vida e as necessidades do consumidor alvo que
tem o total controle do que assistir além de variadas opções de como e quando fazê-lo.
Começamos a pensar então, quais as estratégias que uma empresa segue para fazer
um trabalho de sucesso em relação à e-branding, posicionamento e relacionamento com o
consumidor, e é sobre isso que o capítulo a seguir trata. O estudo de caso analisa qual é
o posicionamento da marca nas redes sociais, e quais são os resultados das estratégias de
comunicação e marketing traçadas pela marca.

4

ESTUDO DE CASO
A Netflix é o principal serviço de TV por internet, criado em 1997 nos Estados Unidos,

segundo informações da página da marca no Facebook. O serviço de streaming fornecido pela
Netflix pode ser acessado em praticamente qualquer tela com conexão à internet e o assinante
conta com diversos filmes, séries, documentários e produções próprias, sendo assim um dos
maiores serviços do ramo.
Em 2015, a empresa atingiu a marca de mais de 65 milhões de assinantes em mais de
50 países em todo o mundo. O serviço é bastante simples de ser usado e deixa o usuário no
controle de toda a experiência, já que a programação está sempre disponível onde e quando
o usuário quiser assistir, precisando apenas estar conectado a uma rede de internet. É possível
ainda que o usuário teste o serviço durante um período de experiência gratuitamente antes de
decidir se realmente quer contratar um plano mensal para assistir a variedade de conteúdos.
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4.1

Posicionamento Netflix
Em relação ao posicionamento de marca, a Netflix mantém uma comunicação sempre

linear, independente da mídia, seja ela on-line, off-line e até mostra exemplos de marketing de
oportunidade quanto à assuntos mais comentados no momento, ou as declarações de figuras
públicas, como no caso em que Sílvio Santos cita as vantagens de assistir filmes via Netflix e
logo depois a empresa responde oferecendo um plano de assinatura vitalício.
A inovação e a tecnologia também são características da empresa, tendo em vista
que o serviço de streaming revolucionou a forma com que as pessoas assistem filmes, por
exemplo. Evoluindo os serviços de blockbusters, a Netflix dispõe de um catálogo de títulos que
estão disponíveis ao usuário por demanda, ou seja, o conteúdo que ele deseja assistir, na hora
em que preferir, e com o aparelho ligado à internet disponível, em troca de uma mensalidade
acessível. Além disso, a produção de alta qualidade de conteúdos próprios coloca a Netflix
como referência em relação a seu sistema de venda e distribuição.
A melhora constante na internet banda larga do Brasil e o “boom” do streaming
contribuem para que serviços de vídeo on demand se popularizem entre os consumidores
de entretenimento. O streaming está de acordo com o estilo de vida que os consumidores
mantêm nos dias de hoje, com uma vida corrida e vários compromissos, o consumidor acaba
sem tempo para perder com filas e deslocamento até lojas físicas, sendo assim, o vídeo on
demand dá ao consumidor total autonomia de escolher um filme ou seriado onde quer que
ele esteja apenas precisando estar conectado à internet. Além disso, o modelo de streaming
possibilita que o consumidor assista ao conteúdo sem precisar de tempo de download, já
que o filme pode ser assistido na mesma proporção de em que é carregado, já que ficam
armazenados em servidores on-line. A Netflix se apoia nessa evolução do streaming para
fortalecer a sua marca e potencializar o valor do seu serviço que é oferecido por uma quantia
mensal acessível em troca de um conteúdo sempre disponível com facilidade.
A principal característica estratégica da empresa é valorizar e facilitar o entretenimento.
Com um amplo catálogo de filmes e séries, o usuário pode acessar o conteúdo quando e onde
quiser, e a marca insiste no argumento de que o assinante está sempre no controle da sua
experiência. Pela valorização da experiência do usuário, a marca acabou cultivando fãs que
defendem e divulgam com boas recomendações os serviços prestados pela empresa.
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Na corrida da convergência entre televisão e internet, a Netflix vem se consolidando
com uma estratégia que inclui a produção de conteúdo original próprio. No ano de 2013,
a empresa apostou no sucesso da série original “House of Cards”, que teve uma estreia
simultânea em todo o mundo, incluindo legendas em português disponíveis desde o primeiro
dia. Além disso, a série lançou a primeira temporada completa com 13 episódios de uma
só vez, enfatizando o posicionamento da marca de dar ao consumidor total independência,
deixando-o decidir quando assistir os episódios. A série “House of Cards” se tornou o maior
exemplo de produção original da Netflix, que planeja continuar investindo em conteúdo
próprio de qualidade, assim como vem fazendo com outras séries que já caíram na aceitação
do publico como: “Orange is the new Black”, “Narcos”, “Demolidor”, entre outras.
Enfatizando as estratégias da empresa para se fortalecer com o avanço tecnológico
pode-se citar, como dito acima, a comunicação da marca que aposta na convergência entre
mídias ou crossmedia, que segundo Henry Jenkins pode ser classificada como:
“O fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à
cooperação de múltiplos mercados midiáticos e o comportamento
migratório dos públicos dos meios de comunicação que vão a quase
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam.” (JENKINS, 2009, p. 29).

Pode-se observar então que a convergência na comunicação da Netflix se dá ao
objetivo de manter-se em conexão íntima com o consumidor, fazendo-o estar em participação
ativa no fortalecimento da marca.

4.2

Netflix nas Redes Sociais
A marca Netflix se fortalece cada vez mais junto ao seu público que se mostra

completamente apaixonado por filmes, séries e logo, pela marca, que traz esse conteúdo com
qualidade e fácil acesso. Pode-se perceber essa relação próxima entre empresa e consumidor,
principalmente através das redes sociais.
Nas redes sociais a abordagem se adapta conforme o público de cada rede e a cada
campanha de lançamento, porém segue sempre a comunicação linear da marca e o seu
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posicionamento. No Facebook, por exemplo, a marca aborda assuntos mais comentados,
vinculando sempre com as séries de acordo com o tema, e os comentários dos fãs mostram
o quando a marca consegue se aproximar de forma positiva de seu público. As interações
respondidas pela marca são sempre informais e mostram o quanto a Netflix quer parecer
íntima de seu público-alvo, fazendo um trabalho de forma próxima e descontraída, e ao
mesmo tempo completamente segura de que conhece o comportamento e as necessidades
de seus fãs.
Em junho de 2015, a hashtag “LoveWins” se popularizou, fazendo os usuários do
Facebook atribuirem um filtro de arco-íris às suas fotos de perfil, em apoio a regularização do
casamento homossexual nos Estados Unidos. A Netflix se posicionou em defesa, publicando
o post abaixo que mostra de personagens homossexuais das séries: “Gracie and Frankie”,
“Orange is the new Black” e “Sense 8”, todas produções originais Netflix. O resultado foi positivo
com grande número de interações dos usuários da página.

Figura 01: Post de junho de 2015 na página do Facebook da Netflix em apoio à #LoveWins.
Fonte: Facebook Netflix

No Instagram, a característica marcante é a produção de fotos um tanto quanto
conceituais, e a marca sempre faz alusões aos sucessos de audiência, aos lançamentos, e às
re-postagens dos próprios fãs da marca, o que nessa rede social é bastante usado e chamado
de conteúdo colaborativo.
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Figura 02: Sequência de posts publicados na página do Instagram da Netflix, publicados em Novembro de 2015.
Fonte: Instagram Netflix Brasil

O posicionamento no Twitter permanece o mesmo, sempre engrandecendo as
vantagens do serviço e como essa rede social é marcada por pequenos textos, a Netflix procura
manter um pequeno diálogo com o seu público, sempre se mostrando próxima e conhecedora
de seus consumidores-alvo. São postados também, textos curtos com as informações de
lançamentos no catálogo e novas temporadas de séries.
No caso de grandes lançamentos, são enfatizados também o uso de hashtags específicas
para alcançar Trending Topic no Twitter e alavancar a divulgação do catálogo e fortalecer a
marca entre os usuários. As hashtags muitas vezes são criadas pelos próprios assinantes que
sempre demonstram admiração e proximidade à marca.

Figura 03:Tweet em 2015 com resposta da marca para usuária engrandecendo a vantagem da multi-plataforma.
Fonte: Twitter Netflix Brasil
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É fácil notar que existe linearidade na comunicação da Netflix, que consegue se adaptar
a diferentes redes sociais, porém sempre seguindo o seu posicionamento que vêm desde a
mídia off-line, até a construção do e-branding.
As redes sociais contribuíram muito para a facilidade da comunicação entre
consumidores e marcas, porém o posicionamento nas mídias online acaba sendo uma
continuidade do branding já definido na fase de criação da marca. Pode-se perceber que um
trabalho de branding é claro e bem executado quando a marca consegue manter o mesmo
discurso independente do tempo ou do veículo. Dominar o comportamento do públicoalvo também é importante para que a marca consiga fazer as adaptações de comunicação
necessárias para a devida mídia sem que o posicionamento seja mudado.
É possível também perceber, que além das campanhas online em diversas redes
sociais, a Netflix se preocupa em aproveitar momentos para desenvolver trabalhos com
marketing de oportunidade. Fica mais fácil perceber nas redes sociais quais são os assuntos
mais comentados pelo consumidor alvo e usar os assuntos para se posicionar e se manter em
alta divulgação.
A Netflix mantém seu posicionamento e consegue avançar em relação à gestão de sua
marca, com uma comunicação clara e compreensível que traz resultados positivos com os
usuários que repassam o discurso da marca entre o seu meio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em meio a uma era de constante avanço tecnológico, o mercado precisa estar
preparado para se posicionar no meio digital. Esse posicionamento parte de uma estratégia
de estudo que deve levar em consideração a história da marca, a sua comunicação, a sua
estratégia de branding que se desenvolve para o e-branding e principalmente a forma com
que o consumidor alvo se comporta em meio a esse avanço tecnológico e social.
A análise inteligente da influência das redes sociais no comportamento do consumidor
leva a uma estratégia bem planejada de como a marca pode se posicionar de forma clara no
meio digital, como é o caso da Netflix, que vem desenvolvendo uma comunicação de sucesso
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nas redes sociais, o que ocasiona efeitos positivos no fortalecimento e divulgação entre o
público-alvo da marca, como foi visto no estudo de caso do presente artigo.
Com a elaboração do estudo presente neste artigo, conclui-se que o desenvolvimento
do posicionamento de uma marca nas redes sociais deve levar em conta os aspectos teóricos
que envolvem a comunicação de tal marca, sendo eles, o branding, o posicionamento de
marca, o comportamento do consumidor alvo e o funcionamento das redes sociais a serem
utilizadas como meio de comunicação.
A partir disso, o estudo de caso do posicionamento de marca da Netflix nas redes
sociais nos mostra uma estratégia bem planejada que vem atingindo o sucesso no ambiente
digital, pois respeita e analisa a todo tempo como o consumidor alvo se comporta e como ele
gostaria que a marca se comunicasse nas redes sociais e no meio digital. A Netflix pode ser
usada como um bom exemplo de posicionamento online já que usa a teoria da convergência
entre mídias para se comunicar de forma clara e direta com o seu consumidor, fazendo assim
com que ele divulgue as boas experiências que tem com a marca e continue propagando os
atributos da marca Netflix no mercado online.
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Brand experience: A experiência no contexto da marca1
Valéria Casaroto FEIJÓ2
Luiz Salomão Ribas GOMEZ3

Resumo
Na sociedade atual as marcas passam por mudanças essenciais para atender aos consumidores
que buscam mais do que atributos tangíveis nos produtos ou serviços; buscam experiências
capazes de conectar suas emoções. Gerar experiências é uma das áreas de grande desafio
para profissionais e pesquisadores na qual o design de experiência e branding, a partir de
suas construções transdisciplinares e conceitos vindos de áreas complementares, assumemse como os principais criadores de sensações e emoções. A metodologia proposta para o
desenvolvimento da pesquisa foi baseada primeiramente em uma pesquisa de caráter
sistêmico, tratando-se de uma pesquisa exploratória, seguida de uma pesquisa bibliográfica
e de referencial. Justifica-se a importância de analisar-se os conceitos fundamentais da área
no momento inicial de qualquer pesquisa, considerando-se os diferentes aspectos presentes
na literatura já publicada acerca do tema a fim de que cada nova pesquisa possa contribuir
verdadeiramente com a construção do conhecimento científico.
Palavras-chave: experiência de marca; branding; design da experiência; marcas; experiências.

Abstract
Nowadays brands go through deep changes to attend new consumers’ expectations, which
are not only tangible attributes anymore but emotional and connectable experiences. This is a
challenge to professional and researchers of experience design and branding areas. Based on
their transdisciplinary capabilities and complementary concepts, they assume themselves as
1Trabalho apresentado no GP Conexões da marca, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding:
Economia Criativa.
2Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica, na linha de Gestão, da Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC e Professora do Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ- valeriafeijo@gmail.com
3Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004) e Doutor em Engenharia e Gestão
Industrial (2012) na Universidade da Beira Interior (UBI) e professor dos cursos de pós-graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento e em Design e Expressão Gráfica – salodesigner@gmail.com
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sensations and emotions’ creators. The main goal of the study is analyzing the fundamental
concepts of the research, considering different aspects related to the subject literature and
contribute to the scientific knowledge in this area.
Key words: brand experience; branding; experience design; brands; experiences.

Resumen
En la sociedad actual las marcas pasan por cambios esenciales para atender a los consumidores
que buscan más que atributos tangibles en los productos o en los servicios; buscan experiencias
capaces de conectar sus emociones. Generar experiencias y una de las áreas de gran desafío para
profesionales e investigadores en la cual el diseño de experiencias y branding, a partir de sus
construcciones transdisciplinarias y conceptos vistos de áreas complementarias, se asumen como
los principales creadores de sensaciones y emociones. Se justifica la importancia de analizar los
conceptos fundamentales del área en el momento inicial de cualquier investigación, considerando
los diferentes aspectos presentes en la literatura ya publicada acerca del tema a fin de que cada
nueva investigación pueda contribuir verdaderamente con la construcción de conocimiento
científico.
Palabras-clave: experiencia de marca; branding; diseño de experiencia; marcas; experiencias.

Résumé
Dans la société actuelle les marques passent pour changements essentiels pour répondre aux
consommateurs qui cherchent plus que des attributs tangibles dans les produits ou services; ils
cherchent expériences capables de connecter leurs émotions. Générer des expériences c’est l’un
des domaines de grand défi pour les professionnels et les chercheurs dans lesquels le design
d’expérience et branding, à partir de ses constructions transdisciplinaires et concepts venus
des domaines complémentaires, s’assument comme les principaux créateurs de sensations et
d’émotions. Se justifie l’importance d’analyser les concepts fondamentales du domaine dans
le moment initial de toute recherche, en considérant les différents aspects de la littérature déjà
publiée sur le sujet afin que chaque nouvelle recherche puisse contribuer véritablement avec la
construction du connaissance scientifique.
Mots-clés: expérience de marque; branding; design d’expérience; marques; expériences.
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Introdução
A experiência abrange um conjunto de conhecimentos formados seguindo
proposições ou premissas, fundamentadas no hábito (DEWEY, 2008). Ela capacita seu usuário
para compreender sempre novas situações, ainda não experimentadas a partir de uma
sabedoria adquirida e fornece modelos e esquemas de comportamento razoáveis adequados
as diferentes situações de vida.
Compreender a marca na sociedade contemporânea é compreender a evolução dos
mercados, a evolução de toda sociedade e da cultura. Branding é, pois, a gestão permanente
da marca, através de um processo de cocriação, de maneira que o significado existente por
trás de cada marca alcance os seus consumidores, fazendo com que vivenciem experiências
(GOMEZ, 2009).
A experiência, enquanto fator fundamental para a sobrevivência das marcas, não é tema
recente. Porém, passou a ganhar mais importância à medida que os consumidores tornaram-se
mais exigentes, desejando um significado maior para a marca a partir de experiências únicas.
Dessa forma, verifica-se o design como item fundamental na construção de estratégias de
experiências de marca com foco em branding.
A experiência pode ser compreendida também como a ação e o efeito de experimentar,
a relação direta de interação das pessoas com o mundo ao seu redor, tudo o que acontece
em fluxo constante. Ela também está ligada a percepção, memória sensações e sentimentos,
o que leva a compreender que as mesmas podem ser planejadas em algum nível, ou seja,
não acontecem simplesmente, mas podem sim ser intencionais e carregadas significados
desejados (FEIJÓ, 2014).
Neste sentido, o artigo a seguir é parte dos resultados obtidos durante o
desenvolvimento da dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
da Universidade Federal de Santa Catarina em julho por Feijó (2014) e que os resultados da
pesquisa originaram um novo projeto, agora no âmbito do Doutorado.
Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo discutir o conceito de experiência
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de marca a partir do design a fim de propor uma maior compreensão do termo, relacionando-o
com os diferentes contextos no qual o mesmo encontra-se inserido. Para isso, a metodologia
proposta para o desenvolvimento deste trabalho foi baseada primeiramente em uma pesquisa
de caráter sistêmico, tratando-se de uma pesquisa exploratória, seguida de uma pesquisa
bibliográfica e de referencial.

O Design e as Marcas
As mudanças presenciadas atualmente no mundo são mais velozes a cada dia,
a tecnologia evolui com tamanha rapidez e aumenta a complexidade dos processos de
atualização e inovação. É neste cenário que se encontram design e branding, como duas
ciências relativamente novas que procuram promover relações com outras. A ciência do
design é composta por toda teoria associada e aplicada nas atividades do designer. A aplicação
resulta em reflexão, adaptação e em novas teorias, tornando-se assim multidisciplinar. Da
mesma maneira, branding não é apenas um estudo do campo do design, mas relaciona-se
com as áreas da comunicação a partir da publicidade, da gestão, por meio do marketing e,
diretamente, do design ao trabalhar com a informação visual (GOMEZ; OLHATS; FLORIANO,
2010; OLHATS, 2012).
O cuidado com a gestão e o desenvolvimento de uma marca é indispensável para
que ela se destaque no mercado e estabeleça conexões com os consumidores, tendo em
vista que os atributos de diferenciação não se restringem apenas aos tangíveis e focamse principalmente nas questões emocionais e experienciais das marcas. Nesse sentido, a
gestão e o desenvolvimento de marca visam desenvolver uma identidade coerente e um
posicionamento fidelizado com seu público, de forma que atenda os desejos e expectativas e
crie uma reputação sólida entre os consumidores.
Verifica-se que na atual sociedade do consumo, as marcas estão presentes no dia a dia
dos consumidores. Estes, muitas vezes, nem percebem o quanto estão envolvidos com elas.
Do momento em que acorda até o momento em que vai dormir, e até mesmo em sonhos, o
consumidor recebe mensagens e vivencia experiências enquanto consome diferentes marcas.
Assim, as marcas são capazes de refletir sonhos, valores, conceitos e ideais. Elas transferem
a esfera material para a perceptual, de associações e imagens. Batey (2010, p. 21), apresenta
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que “as marcas e os significados que elas oferecem são o modo que buscamos definir a nós
mesmos e o mundo à nossa volta.”
As marcas podem ser definidas como percepção e emoção, são o composto dos
sentimentos e associações que surgem a partir da interação com um produto ou serviço.
Kapferer (2003, p. 20) coloca que “a marca é de fato, o ponto de referência de todas as
impressões positivas e negativas formadas pelo comprador ao longo do tempo, quando
encontra com os produtos da marca, sua rede de distribuição, seu pessoal, sua comunicação.”
Para Wheeler (2008, p. 12), “a marca é a promessa, a grande ideia e as expectativas que
residem na mente de cada consumidor a respeito de um produto, de um serviço ou de uma
empresa. As pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas, são fiéis a elas, compram e
acreditam na sua superioridade.” Batey (2010) colabora com tal ideia afirmando que a marca é
uma promessa, um pacto. É uma série de associações, percepções e expectativas que existem
na cabeça dos consumidores.
Kapferer (2003, p. 66) coloca que “a identidade é o conceito central da gerência da
marca”, será a partir dela que a empresa saberá de fato quem ela é. “Somente a identidade
fornece um quadro coerente (multiprodutos, múltiplos países) e de continuidade temporal,
fonte de capitalização. Além disso, a identidade funciona de maneira a exprimir a variedade
de significados e do universo de composição e manifestação das marcas. “É a identidade que
define em poucas palavras a missão, a especificidade e a promessa da marca.” (SEMPRINI,
2006, p. 124).
Já a imagem da marca será construída a partir do momento em que o consumidor
entra em contato com a marca. Esse contato fará com que o consumidor crie uma imagem do
que o produto ou serviço representa em sua mente. De acordo com Semprini (2006, p. 307),
“todas as grandes marcas se caracterizam por esta capacidade em criar um mundo que lhe é
próprio e que constrói um verdadeiro imaginário, com seus conteúdos, códigos e valores.”
Quanto mais próximas estiverem a identidade da marca e a imagem dela na mente
do consumidor, mais forte a marca será e terá potencializadas percepções e emoções,
promovendo um elo emocional com seu consumidor. Para isso, é importante destacar que
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cabe as estratégias de branding a criação, o gerenciamento e o desenvolvimento ações que
entreguem uma promessa forte aos consumidores.
Se uma marca é feita de percepções e emoções, então Branding pode ser definido
como o processo de construir e gerenciar um conjunto de percepções positivas na mente
dos consumidores (CHIARAVALLE; SCHENCK, 2007). O gerenciamento dos elementos da
identidade da marca garante que sua imagem na mente do consumidor reflita a identidade
desejada.
Para isso, as marcas precisam criar elos emocionais e propor uma experiência com
significado aos seus usuários, pois serão esses elos e significados que determinarão a lealdade
de um indivíduo, que influenciará diretamente em sua imagem (BATEY, 2010). Tais significados
precisam ser constantemente trabalhados, pois sem um significado, a marca não é nada.
Assim, as experiências criadas e disponibilizadas pelas marcas têm por objetivo comunicar os
significados das marcas. (McCRACKEN, 2005, p. 179).
Kotler e Keller (2006) afirmam que branding é muito mais do que dar nome à marca,
é fazer uma promessa sobre uma experiência em nível de desempenho completo. Neste
sentido, as marcas funcionam como dispositivos simbólicos que permitem aos consumidores
projetar a própria imagem, transformando o mundo em um universo intangível e imaterial.
Branding é responsável por entregar uma promessa da experiência de marca. Tal
promessa é desenvolvida a partir da seleção dos conceitos que compõem a identidade da
marca. Além disso, todas as definições farão parte das estratégias que serão desenvolvidas, do
posicionamento e das definições essenciais que precisam ser estabelecidas e das percepções
do consumidor em relação à marca, influenciando, assim, na maneira como a imagem da
marca será percebida.
O trabalho em branding pode ser desenvolvido a partir de diferentes metodologias.
Entretanto, o que a maioria delas possui em comum é a definição da essência da marca, suas
propriedades principais, a base para o desenvolvimento da identidade da marca. Kapferer
(2003) define isso como o “código genético” da mesma, ou seja, os conceitos centrais que
devem ser comunicados para toda a organização e que uma vez consolidados orientam todo
o processo de construção da marca.
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Partindo-se da utilização de uma metáfora de que as marcas, assim como os seres
vivos, possuem características únicas que são responsáveis pela sua diferenciação, entendese que o “DNA” de uma marca constitui-se assim como o DNA de um ser vivo. Gomez, Olhats e
Floriano (2010) abordam que no “DNA” encontra-se a parte mais importante da célula e é nele
que as informações passadas de geração para geração estão contidas. Além disso, ele carrega
também os conceitos que definem como a marca se relacionará com a sociedade.
“Como no ser humano, o DNA da marca irá carregar todas as suas características,
refletindo cada posição, conceito, reação, ou mesmo como a sociedade o vê. De forma resumida,
o que descreve o DNA de marca é sua distinção, inovação e seus atributos.” (NWORAH, 2006).
Por se tratar de conceitos internos, que definem como será a vida da marca, o DNA deve ser
construído e validado de fora para dentro, com a participação dos stakeholders, empregandose a cocriação.
A cocriação propõe uma nova perspectiva para a geração e transferência de valor na
relação entre as organizações e seus públicos, direcionando o foco para seus consumidores,
fazendo com que participem ativamente na geração e utilização de produtos, serviços e
marcas decorrentes de experiências de consumo. Prahalad e Ramaswamy (2004) colocam que
para as marcas a participação ativa dos consumidores deve acontecer se possível ainda no
desenvolvimento dos conceitos da empresa e seus produtos. Só assim o “DNA” identificado
e validado de maneira cocriativa representará a essência da marca, tanto interna quanto
externamente.
O foco principal proposto pelo DNA da marca é a validar sua personalidade e
identidade. Kapferer e Bastien (2009) defendem que a identidade não é algo que pode ser
acrescentado: ela é alimentada a partir das raízes da marca, isso se traduz em seu “DNA”, os
genes da marca. No mesmo sentido, analisando o que Cheverton (2007) propõe, o “DNA” da
marca deverá fazer-se presente em toda e qualquer manifestação da marca, em seu nome,
conteúdo, propaganda. Neste sentido, será o conceito de DNA de marca que definirá o seu
posicionamento no mercado e a partir dele é que se construirá uma relação afetiva com os
consumidores.
Ellwood (2004, p. 123) reafirma que a “assinatura de DNA deve ser tão concentrada, sucinta
e forte quanto possível, de modo a poder sobreviver enquanto for comunicada em todos os
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tipos de meio de comunicação.” Neste sentido, o DNA de marca seria o elemento capaz de
gerar a aproximação entre os consumidores e as marcas, potencializando as experiências e
tornando-as significativas.

O conceito experiência
Da filosofia, sociologia, psicologia, arquitetura, passando pela pesquisa científica e
chegando ao design, busca-se compreender como a experiência ocorre a partir da relação
dos indivíduos com o mundo que os cerca. Na tentativa de uma definição que seja capaz
de suprir, mesmo que em partes, o conceito mais geral de experiência, chega-se à essência
da palavra, que em latim – experientia – significa a ação e o efeito de experimentar, ou seja,
é resultado da interação direta com tudo o que está no mundo, de tudo o que as pessoas
experimentam constantemente.
A experiência está intimamente ligada à emoção e ao prazer. Esses sentimentos são
inseparáveis da experiência e através deles é que se dá o julgamento do que é bom ou ruim
e se formam os juízos de valor (NORMAN, 2008). A experiência também pode ser trabalhada
no sentido de ‘fluxo constante’, que ocorre durante o momento de consciência e ultrapassa
a fronteira das necessidades básicas, atuando por meio dos sentidos, do pensamento, do
relacionamento social, como chave para todas as experiências humanas (SCHMITT, 2000).
Heidegger (2007), aborda a experiência como algo que toca as pessoas, que acontece,
que se apodera delas. Na verdade, uma experiência ocorre no momento em que os indivíduos
se submetem e se abrem para serem tocados por algo. Neste sentido, a experiência pode ser
considerada uma resposta individual a um estímulo, que é resultado de um processamento
de questões internas e externas inerentes a cada pessoa.
Para Dewey (2008), a experiência está intimamente ligada com o saber e com a apreensão
de conhecimentos que possibilitam mudar algo. O autor defende que a experiência é uma
negociação consciente entre o eu e o mundo, consistindo em uma característica da vida.
Dewey (2008) relaciona a experiência com a psicologia e a vida, afirmando que onde há vida,
há experiência. Ele aponta que as sensações não são o primeiro passo para o conhecimento,
mas que elas têm mais a ver com as emoções. São as emoções que formam o repertório para
o desenvolvimento das experiências.
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Mulling e Pereira (2010) abordam que a experiência está ligada a uma fonte cognitiva
de informações, como memória, imaginação, sensações e percepções e é expressa no estado
mental do indivíduo, ou seja a experiência está ligada ao conhecimento. Entende-se assim,
que as experiências não são fenômenos espontâneos, mas carregados de intencionalidade e
referencial. Ou seja, em um nível anterior ao seu acontecimento, elas podem ser planejadas
a partir do entendimento de que estão relacionadas aos aspectos encontrados na interação
entre o indivíduo e um objeto.
As experiências aconteceriam então, de maneira completa, quando os indivíduos
interagissem adequadamente com os componentes, gerando mudanças ou transformações
no indivíduo e também no contexto no qual está inserido, sempre envolvendo algum tipo de
aprendizado (DEWEY, 2008).
São as experiências que levam os indivíduos a entender e aceitar as configurações
que dão forma às coisas, aos discursos, às ações e que consequentemente causam prazer
ou desprazer. O conjunto de dimensões da experiência é, portanto, indispensável para a
sobrevivência dos seres humanos pois está ligado a um conjunto de conhecimento e processo
de aprendizado. Segundo Rodrigues (2000), a experiência depende dos mecanismos da
memória humana, da capacidade de rememorar, no presente, o passado e prever o futuro.
O autor aborda que fazem parte da experiência a sensação, a sensibilidade, os
sentimentos e o conceito. A percepção sensorial é aquilo que partilhamos com os outros seres
vivos, é ela que garante a integridade e sobrevivência da espécie humana. A sensibilidade
percebe as qualidades sensíveis e constrói a partir da distinção um espaço ou meio e tempo
com qualidades e quantidades em graus diferentes. O sentimento, avalia as sensações de
acordo com o prazer e o desprazer e o conceito é formado a partir das partes abstratas que a
razão encontra nos objetos (RODRIGUES, 2000).
A interação com o mundo, com produtos e marcas, acontece através dos órgãos
dos sentidos, que são os dispositivos que desencadeiam como os indivíduos tornarão suas
experiências reais. As formas, cores, interfaces, modelos são maneiras de complementar os
dispositivos naturais e estabelecer com eles uma relação de continuidade mais natural e
prazerosa.
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Para isso, é preciso considerar as propriedades dos produtos e serviços e as
possibilidades de experiência que cada uma delas oferece. Sob a ótica do design, é assim
que produtos, serviços e marcas devem funcionar. Porém, mais do que isso, devem superar as
expectativas do consumidor nos quesitos funcionamento e atuação. O objetivo é criar uma
experiência que ofereça um prazer sensorial múltiplo (PRESS; COOPER, 2009).
No design, a experiência é abordada principalmente a partir do Design da Experiência
e da UX Experience (experiência do usuário), conceitos que influenciam a experiência com da
marca. Eles possuem semelhanças na forma de desenvolvimento e atuação, além de buscarem
fundamentação em áreas como Marketing Experiencial, Design Emocional entre outras.

Design da experiência e a experiência do usuário
De acordo com Mont’Alvão e Damazio (2008), a natureza complexa das experiências,
combinada com a natureza multidisciplinar do design, reflete em grande número de
abordagens e estratégias de design. Para entender a atuação de cada uma das áreas, faz-se
necessário entender que a experiência do usuário é a perspectiva mais usada e relevante para
pesquisadores de HCI (Interação Humano-Computador), com foco nas questões cognitivas. Ela
pode ser entendida como a experiência resultante do uso de um produto por um indivíduo,
aquilo que resta na mente do consumidor (HASSENZAHL, 2011).
Por outro lado, o design da experiência é um termo que se refere a todas as possíveis
experiências afetivas envolvidas na interação com o produto, serviço ou marca e que estejam
alinhadas às estratégias de branding da organização. O design da experiência é holístico
porque parte do entendimento que a experiência do usuário também acontece no todo.
Nesse sentido, Hekkert (2006) entende a experiência como um conjunto de efeitos
provocados pela interação entre uma pessoa e um produto, incluindo o grau em que todos
os sentidos são evocados, a partir da experiência estética, experiência de significado e
experiência emocional.
Press e Cooper (2009) afirmam que a experiência é essencial como fator de unificação
entre a cultura e a economia, como meio para compreender o contexto atual e uma janela
para visualizar as oportunidades e desafios que se estabelecem para o design e as marcas no
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futuro. O enfoque utilizado pela autora leva em consideração as sensações, sentimentos,
desejos, aspirações e relações sociais que surgem da interação entre pessoas e produtos ou
serviços.
Pensando na relação da experiência baseada na interação entre o usuário e o produto,
percebe-se que os fatores ligados à experiência são dependentes de inúmeros aspectos de
difícil mensuração, pois estão ligados à individualidade, ao contexto, ao tempo, a situações,
gostos pessoais e ideias.
No contexto de branding, como Press e Cooper (2009) abordaram, a experiência está
ligada à cultura, ou seja, a cultura da organização e sua relação com a sociedade e com o seu
público. Nesse sentido, é necessário que experiências únicas e memoráveis levem todos os
usuários à reflexão sobre essa cultura organizacional, sua essência, seu “DNA”, missão, valores.

A experiência no contexto da marca: breves discussões
Na construção de suas estratégias, as marcas precisam se conectar com o coração
das pessoas.  É o que Gobé (2010) afirma ao trabalhar com a perspectiva de branding como
estratégia para a criação e desenvolvimento de marcas fortes. No mesmo sentido, Press e
Cooper (2009) afirmam que hoje as pessoas têm uma maior necessidade de experiências
emocionais, sensuais e expressivas.
Sendo assim, para construir experiências de marca bem-sucedidas, principalmente
em dispositivos móveis, é necessário compreender como funcionam as necessidades dos
usuários. Segundo Batey (2010), as necessidades de experiência de marca se encontram entre
as funcionais e as emocionais e hoje são suficientemente significativas para estarem incluídas
na classificação proposta pelo autor, que coloca que as necessidades utilitárias são de natureza
consciente, as de experiência são principalmente aquelas que levam os consumidores à
estimulação dos sentidos. O autor apresenta que as necessidades de identidade se referem à
maneira pela qual um indivíduo se define e, por fim, as emocionais, que são as mais difíceis
de serem alcançadas, profundamente arraigadas na psique humana (BATEY, 2010).
Verifica-se, então, que as necessidades emocionais e de identidade são atendidas
pelos benefícios simbólicos da marca e podem ser relacionadas à teoria do Design da
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Experiência. “Assim como os consumidores são movidos por múltiplas necessidades, as marcas
também podem satisfazê-las em diversos níveis ao mesmo tempo.” (BATEY, 2010, p. 43).
Como ferramenta para a construção de experiências de marca, o design de experiência
será capaz de conectar as marcas a todos os sentidos dos usuários (GOBÉ, 2010), uma vez que
a experiência com a marca tem mais impacto do que características e benefícios tangíveis do
produto. Ainda, o design de experiência consegue garantir que a percepção e os sentimentos
de uma determinada marca toquem a mente das pessoas e se transformem em uma imagem
positiva. Por meio da experiência é possível produzir um significado mais profundo e ser mais
memorável, levando os clientes a confiarem mais na marca.
Além disso, a experiência da marca interfere na satisfação, conhecimento ou
familiaridade e confiança do consumidor em relação a ela. O nível de experiência de marca
pode variar até certo ponto. Ou seja, uma maior experiência de marca não está associada
apenas com a familiaridade, mas também impacta decisivamente na compreensão, apreciação,
reforço e promoção constante da marca.
Para Olhats (2012), para construir uma relação emocional com o consumidor, a marca
deve investir na experiência total de conectar o indivíduo com os conceitos que a empresa
comunica. Toda estratégia de marca precisa encontrar um diferencial de mercado que ancore
seus conceitos fundamentais e permita a inovação constante, sem perder a identidade.
Segundo Norman (2008), as emoções são ‘guias’ constantes na vida das pessoas,
alterando comportamentos, pensamentos, tomadas de decisão e a forma de interagir uns
com os outros. As emoções são responsáveis por despertar certos comportamentos e são
elas, a partir de um processo de cognição, que tornam memoráveis as experiências com as
marcas. A cognição e a emoção são entrelaçadas. O que as pessoas sentem por uma marca
integra seu pensamento sobre ela (BATEY, 2010).
Quando experimentamos algo suficientemente significativo para ser processado,
as partes componentes da experiência são armazenadas em locais diferentes da memória.
Inclusa nesses componentes está qualquer emoção associada à experiência. Memórias
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emocionais são guardadas em nosso inconsciente. Quando a memória é acionada, todas as
partes componentes são unidas em um instante, inclusive a emoção ligada à memória [...]
É assim que o significado da marca é gravado na psique. Sem emoção não se cria uma conexão
mental. Na situação contrária, surge uma conexão mental e o significado da marca é gravado.
(BATEY, 2010, p. 58).
Assim, a partir da emoção, surge a experiência que, segundo Cardoso (2012, p. 70),
“é um dos fatores mais determinantes de significado.” A experiência produz sensações,
conhecimento no momento de interação entre público e marca. Deve-se ter em mente
que, além das experiências, no contexto atual, questões sociais, culturais, tecnológicas e
políticas medeiam a marca e necessitam ser exploradas com o objetivo de produzir diversas
experiências.

Considerações finais
Fica claro que, atualmente, as emoções são as grandes responsáveis pelo
comportamento e tomada de decisão dos consumidores. Cabe às marcas, cada vez mais,
estabelecer um compromisso emocional, pois “todo o espírito do branding emocional se
baseia em um encontro íntimo e pessoal com os consumidores” (GOBÉ, 2010, p. 24) e não
apenas com os gestores da marca.
Criar experiências é sem dúvida um desafio e uma área de grande interesse, na qual o
design de experiência se assume como um criador de sensações e emoções. Press e Cooper
(2009) sugerem que o papel do designer gerir os elementos que compõem o DNA, de forma
que ele seja responsável por orientar a experiência global da mesma. Observa-se que a criação
de experiência de marca, tem se tornado importante em diversos segmentos, integrando as
ações da marca, construindo um discurso coerente e único junto ao seu público.
Neste sentido, é de grande importância a busca e construção de processos que facilitem
o planejamento e geração de tais experiências, de maneira que facilitem a tomada de decisão
relacionadas a gestão das marcas e que favoreçam o desenvolvimento de estratégias com foco
no usuário, de forma a gerar melhores resultados tanto para marcas como para consumidores.
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Branding em Redes Sociais: Facebook como Estratégia de Gestão de
Marca 1
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Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Resumo
O presente trabalho busca elucidar a relação entre branding e redes sociais: de que maneira
o Facebook pode ser usado como ferramenta de gestão de marca. Para tal, o artigo lança luz
sobre questões como comportamento do consumidor, história da internet e das redes sociais,
papel das marcas no cenário contemporâneo e estratégias no ambiente digital.
Para avaliar o papel do Facebook para este propósito, foi utilizado o método de estudo de caso.
Equipes de gerenciamento de conteúdo das marcas Avon, Gol e Valisere foram entrevistadas
e, analisando suas respostas, foi possível traçar um panorama sobre o potencial da rede social
e como ela é fortemente utilizada pelas marcas com o propósito de fortalecer sua imagem
perante seu público.
Palavras-chave: Branding. Facebook. Marcas. Comportamento do consumidor.

Abstract
This study aims to elucidate the relationship between branding and social networks: how
Facebook can be used as a brand management tool. To this end, the article sheds light on issues
such as consumer behavior, history of the Internet and social networks, the role of brands in the
contemporary scene and strategies in the digital environment. To evaluate the role of Facebook
for this purpose, we used the case study method. Teams of content management of the brands
Avon, Gol and Valisere were interviewed and, analyzing their responses, it was possible to give
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an overview of the potential of this social networking and how it is heavily used by brands in order
to strengthen their image to their audience.
Keywords: Branding. Facebook. Brands. Consumer Behavior.

1. INTRODUÇÃO
Todos os dias somos bombardeados de informações vindas de diferentes plataformas:
notícias na televisão, anúncios espalhados pela cidade, centenas de novidades que, a cada
segundo, atualizam as timelines das redes sociais. Como consequência, somos cada vez mais
dispersos e a captação da atenção torna-se cada vez mais difícil, fazendo com que as marcas
tenham de trabalhar muito para se destacarem entre os consumidores, sobretudo dentro do
mundo digital.
Não é tarefa fácil. Muitas marcas optam por trazer a nós, espectadores, conteúdo de
entretenimento, geralmente mais leve e interativo, como jogos ou vídeos imersivos, na tentativa
de alcançar maior nível de lembrança. Mas como pensar nessa estratégia considerando o
posicionamento da marca no mercado e a sua localização na mente dos stakeholders? Toda
ação, inclusive a online, deve dialogar com esse posicionamento, pois, quando malsucedida,
pode causar conflito e pôr em xeque a imagem incrustada no imaginário do consumidor.
Este artigo joga uma luz sobre essa relação entre o branding e a estratégia das marcas
no Facebook, a maior rede social da atualidade. Explana de que maneira essa ferramenta
social é utilizada pelas marcas para fortalecer seus posicionamentos, passando por um breve
histórico da internet e das redes sociais, e apresenta um esboço sobre o comportamento do
consumidor, elucidando também sobre o papel das marcas em seu dia a dia.

2. HISTÓRIA DA INTERNET
Falar sobre os primórdios da internet é falar sobre a Guerra Fria, um conflito entre
os Estados Unidos e a União Soviética que teve início logo após o fim da Segunda Guerra
Mundial. Em 1957, a União Soviética lançou seu primeiro satélite na órbita terrestre, dando
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início ao Projeto Sputnik. Como resposta, peritos militares norte-americanos desenvolveram a
Arpanet, “uma rede de computadores montada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA)”
(CASTELLS, 2003, p. 13). Formada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ARPA
tinha como objetivo mobilizar recursos de pesquisa e alcançar superioridade tecnológica
militar em relação a União Soviética por meio de uma rede de comunicação descentralizada
que pudesse permanecer intacta em caso de ataques nucleares, como afirma Castells (2003,
p. 14).
Já na década de 1970, o controle da Arpanet foi transferido para a DCA – Defense
Communication Agency que, em 1983, a dividiu em duas redes: a MILNET, utilizada para fins
militares, e a ARPA-INTERNET, dedicada à pesquisa. Em fevereiro de 1990, a Arpanet foi retirada
de operação. “Dali em diante, tendo libertado a Internet de seu ambiente militar, o governo
dos EUA confiou sua administração à National Science Foundation” (CASTELLS, 2003, p. 15),
que durou pouco. Logo, a NSF tratou de privatizar a internet.
Para impulsionar de vez a expansão da internet, foi criada pelo engenheiro BernersLee a World Wide Web (ou WWW), uma interface da internet que poderia ser acessada por
intermédio de navegadores (browsers). Lee, juntamente com o pesquisador Robert Cailliau,
cria o primeiro software de navegação na web, lançado oficialmente pelo CERN – Centre
Eoropéen por la Recherche Nucléaire – em agosto de 1991.
Muitos hackers do mundo inteiro passaram a tentar desenvolver seus próprios
navegadores a partir do trabalho de Berners-Lee. A primeira versão modificada
foi o Erwise, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Helsinki em abril de
1992. Pouco depois, Viola, na Universidade da Califórnia em Berkeley, produziu
sua própria adaptação (CASTELLS, 2003, p. 18).

A década de 1990 foi, portanto, de grande importância para o desenvolvimento da
internet como é conhecida hoje. Privatizada e com arquitetura técnica aberta, “permitia a
conexão de todas as redes de computadores em qualquer lugar do mundo” (CASTELLS, 2003,
p. 19). Com a disponibilidade de diversos browsers de fácil uso, a WWW estava, finalmente,
à disposição de todos os setores da sociedade, causando transformações marcantes no
comportamento humano. Empresas começaram a criar seus próprios websites, a comunicação
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tornou-se mais ágil e fácil, potencializada pelo surgimento das redes sociais que têm impactado
a sociedade além do âmbito social. Elas vêm provocando alterações no comportamento do
consumidor, na economia e nas estratégias mercadológicas.

3. REDES SOCIAIS
Quando o assunto é internet, o internauta do Brasil é um grande destaque e sua
principal atividade em frente às telas é a socialização: o tempo que passa em redes sociais é
60% maior do que o da média mundial, como aponta uma pesquisa divulgada pela comScore
(OTONI, 2015, online). E essa grande paixão pelas redes sociais não é de hoje. O Orkut foi
uma das redes mais populares entre os brasileiros. Criada em 2004 pelo programador Orkut
Büyükkökten, esse site de relacionamentos permitia que os usuários trocassem recados com
seus amigos, participassem de comunidades e fóruns e criassem seus próprios álbuns de fotos.
Em 2010, mais da metade dos “orkuteiros” – como eram chamados os usuários da rede social –
eram do Brasil (AGRELA, 2014, online). Porém, com a popularização de outras mídias sociais, o
Orkut chegou ao fim em setembro de 2014, mas ainda continua disponível na web em forma
de “museu online”, no qual é possível revisitar as comunidades criadas pelos usuários.
Além do Orkut, diversas outras redes sociais nasceram nos anos 2000, criando novos
hábitos e mudando para sempre a forma como nos comunicamos. Também em 2004 surgiu o
Facebook, considerada hoje a maior rede social do mundo, com 1,59 bilhão de usuários (G1,
2016, online). Atento ao mercado digital, o Facebook anunciou, em abril de 2012, a compra do
Instagram, um aplicativo de compartilhamento de fotos. Hoje, com 400 milhões de usuários
e cerca de 80 milhões de fotos compartilhadas diariamente (EXAME.com, 2016, online), o
Instagram é mais um exemplo de rede social de sucesso.
Já em 2005 surge o Youtube, um portal de vídeos criado por Chad Hurley e Steve Chen.
O sucesso foi tamanho que, no final de 2006, o Google o adquiriu por US$1,65 bilhão (RIBEIRO,
2013, p. 93). De acordo com Ribeiro, o Youtube facilitou o processo de assistir vídeos na internet,
e o grande número de visitantes impactou diretamente a audiência da TV convencional.
Em 2006, surge mais uma nova ferramenta de comunicação: o Twitter, fundado pelos
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americanos Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams. Denominado como um microblog por
permitir o compartilhamento de textos de até, no máximo, 140 caracteres, o Twitter parece
não estar acompanhando o crescimento do Facebook e Instagram. Em 2015, o número de
usuários ativos caiu de 307 milhões para 305 milhões (CANO, 2016, online).

4. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Com tantas ferramentas de pesquisa disponíveis atualmente, é muito fácil comparar
preços, encontrar promoções, ler avaliações de produtos antes de adquiri-los e saber se uma
compra realmente vale a pena. O ambiente digital deu ao consumidor o poder para investigar
e escolher e, consequentemente, fica cada vez mais difícil para uma marca chamar a sua
atenção. Esse cenário, no entanto, era bastante diferente antes dos smartphones e das mídias
sociais dominarem o dia a dia das pessoas.
Gomes e Kury (2013, online) afirmam que o objetivo, na época da Revolução Industrial,
era criar um padrão entre os produtos, que praticamente não tinham nenhuma distinção e,
portanto, deixavam os consumidores sem poder de escolha. A produção era feita em escala e
os preços eram baixos, enquanto o número de compradores era bastante alto. Já na década
de 1980, surge o marketing de relacionamento, que se fortalece na década de 1990.
A consciência empresarial da necessidade de construir relacionamentos
cooperativos com outras organizações, como maneira de assegurar a própria
competitividade, motivou progressivamente a especulação teórica sobre
a formação, desenvolvimento e manutenção de parcerias com clientes,
fornecedores e distribuidores (MIRANDA e ARRUDA, 2004, online).

Se as marcas buscavam criar laços com seus consumidores, esses mesmos consumidores,
por suas vezes, buscavam informação. A década de 1990 faz parte da chamada Era da
Informação, um período de grandes avanços tecnológicos em que a busca por conhecimento
é parte integrante da atividade humana. Nessa época, os consumidores já passam a comparar
preços e produtos, mas ainda são “alvos passivos das campanhas de marketing e publicidade”
(GOMES e KURY, 2013, online).
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Os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, causaram uma grande explosão de
natalidade, sobretudo nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Muitas famílias, naquela
época, optaram por ter filhos apenas após a Segunda Guerra Mundial, aproveitando o cenário
favorável da economia (TAPSCOTT, 2010, p. 22). No final da década de 1970, os baby boomers
começam a ter filhos. Hoje, essas crianças já têm entre 19 e 39 anos e fazem parte da Geração
Internet (ou Geração Y ou, ainda, Geração do Milênio). Esses jovens se desenvolveram
paralelamente com a tecnologia, e passaram a vê-la “simplesmente como uma parte de seu
ambiente e a absorveram como todas as outras coisas” (TAPSCOTT, 2010, p. 30), ao contrário
dos adultos, que tiveram de se adaptar a ela.
A Geração Y tem mudado os modelos de negócio contemporâneos, modificando o
modo como nos conectamos, nos locomovemos, nos comportamos na sociedade e como
consumimos. Certos aspectos no comportamento do consumidor atual, porém, permanecem
intocados, conforme explanado nos parágrafos a seguir.

4.1 NECESSIDADES DO CONSUMIDOR
O comportamento do consumidor é motivado. De acordo com Karsaklian, ao descobrir
uma necessidade, o indivíduo é levado a uma situação de desconforto. Satisfazer essa
necessidade possibilita trazê-lo de volta ao estado de equilíbrio psicológico (KARSAKLIAN,
2009, p. 24).
Segundo o psicólogo americano Abraham Maslow (apud KARSAKLIAN, 2010, p. 35),
um indivíduo possui inúmeras necessidades, porém, elas não se apresentam com a mesma
importância e, por isso, podem ser hierarquizadas. À medida que uma necessidade mais básica
é satisfeita, uma nova necessidade passa a ser priorizada, obedecendo a seguinte hierarquia:
necessidades fisiológicas; necessidades de segurança; necessidade de pertinência e afeto;
necessidades de estima; necessidade de autorrealização.
As necessidades fisiológicas são básicas para a sobrevivência. Representam a
necessidade de saciar a fome, a sede, o sono etc. Karsaklian defende que só é possível perceber
outros estímulos uma vez que as questões deste nível forem devidamente resolvidas, porém,

65

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

“numa sociedade industrializada, geralmente essas necessidades encontram-se satisfeitas,
o que permite que o indivíduo passe a preocupar-se com o nível seguinte” (2009, p. 35). O
segundo nível diz respeito à nossa segurança física e psíquica. É a preocupação em ter onde
morar e dormir. Em terceiro lugar, as necessidades de pertinência e afeto compreendem
o pertencimento a um grupo, as relações familiares e amorosas. São necessidades sociais,
portanto. No quarto nível está o desejo por prestígio, a necessidade de independência,
reconhecimento e autonomia. Fazem parte desse nível “as qualidades que darão estima aos
olhos dos outros e que darão autoconfiança” (KARSAKLIAN, 2009, p. 35). Finalmente, quando
todos os níveis anteriores forem satisfeitos, o indivíduo sente a necessidade de autorrealização.
São necessidades de crescimento e desenvolvimento das suas potencialidades pessoais. Ainda
referenciando Karsaklian, aqui, a pessoa “procura conhecer, estudar, organizar, filosofar”. É a
busca pelo crescimento do homem como tal (2009, p. 36).

4.2 FATORES DE INFLUÊNCIA
Além de ser motivado, o comportamento do consumidor é também um processo e,
por isso, passa por diversas etapas. “Por ser contínuo, pode receber influências de diversos
tipos, como, por exemplo, as de ordem pessoal (como as emoções) e de ordem externa (como
a cultura)” (LARENTIS, 2012, p. 16). A cultura desempenha um papel fundamental em qualquer
sociedade, aparecendo como um conjunto de comportamentos distintos, e revela um sistema
de valores.
Outra variável bastante importante que influencia o comportamento do consumidor
é a social. Dentro dessa variável estão os grupos de referência, descritos por Karsaklian como
“toda a agregação de interação pessoal que influencia as atitudes e os comportamentos de
um indivíduo” (2009, p. 101). São constituídos pelos amigos, familiares, colegas de escola,
associações de trabalho e organizações diversas (KARSAKLIAN, 2009, p. 101).
Outro fator que interfere no comportamento do consumidor é a classe social e o estilo
de vida. Para Karsaklian, as sociedades modernas “buscam algo além da visão de produtos
quanto as necessidades” (2009, p. 119), isto é, tendem a optar por produtos e marcas que,
além de suprir suas necessidades, sejam capazes de traduzir seu papel e seu status.
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Um fator também de grande importância é o econômico. A situação econômica do
país afeta o senso de otimismo do consumidor, e, consequentemente, afetando a disposição
de compra. (TEIXEIRA, 2010). Essa variável gera um ciclo econômico: se as taxas de emprego
e produção vão bem, o clima de otimismo projeta as vendas e o consumo, criando maior
demanda e afetando diretamente o ambiente econômico.
Finalmente, há também os fatores pessoais, que interferem nas decisões de compra
considerando aspectos como idade, ciclo de vida e personalidade.

4.3 NORMAS DA GERAÇÃO Y
Embora esses aspectos do comportamento do consumidor permaneçam, a Geração
Y possui características muito próprias, conforme aponta Tapscott (2010, p. 91). O autor
se refere a essas características como oito “normas” que os diferenciam de seus pais baby
boomers e se baseiam nas diferentes experiências da juventude de hoje. São atitudes ou
comportamentos testados em uma pesquisa da nGenera com cerca de 10 mil integrantes
da Geração da Internet em todo mundo. As normas são: 1) liberdade; 2) customização; 3)
escrutínio; 4) integridade; 5) colaboração; 6) entretenimento; 7) velocidade e 8) inovação
(TAPSCOTT, 2010, p. 92).
Os jovens de hoje buscam por liberdade para experimentar coisas novas, e essa
característica reflete na forma como consomem. Por insistirem na liberdade de escolha, os
jovens pesquisam mais sobre os produtos que os interessam usando a internet – 83% deles
dizem que geralmente sabem o que querem antes mesmo de sair de casa para efetuar a
compra (TAPSCOTT, 2010, p. 95).
A segunda norma, customização, está relacionada ao poder de personalizar os produtos
conforme o indivíduo deseja, tornando-o uma extensão de si e depositando nele os seus
gostos pessoais e, sobretudo, sua identidade. “A Geração Internet recebe alguma coisa e a
customiza para se apoderar dela” (TAPSCOTT, 2010, p. 96).
Não é muito fácil enganar a Geração da Internet. Enquanto estão online, esses jovens
são munidos de uma infinidade de fontes de informação e sabem lidar com todas essas
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ferramentas de pesquisa muito bem. Essa é a terceira norma da Geração Y. O ceticismo faz
com que investiguem sempre que uma informação lhes soa suspeita. “Eles parecem ter uma
forte consciência do mundo à sua volta e querem saber mais sobre o que está acontecendo”
(TAPSCOTT, 2010, p. 99).
A Geração Y preza pela transparência das marcas. Essa é mais uma de suas normas: a
integridade. Os jovens “não querem trabalhar para uma organização desonesta nem consumir
seus produtos. Esperam que as empresas tenham consideração por seus clientes, funcionários
e pelas comunidades onde atuam” (TAPSCOTT, 2010, p. 105). Além de mudar a maneira de
consumir, essa norma exige que as marcas ajam sempre de forma íntegra, ética e transparente.
De acordo com Tapscott, os jovens da Geração Y são colaboradores naturais. Por meio
das tecnologias digitais, essa geração compartilha seus conhecimentos em fóruns online, mídias
sociais, grupos de bate-papo e muito mais. Essa é a norma da colaboração.
A Geração Y se entedia muito rapidamente. Consequentemente, valorizam produtos que
vão além de suas funções primárias, como sublinha Tapscott (2010, p. 114). O entretenimento
é uma norma bastante valiosa para esses jovens, pois os mantém interessados. As marcas,
portanto, precisam repensar a maneira como criam um produto ao mesmo tempo útil e
divertido para seu público mais jovem.
Se há um fator que a Geração da Internet não aceita é ter suas necessidades atendidas
tardiamente. Essa preocupação com a velocidade é mais uma das normas, e exige das empresas
muito mais agilidade para resolver os problemas de seus clientes.
“Essa geração foi criada em uma cultura de invenção. A inovação acontece em tempo
real” (TAPSCOTT, 2010, p. 117). O avanço tecnológico acontece tão rapidamente hoje em dia
que os jovens buscam pela inovação a cada minuto, e por isso fazem questão de possuir o
produto mais moderno e sofisticado disponível no mercado.
Todas essas normas impõem grandes desafios às marcas, que agora devem considerar
esse perfil muito mais engajado, ágil e exigente do consumidor atual antes de disponibilizarem
novos produtos no mercado.
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5. FACEBOOK
O software Course Match, criado em setembro de 2003, foi um grande passo para o
surgimento do Facebook como conhecemos hoje. Esta primeira criação de Mark Zuckerberg
– um universitário baixo, magro e introvertido do segundo ano de Harvard – consistia em
“ajudar os alunos a escolher as matérias com base em quem já tivesse se matriculado nos
cursos”, segundo afirma David Kirkpatrick em O efeito facebook (2010). O sucesso foi quase
instantâneo: centenas de estudantes de Harvard começaram a usar o Course Match para
tornarem suas aulas um pouco mais interessantes, afinal, era possível se matricular nas turmas
sabendo quem estaria lá.
O sucesso do Course Match animou Zuckerberg para desenvolver mais um projeto.
Desta vez, o jovem planejava desenhar um website para a comunidade de Harvard com o
objetivo de eleger os universitários mais atraentes de todo o campus. Como uma espécie de
“batalha”, duas fotos de pessoas do mesmo sexo eram colocadas lado a lado, e o usuário tinha
apenas de eleger quem era o mais sexy. Em apenas 4 horas, foram registradas mais de vinte mil
visualizações de fotografias (CORREIA e MOREIRA, 2014, p. 169). As imagens vinham do banco
de dados de identificação da universidade, fazendo com que o Conselho de Administração
de Harvard colocasse um fim no Facemash por violação às regras de segurança e invasão de
privacidade.
Mas isso não foi capaz de parar Zuckerberg. Já no início de 2004, o universitário pagou
US$35 para registrar o domínio thefacebook.com durante um ano (KIRKPATRICK, 2010).
Mark unificou elementos de seus dois projetos anteriores no Thefacebook, uma plataforma
online de comunicação para alunos de Harvard, que logo convidaram seus amigos alheios
à universidade para criar um perfil, gerando um efeito viral. O nome foi inspirado nos
facebooks, álbuns que mantinham as fotografias dos estudantes no dia em que ingressaram à
universidade. “O novo serviço de Mark para os estudantes de Harvard (...) era uma ferramenta
de comunicação muito básica, destinada a resolver o problema simples de acompanhar seus
colegas da faculdade e o que acontecia com eles” (KIRKPATRICK, 2010).
Segundo Kirkpatrick, a novidade permitia que os usuários se cadastrassem apenas
com seus e-mails de Harvard. Com metade dos alunos da universidade cadastrados no The
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Facebook, Zuckerberg expandiu o acesso a outras instituições. No ano seguinte, a empresa
mudou de nome para simplesmente Facebook, e permitiu o acesso de mais de 800 redes
universitárias (ARRINGTON, 2005 apud CORREIA e MOREIRA, 2014, p. 171) e, já em 2006,
qualquer internauta com idade superior a 13 anos poderia criar seu próprio perfil.
Apresentando uma curva ascendente desde seu lançamento, o Facebook hoje é a
maior rede social do mundo e já chegou a ter até mesmo 1 bilhão de usuários conectados em
um só dia (NEWTON, 2015, online). Tamanho é seu impacto que já chegou a ficar na frente do
Youtube em relação à exibição de vídeos (CAPUTO, 2014, online).
Segundo a página oficial do Facebook no Brasil, a missão do site de relacionamento é
“dar às pessoas o poder de compartilhar informações e fazer do mundo um lugar mais aberto
e conectado”. E Mark Zuckerberg parece estar realmente disposto a atingir esse objetivo: além
de criar o projeto Internet.org, que permitirá acesso gratuito a determinados sites, o americano
está envolvido em um plano de fornecer internet aos dois terços da população mundial que
ainda não possui conexão por meio de drones gigantes, está trabalhando em uma ferramenta
de inteligência artificial para o Messenger, aplicativo de conversas privadas do Facebook.

6. MARCA
Comentar sobre marcas é bastante comum. Recorrentemente damos sugestões e avisos
a amigos, conhecidos e colegas baseados nas experiências que tivemos com elas. Mas afinal,
o que é uma marca? Segundo a American Marketing Association, “é um nome, termo, símbolo
ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de
um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes” (American
Marketing Association, 1960, apud KELLER e MACHADO, 2006, p.2), ou seja, o mercado oferece
ao consumidor produtos que satisfazem a mesma necessidade, mas dá a ele a oportunidade
de escolher a marca que mais lhe agrada, baseando-se em inúmeros fatores. Portanto, a
partir do momento em que um produto ou serviço ganha esses elementos de diferenciação,
ele passa a pertencer a uma nova marca. Segundo Keller e Kotler, “à medida que a vida dos
consumidores se torna mais complexa, agitada e corrida, a capacidade que as marcas têm
de simplificar a tomada de decisões e reduzir riscos é inestimável” (2006, p. 269). Por isso, a
existência das marcas é crucial para o consumidor.
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Com o objetivo de se destacarem entre os concorrentes, as marcas tentam criar vínculos
com consumidores por meio de experiências positivas, ações de marketing e bom atendimento
ao cliente. Além disso, procuram estar sempre presentes na memória do consumidor por
intermédio de elementos como nome, logotipo, embalagem, personagens, jingles e slogan
marcantes, capazes de alcançar um alto nível de lembrança. Uma vez conquistada a fidelidade
do consumidor, a marca reduz a vulnerabilidade da ação competitiva, adquire previsibilidade
e segurança de demanda, dificulta o ingresso de novas marcas no mercado, e faz até mesmo
com que consumidores se permitam pagar um valor mais alto, como afirmam Keller e Kotler.
Tantas medidas para a criação e desenvolvimento de uma marca contribuem para a o
brand equity, isto é, “tudo aquilo que uma marca possui de tangível e intangível e que contribui
para o crescimento sustentado de seus lucros” (MARTINS, 2006, p. 193, apud CAPUTO, 2015,
p. 140). O brand equity é um grande pilar que representa o valor agregado dos produtos e
serviços, e reflete nos pensamentos, ações e sentimentos do consumidor em relação à marca.
Para Keller e Kotler, “é um importante ativo intangível que representa valor psicológico e
financeiro para a empresa” (2007, p. 270). O brand equity é, portanto, a maneira como a força
de uma marca é transferida para o produto ou serviço que ela representa. Considere uma
caneta com um design um pouco mais sofisticado, por exemplo. Ela poderia custar, em média,
R$25. A partir do momento em que a marca alemã Mont Blanc insere no corpo desse produto
o seu logotipo, o valor facilmente ultrapassa a casa dos milhares graças ao brand equity.

7. BRANDING
Para que uma marca chegue ao patamar de grandes nomes como Coca-Cola, Calvin
Klein ou Burger King é necessário muito planejamento e branding, uma área que “procura
trabalhar com alguma coisa comum de maneira tal que ela passe a ter mais valor e significado”
(BEDBURY, apud KOTLER e PFOERTSCH, 2008, p. 23). O branding é uma reunião de esforços
que contribui para a geração de valor de uma marca, levando em consideração a percepção
dos consumidores sobre ela. É o trabalho da gestão da marca e o planejamento em posicionála no mercado. Mas o que isso quer dizer? Posicionar a marca implica “descobrir a ‘localização’
adequada na mente dos clientes-alvo” (KELLER e MACHADO, 2006, p. 70), levando-os a associar
a marca ao que se deseja. Marcas como Natura, Apple e Starbucks são bem posicionadas por
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despertarem nas mentes dos stakeholders exatamente a imagem e a mensagem que foi sendo
desenvolvida e construída ao longo de anos de trabalho de branding.
Praticamente tudo gira em torno do branding, das cores da embalagem até a escolha
da celebridade que representará o produto, pois toda a união de elementos será associada
aos valores da marca. Uma marca preocupada com questões de sustentabilidade e meio
ambiente não deve vincular sua imagem a uma atriz que já foi pega usando casacos de
pele, por exemplo, pois causaria conflito na percepção que o consumidor tem. O Branding,
portanto, coloca a marca no centro de todas as decisões da empresa, e todo esse processo de
gestão deve ser feito de maneira cuidadosa e minuciosa, já que ações malsucedidas refletem
diretamente no imaginário do consumidor em relação à marca.
Embora tenha um papel fundamental, o conceito de branding praticamente não existia
cerca de duas décadas atrás. Hoje, a gestão de marca é imprescindível, como salienta Admir
Borges: “as empresas de hoje que não são capazes de construir uma visibilidade positiva de
suas marcas não atingirão o branding, e a propaganda, a publicidade, as relações públicas, a
embalagem, ou promoção de vendas perderão o sentido” (BORGES, 2013, p. 74).

8. E-BRANDING
O fato de que a internet e as mídias sociais mudaram a relação entre marcas e
consumidores é inegável. Hoje, estar inserido no meio digital é uma obrigação para grandes
marcas, pois ele possibilita um estreitamento de laços muito singular com o consumidor,
funcionando como um canal direto com o cliente e dando a ele a chance de interferir ativamente
nos rumos tomados pelas suas marcas preferidas. No final de 2015, a marca de canetas Bic deu
voz aos seus consumidores por meio da promoção “Bic-se”, permitindo que eles criassem suas
próprias versões de caneta. Exemplos como esses ilustram o tipo de relacionamento marcaconsumidor que a internet propicia.
O branding, no meio digital, é chamado de e-branding. Para Monteiro (2014) a internet
e as mídias sociais não mudaram os princípios de gestão de marca, mas “vieram comprovar e
amplificar a visão holística do branding enquanto charneira de relação entre organizações e
consumidores”. Trata-se, portanto, de um ponto de contato a mais para oferecer ao consumidor
uma experiência com a marca. Mas dessa vez, é um ponto de contato caracterizado por uma
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via de mão dupla, como salientado no parágrafo anterior: a marca não mais lança seu conteúdo
sobre o consumidor, que o absorve passivamente. Agora, existe voz para questionar, desafiar
e participar do universo da marca. Daniel Rowles define branding digital como “a soma de
toda nossa experiência online” (2014, p. 21, tradução minha), incluindo a identidade visual
da marca no universo digital, as interações marca-consumidor e avaliações disponíveis na
internet.

8.1 BRANDED CONTENT
No final de 2015, a empresa de biscoitos Oreo disponibilizou em seu canal do YouTube
um vídeo que brinca com a rivalidade entre os termos “bolacha” e “biscoito”. Com uma batida
de funk, a música diz que qualquer um dos nomes pode ser utilizado, desde que se trate de
um biscoito/bolacha Oreo. A marca também possui um jogo chamado “Oreo Twist Lick Dunk”,
disponível para smartphones, em que o usuário deve mergulhar o maior número de Oreos
em um copo de leite dentro de um minuto. A marca promove todo esse conteúdo em seu
Facebook por meio de publicações repletas de senso de humor e linguajar bastante informal
e amigável.
Basta acessar o Facebook por alguns minutos para perceber como muitas outras marcas
também fazem uso do humor e do entretenimento na tentativa de cativar os usuários. A
estratégia é chamada por alguns autores de Advertainment, união de advertising (propaganda)
e entertainment (entretenimento). Conforme afirma Ogden (2007, p. 32), Advertainment é
“inserir uma mensagem mercadológica em uma atividade de entretenimento de tal modo
que seja impossível desassociar uma da outra”. Este modelo estratégico, portanto, tenta ao
mesmo tempo entreter e cativar o consumidor por meio de ações menos cansativas e mais
interativas.
O Advertainment é conhecido por diversos outros nomes: marketing de conteúdo,
branded entertainment e branded content, este último sendo um dos mais populares nas
bibliografias de marketing e, por isso, será utilizado durante este tópico.
Segundo Neto (2008, online), algumas pesquisas apontam que a publicidade não é
confiável na opinião do consumidor. Consequentemente, as marcas buscam outros métodos
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para promoverem seus produtos, e o branded content é uma das estratégias utilizadas no meio
digital, criando envolvimento e vínculo emocional com o consumidor, fazendo-o assimilar
as mensagens de forma mais leve. O branded content, embora seja uma alternativa bastante
popular no cenário atual, não é autossuficiente, uma vez que deve haver uma integração
entre ele e a estratégia de marketing:
Todos os Ps do marketing [produto, preço, praça e promoção] precisam estar
alinhados, pois só branded content não segura a reputação de uma marca. Ele
até ajuda a construir o awareness, a fazer com que as pessoas se tornem fãs,
mas, quando algo não é autêntico, só o branded content não é suficiente no
longo prazo (TERENZZO apud TROIANO, 2014).

De maneira bem menos agressiva que a propaganda, o branded content, portanto,
engaja os consumidores por meio de conteúdo capaz de reforçar a identidade da marca,
promovendo seus produtos e valores de forma mais direcionada e, como se não bastasse,
a mantém por muito mais tempo na mente do consumidor, geralmente de maneira positiva
(MACEDO, 2014, apud CAMPOS, 2014).
O uso do branded content como estratégia é um sucesso por minimizar interrupções,
ao contrário da propaganda. “Assim, uma das formas mais impactantes e efetivas de se
fazer propaganda hoje é transformá-la em entretenimento e vice-versa: transformar o
entretenimento em propaganda” (GABRIEL, 2010, p. 234). A autora Martha Gabriel elenca
algumas das principais plataformas de conteúdo para o branded content disponíveis no meio
digital: 1) aplicativos – a estratégia em aplicativos mobile ou desktop se dá quando a marca
desenvolve seu próprio programa em vez de apenas incluir banners nele (2010, p. 236); 2)
vídeos imersivos – o usuário tem a sensação de estar dentro do vídeo; 3) vídeos interativos –
dá ao usuário a oportunidade de influenciar nos caminhos do vídeo; 4) YouTube games – por
meio das funcionalidades do YouTube, é possível desenvolver jogos com vídeos encadeados;
5) Bens virtuais – “elementos digitais desejados pelos participantes de ambientes digitais
e precisam ser conquistados ou comprados” (2010, p. 241), como objetos que possam
acrescentar valor à vida digital dos avatares em jogos; 6) Jogos – é o caso da Oreo, comentada
no início deste tópico, em que a marca cria um jogo como conteúdo de entretenimento.
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9. ESTUDO DE CASO
Com o objetivo de responder à pergunta problema deste projeto, foi utilizado o método
de estudo de caso. Para tal, foram entrevistados no período de 27 de abril de 2016 a 19 de
maio de 2016 três profissionais que estiveram envolvidas em gerenciamento de conteúdo
de grandes marcas: Bruno Érnica, da agência Ampfy, que gerencia o conteúdo da Gol,
companhia de linhas aéreas; Raphaela Araujo, analista de conteúdo que esteve envolvida no
reposicionamento de marca da Valisere, do segmento de lingerie; e Caco Baptista, da agência
Mutato, atualmente contribui para a página da Avon, marca norte-americana de cosméticos.
A agência Ampfy, onde trabalha o gerente de conteúdo Bruno Érnica, está envolvida
com a Gol desde 2005. Atualmente, a equipe é composta por dez integrantes, incluindo
diretor de arte, redator, supervisor de atendimento e de business intelligence. Recentemente
a marca mudou seu posicionamento: agora está mais próxima do cliente e mais humanizada,
posicionando-se como redutora de distâncias entre as pessoas. Para fomentar essa nova
imagem, as postagens no Facebook tendem a conter elementos humanos, como pessoas
ou mãos, além de utilizarem sempre cores mais quentes, como o laranja. Bruno explica que
o conteúdo da Gol sempre casa com a estratégia de branding, por isso é comum trazerem
histórias de colaboradores e passageiros, o que muitas vezes causa mais envolvimento dos fãs
do que informações sobre promoções de passagens aéreas. A estratégia da Gol é de branding
e awareness e, por isso, quase cem por cento das publicações são patrocinadas.
A Valisere também passou, há pouco tempo, por um reposicionamento de marca.
Raphaela Araujo, integrante de uma equipe de três profissionais à época, explica que a marca
buscava a transformação do conceito “usado por mulheres maduras” por “feito para mulheres
jovens e sofisticadas”. Para buscar esse novo conceito, Raphaela explica que foi criado um
manual de social branding contendo uma linha criativa de imagens e identidade visual, linha
editorial que conversasse com o público e até mesmo uma lista de palavras-chave para serem
usadas no ambiente digital com o objetivo de fixar a nova ideia na mente da consumidora.
Aos poucos, a marca renasceu para o seu público-alvo. O planejamento foi integrado com a
assessoria de imprensa, unindo online, offline e eventos. A ação de maior retorno aconteceu
durante uma edição do São Paulo Fashion Week, onde a marca ativou uma parceria com uma
estilista renomada. O resultado refletiu em diversos meios de comunicação e as franquias da
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marca

lotaram em virtude de tal coleção. Uma vez reposicionada, a equipe começou

a investir na página do Facebook. Cerca de 60% do investimento era voltado a ações com
influenciadoras nas redes sociais e 40% com impulsionamento de conteúdo. Hoje, segundo
Raphaela, as mulheres mais jovens, entre 20 e 35 anos, já sabem que a marca foi desenvolvida
para elas também.
A agência Mutato é responsável pelas campanhas online da Avon. Para a marca, a beleza
é democrática, e todas as mulheres podem se sentir bonitas sem a validação de ninguém
para isso. Atenta ao cenário atual da sociedade, a Avon vem se posicionando de maneira
que a representatividade e a visibilidade sejam prioritárias, dando voz às minorias através do
empoderamento. Para atingir esse objetivo, a marca de cosméticos vem, desde 2015, falando
do empoderamento feminino. De início, foram feitos TED Talks para estabelecer um diálogo
de mulher para mulher, formando um espaço de sororidade em que cases importantes eram
contados. Esse posicionamento seguiu para as redes, tornando a imagem apresentada cada
vez mais próxima do público. Em 2016, foi produzido um minidocumentário para o Dia das
Mulheres. No mês de abril, a marca trouxe mulheres reais e influenciadoras para falar de cores
na Avon por meio de ensaios. Um dos últimos cases é a campanha com a drag queen Pabllo
Vittar. Caco Baptista, da agência Mutato, afirma que o posicionamento esperado foi alcançado,
pois a Avon tornou-se referência dentro daquilo que esperava atingir. Dando voz a minorias e
grupos LGBTTQ, a marca teve um respaldo muito positivo. No Facebook, muito conteúdo de
entretenimento é utilizado para manter os fãs atualizados. Por meio de minidocumentários,
ensaios fotográficos e promoção de bate-papos com maquiadores, dermatologistas e outros
especialistas, a Avon vem conquistando a simpatia de um público muitas vezes esquecido.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baixo custo, estreitamento de relação com clientes, número emergente de usuários
online... todos esses fatores são como um convite para as marcas ingressarem no Facebook,
plataforma que propicia o fomento do posicionamento perante seus stakeholders. O estudo
de caso aqui apresentado mostra como as marcas estão cada vez mais preocupadas em
construir e solidificar um posicionamento na mente dos consumidores e a maneira como a
rede social permite que essa imagem esteja cada mais cristalina, agregando valor ao brand
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equity consequentemente. Os três cases deste trabalho são de marcas que passaram por um
reposicionamento recente e fortalecem a hipótese de que o Facebook é um grande aliado no
momento em que uma nova imagem precisa ser propagada e aglutinada no imaginário do
público. O uso da rede social como estratégia tem ganhado tanto destaque que as marcas
realizam investimentos para que o alcance de suas publicações seja ainda maior. Segundo
Grewal e Levy, “embora o reposicionamento possa melhorar a adequação da marca com seu
segmento-alvo ou revitalizar marcas antigas, isso não acontece sem custos ou riscos” (2012,
p. 201). Grewal e Levy ainda afirmam que um reposicionamento de marca faz-se necessário
para realinhar a marca com as preferências do mercado em mudança (2012, p. 200), o que
faz muito sentido pensando nos cases aqui apresentados. A Avon, atenta às crescentes lutas
das minorias, utiliza sua página para mostrar-se contra a homofobia e dar voz a mulheres
negras e transexuais, por exemplo. A Valisere redefiniu seu público-alvo pois sabe que hoje
as mulheres mais jovens possuem independência e poder de compra. A Gol, por sua vez,
tem adotado um lado mais humano na tentativa de se conectar de maneira afetiva com seu
público, estratégia ideal em época em que a efemeridade é soberana na memória de um
consumidor bombardeado diariamente com tanta informação.
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Criação de valor em comunidades de marca em meios sociais – o caso
do 9gag1
António MENDES2
IADE – Creative University, Lisboa

Resumo
O artigo ilustra uma comunidade de marca virtual no site de redes sociais 9gag. A partir das
tipologias de MUNIZ e O’GUINN (2001), de características de comunidades de marca, e de
SCHAU et al. (2009), de práticas de criação de valor em comunidades de marca, realiza-se
uma análise de conteúdo a material publicado pelos utilizadores do 9gag. É possível observar
como, nesta plataforma, os utilizadores se envolvem em práticas de governo, demarcação,
demarcação de território, lealdade por oposição a outra marca, apresentando consciência de
tipo e envolvendo-se em rituais e tradições.
Palavras-chave: Comunidade de marca, meios sociais, 9gag, site de redes sociais, práticas
sociais.

Abstract
The paper ilustrates a social network site brand community. Using MUNIZ and O’GUINN (2001)
brand community characteristics and SCHAU et al. (2009) value creation social practices on
brand communities, 9gag users published content is content analysed. Results allow to observe
how, in this platform, users get involved in pratices of governing, landmark, oppositional loyalty,
counsciousness of kind, rituals and traditions.
Keywords: Brand community, social media, 9gag, social network sites, social pratices

1 Trabalho desenvolvido a partir da tese de doutoramento, “Comunidades de Marca e Meios Sociais: o caso das rádios no Facebook”,
a defender no ISCSP – Universidade de Lisboa
2 Doutorando em Ciências Sociais, na especialidade de Ciências da Comunicação, no ISCSP – Universidade de Lisboa. Professor
auxiliar especialista no IADE – Universidade Europeia, email: antonio.MENDES@universidadeeuropeia.pt

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Resumen
El artículo ilustra una comunidad de marca virtual en el sitio de redes sociales 9gag. De los tipos
de MUNIZ y O’GUINN (2001), las características de las comunidades de marca, y SCHAU et al.
(2009), las prácticas de creación de valor en las comunidades de marca, se ha llevado a cabo un
análisis del contenido del material publicado por los usuarios 9gag. Se puede ver cómo, en esta
plataforma, los usuarios se involucran en prácticas de gobierno, delimitación, demarcación de
tierras, la lealtad a diferencia de otras marcas, con el conocimiento de la marca y la participación
en los rituales y tradiciones.
Palabras-clave: comunidad de marca, medios de comunicación social, 9gag, sitios de redes
sociales, las prácticas sociales

Résumé
L’article illustre une communauté de marque virtuelle sur le site de réseautage social 9gag. Des
types de MUNIZ et O’GUINN (2001), les caractéristiques des communautés de marque, et de SCHAU
et al. (2009), les pratiques de création de valeur dans les communautés de la marque, on a effectué
une analyse du contenu du matériel posté par 9gag utilisateurs. Vous pouvez voir comment, sur
cette plate-forme, les utilisateurs se livrent à des pratiques de gouvernance, la démarcation, la
démarcation des terres, la loyauté, par opposition à d’autres marques, avec la conscience de la
marque et se livrer à des rituels et des traditions.
Mots-clés: communauté de marque, les médias sociaux, 9gag, sites de réseaux sociaux, les
pratiques sociales

Marcas, consumidores, interação, medias sociais.
Hoje, os consumidores são entendidos como agentes ativos que apaixonadamente
querem falar com marcas que usam no dia a dia, contribuir para o seu desenvolvimento
(BRODIE et al., 2011; IGLÉSIAS et al., 2011; MERZ et al., 2009; SCHAU, MUNIZ & ARNOULD, 2009;
VARGO & LUSCH, 2004) e partilhar as suas experiências com as marcas com os seus amigos,
nos sites de redes sociais (de VALCK et al., 2009; GUMMERUS et al., 2012; KAPLAN & HAENLEIN,
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2010). Na linguagem de gestão de marcas, e do marketing em geral, termos como cocriação
ou prossumidor substituíram, nestes últimos anos, os conceitos de consumidor passivo ou de
customização (PRAHALAD & RAMASWAMY, 2000).
Para esta mudança contribuiu decisivamente o enorme crescimento dos meios sociais,
cuja popularidade tem levado muitos profissionais e investigadores a encorajar vivamente os
gestores a colocarem as suas marcas nos media sociais de modo a sobreviverem nos atuais
mercados saturados e fortemente competitivos (KAPLAN & HAENLEIN, 2010; LAROCHE et
al., 2013). Hoje, as marcas procuram ativamente milhares ou milhões de fãs de Facebook,
seguidores de Twitter ou Instagram ou membros para comunidades online (FOURNIER & AVERY,
2011; MORRISSEY, 2009). Um outro aspecto é ainda relevante para este enquadramento: a
comunidade de marca. Cunhado por MUNIZ e O’GUINN (2001), o conceito de comunidade de
marca, que tem as suas raízes no conceito sociológico de comunidade.
Os media sociais aparecem como uma ferramenta, aparentemente óbvia para
comunidades de marca, nas quais consumidores ativos se cruzem contribuindo para cocriação
de marcas. Apesar do imenso crescimento do número de utilizadores dos media sociais, da
grande quantidade de investigação académica sobre os conceitos de comunidade de marca
e de comunidade virtual e do vivo aconselhamento para que as marcas os incluam nas suas
estratégias, poucos estudos empíricos têm abordado o tema das comunidades de marca nos
media sociais (LAROCHE et al., 2013).
O objetivo do presente trabalho é o de ilustrar uma comunidade de marca nos meios
sociais, contribuindo para o alargamento da discussão do tema. Em linha com MUNIZ e
O’GUINN (2001), concluímos que as comunidades de marca são fenómenos raros ao mostrar
que um largo número de fãs no Facebook não significa a existência de uma comunidade
de marca (MENDES, 2016). No entanto, embora raras, as comunidades de marca possuem
características distintivas e criam valor para as marcas e para os seus utilizadores (MUNIZ
& O’GUINN, 2001; SCHAU et al, 2009). Ao ilustrar a forma que assumem as comunidades de
marca em sites de redes sociais, e como as práticas dos utilizadores criam valor, acreditamos
que contribuímos para tornar claro como a ausência de interação entre os utilizadores fãs de
páginas de marcas nas plataformas de social media afasta essas páginas, e consequentemente
essas marcas, de qualquer forma de comunidade de marca.
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O 9gag
A escolha do 9gag decorre da facilidade de encontrar, nesta plataforma, as
características de comunidade de marca (MUNIZ & O’GUINN, 2001) e as práticas de criação
de valor em comunidades de marca (SCHAU et al, 2009). Lançado em 2008, o 9gag é uma
plataforma de partilha de imagens, fotos e vídeos domésticos de curta duração. Os tipos de
conteúdo partilhados no 9gag são de teor humorístico, embora também se encontrem alguns
de crítica social. Para a escolha do nome, os criadores do 9gag inspiraram-se no facto da
homepage original apresentar nove imagens, ou seja, nine gags.
É através da votação dos utilizadores, que permanecem anónimos, identificando-se
apenas com pseudónimos, que as publicações se podem tornar mais populares. Para além
de votar, os utilizadores podem também efetuar comentários às publicações de outros
utilizadores. É nestes comentários que reside, em grande medida, o nosso interesse. Qualquer
utilizador de Internet pode aceder ao site e ver as imagens colocadas pelos outros utilizadores.
Contudo para carregar imagens no site, votar ou comentar, o utilizador necessita de estar
registado no 9gag. Ainda assim, pode manter o anonimato.
O 9gag possui três áreas principais - fresh, trending e hot. Quando uma imagem é
carregada na plataforma, por qualquer utilizador, entra para o nível fresh. A imagem é então
apresentada aos outros utilizadores que consultam esta área e que podem votar a favor (up
vote), votar contra (down vote) ou efetuar comentários. As imagens que recolhem mais votos
e comentários passam para o nível seguinte, trending, sendo de novo submetidas ao mesmo
tipo de votação. As imagens que obtêm maior votação transitam para a área hot. O objetivo
dos participantes, para além de divertir os restantes, é colocar imagens suficientemente
divertidas para chegar ao nível hot.

Comunidade de marca
A investigação sobre comunidades de marca tem as suas raízes mais profundas no
conceito sociológico de comunidade e parte do princípio de que vida social das pessoas não
se define de acordo com constructos, categorias definidas à partida pelos investigadores
sociais ou profissionais da área do marketing como idade, sexo, profissão, classe ou estilo de
vida (MCCRACKEN, 1986; SCHOUTEN & MCALEXANDER 1995).
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Estas categorias são apenas ferramentas conceptuais que não têm substância própria
(MCCRACKEN 1986). As categorizações relevantes apenas podem ser conhecidas através dos
padrões de consumo, que nem sempre se coadunam com aquelas ferramentas conceptuais
(SCHOUTEN & MCALEXANDER, 1995).
De acordo com MUNIZ e O’GUINN (2001), a literatura sociológica permite identificar
três componentes do conceito de comunidade que utilizam para construir o conceito de
comunidade de marca:
1) Consciência coletiva, isto é, a consciência do grupo, das suas conexões intrínsecas e
o sentimento de diferença relativamente aos outros.
2) Rituais e tradições partilhadas que perpetuam a história, cultura e consciência do grupo.
3) Um sentido de responsabilidade moral, ou seja, um sentido de dever ou obrigação
para a comunidade como um todo e para com os seus elementos em particular. É este sentido
de responsabilidade moral que, em momentos de crise, desperta a ação coletiva.
Para MUNIZ e O’GUINN (2001), devido, em larga medida, às tecnologias de comunicação,
as comunidades atuais não se restringem geograficamente, por oposição às comunidades
tradicionais. Isto é, as comunidades de marca transcendem a geografia porque os media
também a transcendem. De facto, o marketing moderno, a cultura de consumo e os meios de
comunicação de massas têm uma evolução síncrona e uns tornam os outros possíveis.
MUNIZ & O’GUINN (2001) entendem as comunidades de marca como comunidades de
responsabilidade limitada, isto é, comunidades intencionais, voluntárias e parciais no nível de
envolvimento dos seus membros, onde o compromisso é ténue, uma vez que assenta apenas
no interesse comum para com a marca, sendo por isso mais próximas da noção de vizinhança
moderna3 do que da noção de vizinhança tradicional4.

3 Por exemplo, associações de condóminos, nos condóminos urbanos modernos, cujo interesse é a manutenção ou defesa de
interesses comuns, mas onde as ligações pessoais são ténues.
4 Grupos de interacção intensa onde as relações são fortes e onde os elementos do grupo desempenham papeis interdependentes.
Os fenómenos de vizinhança, nas pequenas comunidades rurais, são disto exemplo.
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A investigação sobre comunidades de marca tem seguido dois caminhos distintos
(WOISETSCHLAGE et al., 2008). Não encontramos os investigadores que examinam a
natureza das comunidades de marca (COVA et al., 2007; FELIX, 2012; MUÑIZ & O’GUINN,
2001; OUWERSLOOT & ODEKERKEN-SCHRODER, 2008; SCHAU & MUÑIZ, 2002; SCHAU et al.,
2009). No outro, os que avaliam as consequências do envolvimento dos consumidores nestas
comunidades (CHERIF & MILED, 2013; EZAN & COVA, 2008; MCALEXANDER et al., 2002).
No primeiro caminho encontramos MUÑIZ e O’GUINN (2001) que cunharam o termo
comunidade de marca e identificaram as suas características base: consciência de grupo,
rituais e tradições partilhados e sentido de responsabilidade moral. SCHAU e MUÑIZ (2002)
estão também nesta linha e identificaram quatro tipos de relações entre identidade individual
e pertença à comunidade: identidade subordinada, super membro, afiliação à comunidade
como componente de identidade e múltiplas afiliações.
Ainda na linha primeira de investigação, e seguindo um modelo de comunidade de
marca centrado no consumidor proposto por MUÑIZ e O’GUINN (2001), OUWERSLOOT e
ODEKERKEN-SCHRODER (2008) segmentaram os membros das comunidades de marca em
quatro grupos, de acordo com as suas motivações de consumo: entusiastas, utilizadores,
bastidores e não interessados na comunidade. Outros pontos de partida têm sido utilizados
para explorar a natureza das comunidades de marca. ALGESHEIMER et al. (2005) concluem que
uma maior identificação dos consumidores com a comunidade de marca tem consequências
positivas, tais como um maior envolvimento com a comunidade, mas também negativas, como
a pressão das normas comunitárias que, em certos casos, poderão conduzir à resistência ou
à participação. COVA et al. (2007) examinaram a variabilidade do significado da marca entre
países em comunidades de marca internacionais.
A outra linha de investigação estuda as consequências do envolvimento dos
consumidores em comunidades de marca. Entre os estudos realizados nesta linha, encontramos
MCALEXANDER et al. (2002) que concluem que uma maior integração dos consumidores
nas comunidades de marca conduz a um aumento da lealdade. Com outras preocupações,
mas dentro desta linha, EZAN e COVA (2008) analisaram como é que o esbater da fronteira
entre os papeis de consumidor e de produtor no seio das comunidades de marca, e a paixão
comum pela marca que une ambas as partes, possibilita a realização de ações conjuntas e tem
consequências positivas e negativas para a marca.
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Recorrendo ao conceito de cocriação de valor, CHERIF e MILED (2013) investigaram
se as comunidades de marca influenciam as marcas e concluíram que a participação dos
membros constitui um elemento crucial para o valor da marca. Os membros têm um impacto
direto sobre a marca ao nível da inovação, comunicação da marca, a melhoria da imagem de
marca e reposicionamento da marca.

Comunidades virtuais e Comunidades de marca virtuais
RHEINGOLD (1993) apresentou o conceito de comunidade virtual como um grupo de
pessoas que podem ou não se encontrar face a face e que se envolvem em troca de palavras
e de ideias mediadas por computador. Estas discussões são públicas e duradouras e têm
intensidade suficiente para formar teias de relações pessoais no ciberespaço. As pessoas
envolvem-se nestas comunidades pelos mais diferentes motivos, sejam a troca de afetos,
discussões intelectuais, transações comerciais, partilha de conhecimento, apoio emocional,
jogar jogos, namorar, encontrar amigos ou apenas manter conversas sem importância
(CORDEIRO, 2011; RHEINGOLD, 1993).
As comunidades de marca virtuais podem surgir pela iniciativa dos consumidores, como
é o caso da comunidade em torno do Apple Newton (MUNIZ & SCHAU, 2005), ou criadas pela
empresa detentora da marca como parte da estratégia de gestão da marca, como é o caso da
my Nutella the Community (COVA & Pace, 2006). PORTER (2004) afirma que as comunidades
virtuais iniciadas pelos seus membros podem ser orientadas social ou profissionalmente.
Por seu lado, as comunidades virtuais criadas pelas organizações podem ter uma natureza
comercial, sem fins lucrativos ou governamentais. Independentemente do tipo de comunidade,
os seus membros podem envolver-se em diferentes tipos de comportamentos desde ajudar
outros membros ou partilhar com eles as suas experiências (NAMBISAN & BARON, 2009) até
um comportamento passivo, conhecido na literatura por lurking, que consiste em apenas ler
ou ver os conteúdos colocados por outros membros (SHANG et al., 2006).
Uma comunidade de marca virtual, um caso específico das comunidades virtuais, é
definida por SICILIA e PALAZON (2008) como um grupo de indivíduos, com interesses comuns
sobre uma marca, que comunicam entre si através de uma plataforma fornecida pela empresa
que detém a marca.
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Os membros da comunidade podem discutir assuntos relacionados com a marca ou
partilhar opiniões sobre outros temas. A marca pode estimular o diálogo, lançando temas à
comunidade, ou pode deixar que as conversações fluam livremente entre os seus membros.
SICILIA e PALAZON (2008) notam que, tal com acontece nas comunidades existentes fora da
Internet, as relações que ocorrem entre membros da comunidade são mais importantes do
que as que são estabelecidas com a marca.
Numa comunidade de marca virtual, os consumidores interagem com outros que têm
interesses semelhantes, o que lhes proporciona frequentemente respostas positivas sobre os
seus hábitos e interesses relacionados com a marca (HOGG, 2001). Depois de ligados a uma
comunidade de marca e desenvolverem confiança mútua, os membros de uma comunidade
de marca virtual tendem a desenvolver um forte grau de dependência mútua que se traduz
numa grande necessidade de ser parte da comunidade de marca online (CASALO et al., 2008;
CORDEIRO, 2011).

Práticas sociais e criação de valor em comunidades de marca
SCHAU et al. (2009) propõem a explicação do fenómeno de criação coletiva de valor nas
comunidades de marca a partir do conceito sociológico de prática social, uma proposta que
segue em linha com um reviver do interesse da utilização da teoria da prática, ou teorias das
práticas sociais, para o estudo de fenómenos de consumo (RECKWITZ, 2002; WARDE, 2005).
As práticas existem nas comunidades de marca desde que se formam, através de
entendimentos comuns e valores partilhados, até ao seu desenvolvimento e continuação
ao longo do tempo, através de um conjunto de práticas geradoras de valor para as marcas.
SCHAU et al. (2009) identificam um total de 12 práticas que agrupam em quatro categorias
de práticas através das quais os consumidores cocriam valor em comunidades de marca:
redes sociais, gestão de impressão, envolvimento da comunidade e uso da marca. Estes
investigadores defendem que, nas comunidades de marca, os consumidores se envolvem em
práticas de criação de valor que trabalham simultaneamente no aumento do valor percebido
pelos consumidores e na promoção da saúde e bem-estar dos agentes sociais centrados na
marca.
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As quatro categorias de práticas sociais são abrangentes, cobrindo diferentes aspetos
da vida em comunidade. As práticas de rede social são aquelas que colocam o foco na
criação de laços entre os elementos da comunidade. A gestão de impressões é uma categoria
de práticas que tem o foco no exterior da comunidade, através das quais se procura criar
impressões favoráveis sobre a marca, os membros da comunidade e a própria comunidade
no universo social exterior à marca. As práticas de envolvimento reforçam a pertença dos
membros à comunidade, mas permitem ao mesmo tempo heterogeneidade ou a distinção
entre os membros ou grupos de membros. A última categoria de práticas, uso da marca,
cobre práticas relacionadas com a propensão de cada membro para encontrar formas novas
e melhoradas de usar a marca.
SCHAU et al. (2009) recorrem a WARDE (2005) para afirmar que cada prática possui
uma anatomia comum caracterizada pela (1) compreensão (conhecimento e modelos
culturais tácitos), pelos (2) procedimentos (regras de desempenho explícitas) e, finalmente,
(3) compromisso (fins e projetos emocionais). Para explicar a estrutura das práticas e o seu
funcionamento entre comunidades, SCHAU et al. (2009) recorrem a uma metáfora, afirmando
que se a anatomia das práticas é comum, mas a forma como as partes anatómicas funcionam
em conjunto, a fisiologia, varia entre práticas, procurando demonstrar o dinamismo, a
diversidade interna e a interação entre as práticas.

Marcas à procura de amigos nos sites de redes sociais
O crescimento dos media sociais, e em particular dos sites de redes sociais, tem vido
a interessar cada vez a mais marcas. KAPLAN e HAENLEIN (2010) afirmam mesmo que os
media sociais representam uma nova tendência revolucionária que deve interessar a todas as
marcas. KOZINETS (2002) aponta dois motivos para que as marcas se interessem pelos media
sociais. Por um lado, o crescimento da Internet e o crescente número de utilizadores ativos
não pode deixar nenhuma marca indiferente. Por outro lado, os media sociais abrem novas
possibilidades para envolver os consumidores com as marcas, dadas as suas características
técnicas que permitem a multidirecionalidade da comunicação. Neste sentido, os sites
de redes sociais apresentam o ambiente propício à cocriação de valor das marcas de que
falam CHERIF e MILED (2013), MERZ et al. (2009) ou VARGO e LUSCH (2004) e são igualmente
plataformas interessantes para as comunidades de marca virtuais (GUMMERUS et al., 2012;
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KANE et al. 2009; LAROCHE et al. 2013; QUINTON & HARRIDGE-MARCH, 2012; ROWLEY, et al.
2007; ZAGLIA, 2013). Por estes motivos, os media sociais têm sido apontados como os novos
suportes incontornáveis para o marketing e para a criação e gestão de marcas.
As marcas estão cada vez mais a integrar os sites de redes sociais, como o Facebook
ou o Twitter, nos seus planos de comunicação. Por exemplo, no famoso intervalo do Super
Bowl de 2011, a Audi lançou um filme de publicidade, Release the Hounds, que continha um
hashtag, #progressIs, que levou os utilizadores do Twitter a seguirem conversações, neste
caso twits, sobre os automóveis Audi. A utilização do hashtag prolonga a duração e o efeito do
filme, através do microblogging subsequente no Twitter, tal como as visualizações e partilhas
posteriores no Youtube e no Facebook (STEINBERG & SCHULTZ, 2011).
Mas não são apenas as marcas que integram os media sociais nos seus planos de
comunicação. O Twitter é apontado como a ferramenta poderosa que o então candidato às
eleições presidenciais de 2008, dos Estados Unidos da América, Barack Obama, utilizou para
contatar com o eleitorado norte americano adormecido. A campanha de Obama conseguiu
chegar junto de um número de eleitores que provavelmente não teriam votado, dando ao
senador uma vantagem com recurso a um meio para o qual o seu principal concorrente, John
McCain não estava sensibilizado (YAN, 2011).
O Facebook tem também merecido uma atenção tão grande, por parte das marcas, que
levou MORRISSEY (2009) a ironizar afirmando que elas se assemelham crianças num campo
de férias à procura de novos amigos. As marcas desenvolvem ações para angariar “gosto”
no Facebook, seja através de campanhas de comunicação, pagas ao próprio Facebook, seja
através do apelo, nos meios de comunicação tradicionais, para que os seus consumidores as
sigam nos media sociais.
Mas não é só passa palavra que as marcas procuram, nos media sociais. Algumas
marcas adoptaram planos de ação de modo a receberem informação de retorno sobre os
seus desenvolvimentos tecnológicos. A Samsung utilizou comentários dos seus clientes para
modificar a localização dos altifalantes nos seus televisores de écran plano (KLASSEN, 2009).
A FIAT utilizou a mesma estratégia para desenvolver as linhas do seu modelo 500 e envolver
os consumidores no desenvolvimento das linhas exteriores e interiores.
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A informação recolhida pelas marcas nos sites de redes sociais, e nos media sociais em geral,
permite-lhes um apuramento dos seus produtos ou serviços, recebendo informação sobre o
que pensam, tal como o fazem com estudos de mercado, mas com a vantagem de envolver,
de uma forma mais aberta e explicita, grupos de consumidores no processo.

Quem quer ser amigo das marcas nos sites de redes sociais
Apesar do número de fãs que muitas marcas conseguem para as suas páginas
oficiais, nos sites de redes sociais, nomeadamente no Facebook, e de toda a literatura que
afirma que vivemos na era da cocriação de valor, do diálogo entre marcas e consumidores,
potenciado pela Web 2.0, que conferiu um poder ser precedentes aos consumidores (por
exemplo, CHERIF & MILED, 2013; LUSCH & VARGO, 2006; MERZ et al. 2009; ROWLEY, et al. 2007;
VARGO & LUSCH, 2004), surgem investigadores (DENEGRI-KNOTT et al. 2006; FOURNIER &
AVERY, 2011; HENDERSON & BOWLEY, 2010; NELSON-FIELD & TAYLOR, 2012) ou profissionais
de marketing e publicidade (BAIRD & PARASANIS, 2011; HOFFMAN, 2012) que questionam
este pensamento dominante, apresentando dados empíricos. Alinhamos com esta segunda
corrente, mais cética relativamente ao papel dos meios sociais. Numa investigação recente
(MENDES, 2016) concluímos que um largo número de fãs no Facebook não implica a existência
de comunidades de marca, mas apenas de grupos de utilizadores que usam a plataforma
de maneira instrumental, procurando conteúdos para satisfazer as suas necessidades de
entretenimento, reagindo enquanto audiência ou usando o site de redes sociais como um
substituído do telefone ou do e-mail.
Estes autores questionam não só a eficácia dos media sociais, como ferramentas
eficazes de marketing, mas igualmente se os consumidores estão mesmo dispostos a dialogar
com as marcas e a criar relações. NELSON-FIELD e TAYLOR (2012), por exemplo, estudaram as
páginas de Facebook das 200 marcas com maior número de fãs. Concluíram que, em média,
menos de 0,5% dos fãs de Facebook de uma marca interagem com a marca de que eles são
fãs, neste site. Dito ao contrário, cerca de 99,5% dos fãs de cada uma das 200 marcas, com
mais fãs no Facebook, não têm qualquer interação com essas marcas. Este baixo nível de
envolvimento verifica-se em todas as categorias de produto analisadas – deporto, cosmética,
jogos, etc. -, e não é alterado pela popularidade da marca ou pelo facto das marcas poderem
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ser consideradas como marcas de culto5.
Num estudo sobre uma campanha de recrutamento para uma organização sem fins
lucrativos na Nova Zelândia, implementada no site de redes sociais Bebo, Henderson e Bowley
(2010) também concluíram sobre o desinteresse dos utilizadores. Embora justifiquem, em
parte, o insucesso da campanha pelo seu desenho e pela incapacidade da organização em
saber comportar-se num site de redes sociais, por exemplo, não apagando mensagens menos
favoráveis de alguns utilizadores, Henderson e Bowley (2010) concluem que os resultados
estão em consonância com a ideia de que os sites de redes sociais são, acima de tudo, um
espaço para relacionamentos entre pessoas.
Num estudo realizado para o IBM Institute for Business Value, BAIRD e PARASANIS
(2011) concluem que existe um desajuste entre os motivos que levam os utilizadores a utilizar
os sites de redes sociais e as expectativas dos executivos que gerem as marcas. Os resultados
obtidos sobre os principais motivos, que levam os utilizadores a utilizar estas plataformas,
são consistentes com a literatura (BEER, 2008; BOYD & ELLISON, 2007; CORDEIRO, 2011;
HENDERSON & BOWLEY, 2010) que identifica as relações pessoais com família, amigos ou
conhecidos como a principal razão para ter um perfil num site de redes sociais. Cerca de 70%
dos inquiridos no estudo não consideram relacionar-se com marcas nos sites de redes sociais.
BAIRD e PARASANIS (2011) concluem ainda que existe uma grande diferença entre
aquilo que os utilizadores esperam das marcas, nos sites de redes sociais, e aquilo que os
gestores destas marcas pensam que eles querem. Quando questionados sobre o que
procuram nas marcas, quando interagem com elas nos meios sociais, as principais respostas
dos utilizadores são “obter descontos” e “comprar produtos ou serviços”. BAIRD e PARASANIS
(2011) notam que o terceiro motivo, “ler comentários e conhecer pontuações de produtos
ou serviços”, está frequentemente relacionado com o processo de decisão de compra – o
segundo motivo.
Num outro estudo, Freeman et al. (2012) concluem igualmente que a maioria dos
utilizadores, neste caso 77%, não tem qualquer intenção de estabelecer uma relação com
5 Algumas marcas ganham uma reputação tão elevada que transcendem o relacionamento habitual entre consumidores e marcas,
atingindo níveis de paixão e respeito acima da média. GOBÉ (2001) ou ROBERTS (2005) são dois autores que abordam esta temática
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qualquer marca. “É apenas uma marca, não é a minha família” é a justificação mais frequente,
apontada pelos utilizadores, para não estabelecer relações com marcas. E entre os que
pretendem estabelecer relações com marcas, a procura de descontos é o motivo mais
frequente (Freeman et al., 2012).
Estes dados não negam a existência de comunidades de marca nos media sociais,
nem muito menos o interesse dos consumidores pelas marcas. Apenas implicam que as
comunidades de marca nos meios sociais (pelo menos aqui) são muito menos frequentes do
que alguns autores entendem (como GUMMERUS et al., 2012; KANE et al. 2009; LAROCHE et al.
2013; QUINTON & HARRIDGE-MARCH, 2012; ZAGLIA, 2013) e que o interesse dos consumidores
é muito mais instrumental – procuram descontos e informação sobre produtos – do que
relacional.

Comunidades de marca nos sites de redes sociais
A investigação sobre comunidades online, e mesmo sobre comunidades de marca online,
é extensa e multidisciplinar (por exemplo, BRODIE et at., 2011; COVA & PACE, 2006; HENDERSON
& BOWLEY, 2010; LEE & CHANG, 2007; SICILIA & PALAZON, 2008, SURACHARTKUMTONKUN &
PATTERSON, 2007; SZMIGIN et al., 2005). Ao contrário, e apesar do crescimento exponencial
que as plataformas de sites de redes sociais têm registado nos últimos anos, a investigação
sobre comunidades de marca nestas plataformas é escassa.
Grande parte da literatura debate questões de media social, marketing e atividades
de branding em media social, concluindo sobre a urgência de as marcas estarem nos sites de
redes sociais. No entanto, há poucos estudos sistemáticos com resultados empíricos claros
que possam servir de base a nova investigação (LAROCHE et al., 2013) e a uma verdadeira
compreensão do fenómeno. YAN (2011, p. 690) é um exemplo do debate sobre marcas e social
media que conclui que é “necessary for brands to build a connection with users and fostering
a sense of belonging through the engagement itself”, mas não sustenta com dados empíricos
a sua afirmação.
No contexto da presente investigação, importa delinear o conceito de comunidade de
marca nos media sociais de forma clara e precisa. De acordo com LAROCHE et al. (2013, p. 77),
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uma comunidade de marca nos media sociais é composta por dois conceitos: o de comunidade
de marca e o de media sociais. Deve aqui notar-se que LAROCHE et al. (2013) apresentam
o conceito de comunidade de marca baseada nos meios sociais (social media based brand
community). Em nosso entender, é mais correto designar este fenómeno por comunidade de
marca nos media sociais (brand community on social media). A palavra baseada está a mais.
Para que a comunidade de marca estivesse baseada nos meios sociais, era necessário
que ela tivesse surgido aí e aí tivesse a sua base. Tal seria possível se estivesse a descrever o
fenómeno de uma comunidade nascida em torno de uma marca criada e desenvolvida nos
media sociais. Mesmo que, depois, essa marca passasse a ter existência fora dos media sociais.
O jogo social FarmVille serve de exemplo. Embora possa ser jogado na plataforma MSN Games
e possua aplicações próprias para iPhone e smartphones Android, foi no Facebook que o
jogo ganhou enorme popularidade, tendo alcançado 33 milhões de jogadores, apenas um
mês após o seu lançamento, em julho de 2009 (LOVELL, 2009). No relançamento do jogo,
Farmville2, em setembro de 2012, a produtora original do jogo, Zynga, obteve ainda mais
sucesso, com mais de 60 milhões de aderentes ao jogo, 10% dos quais visitantes diários das
suas quintas virtuais (THOMAS, 2012). Supondo que, em torno da marca FarmVille, se criava
uma comunidade de marca, ela poderia ser designada como comunidade de marca baseada
nos media sociais, na medida em que nascia e se desenvolveria nos media sociais. Mas não
é deste fenómeno que falam LAROCHE et al. (2013), não são estas as marcas que MORRISSEY
(2009) diz estarem ansiosamente à procura de amigos no Facebook, nem é o que interessa à
presente investigação.
Se a Web é um reflexo do mundo em que vivemos (MILLER & ARNOLD, 2003), e as
identidades sociais online e offline, construídas pelos utilizadores/atores sociais nos sites
de redes sociais, se fundem (CORDEIRO, 2011), as comunidades de marcas, que existem
nos media sociais são um reflexo das suas comunidades de marca reais, não são novas
comunidades, nasceram a partir dos social media. Para o presente estudo, optamos pela
designação comunidade de marca nos sites de redes sociais. Partimos do mesmo ponto de
vista de LAROCHE et al. (2013), no sentido em que o conceito resulta da intercepção dos
conceitos de comunidade de marca e de site de redes sociais. O conceito é mais fino que o
proposto por LAROCHE et al. (2013) pois limitamos o seu campo aos sites de redes sociais, de
acordo com a tipologia de HAENLEIN e KAPLAN (2010), e não a todos os media sociais.
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Esta decisão resulta do facto de as marcas estarem à procura de seguidores,
fundamentalmente, em sites de redes sociais como o Facebook (BAIRD & PARASANIS, 2011;
GUMMERUS at al. 2012; FOURNIER & AVERY, 2011; MILLER et al., 2009; MORRISSEY, 2009).
Quanto à componente comunidade de marca, e em consonância com LAROCHE et al. (2013),
adotamos MUNIZ and O’GUINN (2001, p. 412) que definem comunidade de marca como
“a specialized, non-geographically bound community, based on a structured set of social
relations among admirers of a brand.”
Assim, e no contexto da presente investigação e de forma consistente com a literatura
sobre comunidades, comunidades de marca e práticas sociais, entendemos que, para que se
possa afirmar que existe uma comunidade de uma marca nos media sociais é necessário que
essa comunidade tenha existência fora dos media sociais e que as se manifestem, na página
da marca, as condições enunciadas por MUNIZ e O’GUINN (2001) ou SCHAU et al (2009).
Na ausência de um conceito satisfatório de comunidade de marca em sites de redes
sociais, tal como LAROCHE et al. (2013), entendemos que este tipo de comunidades é uma
interseção das comunidades de marca com os sites de redes sociais e adotamos a definição
de MUNIZ e O’GUINN (2001), que reforçamos com os conceitos de comunidade virtual de
BAGOZZI & DHOLAKIA (2002) e de RHEINGOLD (1993), dando assim relevância à interação
entre os membros como uma das suas características fundamentais. Esta decisão de considerar
fundamental a interação entre os utilizadores como característica das comunidades de marca
em sites de redes sociais permite incluir as ideias de participação proporcionada pela Internet
e pela Web 2.0 (CASTELLS, 2007, JENKINS, 2006).

Metodologia
O presente estudo tem como objetivo ilustrar a forma como a atividade dos utilizadores
de uma plataforma de social media, 9gag, assume características de comunidade de marca
(MUNIZ e O’GUINN, 2001) e práticas sociais de criação de valor (SCHAU et at., 2009). Este
objetivo traçado para o presente estudo implicou o recurso à técnica de análise de conteúdo.
O plano previu que partíssemos para os dados munidos de uma grelha de análise,
com dimensões de características e práticas de criação de valor em comunidades de marca,
desenvolvida a partir de MUNIZ e O’GUINN (2001) e SCHAU et al (2009), por forma a captar os
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contributos dos utilizadores que permitissem concluir pela existência de comunidades de
marca. Por forma a garantir que as mesmas são mutuamente exclusivas, procedeu-se a uma
análise comparativa das diferentes dimensões que compõem as abordagens de MUNIZ e
O’GUINN (2001) e SCHAU et al. (2002) às comunidades de marca. Esta análise permitiu-nos
concluir que existe uma sobreposição de algumas das dimensões das duas abordagens, pelo
que, no final, produzimos 14 categorias de análise que cobrem as práticas de criação de valor
propostas por SCHAU et al. (2009) e as características de comunidade de marca de MUNIZ e
O’GUINN (2001): acolhimento, empatia, governo, evangelizar, justificar, demarcar, estabelecer
marcos, atribuir crachás, documentar, cuidar, personalizar, comoditizar, legitimidade e
lealdade de marca por oposição a outra marca.
Estas categorias permitiram-nos construir as categorias de análise que utilizámos
para analisar as publicações efetuadas pelos utilizadores que transitaram para a área hot da
plataforma 9gag. Dado o propósito de ilustrar a forma que assume comunidades de marca
virtuais, como amostra selecionámos publicações feitas pelos utilizadores do 9gag no período
de outubro de 2014 a Abril de 2015. Foram observadas as publicações que atingiram a área
hot da plataforma e selecionadas as que permitem ilustrar características de comunidade
de marca de acordo com as categorias de análise. A amostra é, neste sentido, uma amostra
dirigida.

Resultados
Em traços gerais, o conteúdo publicado pelos utilizadores deste site revela características
de comunidade de marca formada em torno da marca 9gag. Uma dessas características,
que distingue imediatamente o 9gag das páginas oficiais de marcas no Facebook (MENDES,
2016), é o facto de todo o conteúdo disponível na plataforma ser exclusivamente criado pelos
próprios utilizadores. Além disso, o conteúdo publicado exige algum esforço criativo por parte
dos utilizadores e é feito fora do âmbito profissional, duas características do conteúdo gerado
pelos utilizadores, de acordo com WUNSCH-VINCENT e VICKERY (2007). O conteúdo gerado
pelos utilizadores é, de acordo com BAGOZZI e DHOLAKIA (2002), uma das características
das comunidades virtuais. O conteúdo analisado permitiu observar características claras de
comunidade de marca nos sites de redes sociais, como interação entre os participantes, rituais
e tradições, autogoverno, linguagem própria, consciência de tipo, demarcação e lealdade por
oposição a outra marca.
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Interagem uns com os outros
Uma outra diferença clara, entre as páginas oficiais de marcas no Facebook e o site
9gag (MENDES, 2016), que se vê em todas as publicações que atingem a zona hot, é a forma
como os utilizadores interagem uns com os outros. Por exemplo, a publicação do utilizador
Bayersej deu origem a uma série de comentários que ilustra esta característica do 9gag. Sob
o título “Look what was in my grandmom’s basment6 “ (Anexo 1, link 1), um utilizador, que
dá pelo nome de Bayersej, publicou uma fotografia de um álbum em vinil com sucessos
da banda rock Queen, junto a um gira-discos. Como todas as publicações que ascendem à
área hot, também está deu origem a uma série de comentários de outros utilizadores. Numa
sequência de comentários, vários utilizadores foram publicando versos da canção Bohemian
Rapsody, um sucesso da banda inglesa lançado em 1975. De uma forma que quase reproduz
corretamente a letra da música, cada publicação de cada utilizador acrescenta um verso.
Este mesmo comportamento verifica-se na publicação do utilizador Brendanz (Anexo
1, link 3). Este utilizador partilhou uma fotografia de um colchão na rua. Nesse colchão está
escrita a frase “nothing really matress”, um trocadilho com as palavras matress (colchão) e
matters (importa), e que remete para um dos versos de Bohemian Rapsody. O suficiente para
alguns utilizadores publicarem sequencialmente versos desta canção.
Um outro exemplo deste tipo de prática acontece também em a propósito da música
What is Love, lançada em 1993, pelo cantor alemão Haddaway. Sempre que algum utilizador
publica algo que se relacione com esta música, outros publicam em sequência a sua letra.
No dia 13 de março, em resposta a uma publicação sobre música, o utilizador gnome_friend
escreveu o primeiro verso da música, e que lhe dá o título, what is love (Anexo 1, link 3).
Sequencialmente, outros acrescentaram os versos seguintes, “baby, don’t hurt me”, “don’t hurt
me”, “no more”.
Este tipo de prática, em que os utilizadores do 9gag acrescentam algo sequencialmente,
não acontece apenas com quando escrevem sequencialmente as letras das canções. A música
Sandstorm, lançada em 1999 pelo produtor finlandês Darude, é um exemplo deste tipo de
6 De forma a permitir uma plena compreensão dos contributos dos utilizadores dos 9gag, as citações mantêm os erros ortográficos,
gramaticais e a utilização de maiúsculas e minúsculas, conforme publicado pelos utilizadores.
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prática. Em alguns casos, quando um utilizador publica algo que se relacione com esta
música, outros utilizadores publicam, sequencialmente, os nomes do artista e da música,
com alterações nas sílabas das duas palavras. Depois de um qualquer utilizador criar uma
publicação com o nome do artista finlandês e/ou com o nome de música, podem surgir
respostas que jogam duas palavras. Invariavelmente, surgem “Dastorm – Sandrude”, “sarude
– dandsrorm” e por aí fora. É o que acontece na publicação “Darude – Sandstorm” (Anexo 1,
link 6).
Este tipo de publicações, para além de revelar que existe uma orientação dos utilizadores
para outros utilizadores, denota também uma das características das comunidades de marca,
a existência de rituais e tradições (MUNIZ e O’GUINN, 2001).

Rituais e tradições
A prática de reproduzir a letra de canções populares não é o único ritual dos
utilizadores do 9gag. MUNIZ e O’GUINN (2001) referem que uma das características dos rituais
e tradições, das comunidades de marca, é a utilização de linguagem e saudações próprias.
Esta característica encontra-se na prática dos utilizadores do 9gag.
Na publicação “Couch at a hotel I was staying” (Anexo 1, Link 7) o utilizador Herman1038
coloca um meme no qual mostra um sofá com uma forma diferente do habitual acompanhado
do texto “best couch ever!”. O utilizador liminho7 comenta: “Captain here The Piece is called:
‘Living Tower’ by Verner Panton for vitra. in the late 1960’s (1969 to be precise) *couches away*”.
Esta publicação tem duas expressões que constituem parte da linguagem que os utilizadores
no 9gag usam regularmente. Uma é a expressão Captain here que identifica Liminho7 como
um utilizador na posse de informação que os outros desconhecem. Um captain é um utilizador
que esclarece os outros sobre algo. Neste caso, qual o modelo do sofá que está no meme. É
possível que qualquer utilizador solicite a intervenção de um captain usando a expressão
“captain needed” (Anexo 13, Link 7).
A outra expressão, que faz parte da linguagem habitual dos utilizadores do site 9gag,
contida na publicação de liminho7 é “couches away”. Faz parte do ritual que um verdadeiro
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captain termine o seu comentário com a expressão flies away. A ideia é que a intervenção
do captain é curta e após a publicação vai-se embora. É também possível que o captain opte
por alterações a esta expressão, fazendo jogos de palavras. Neste caso, liminho7 optou por
efetuar um trocadilho a partir da imagem que comentava e substituiu a palavra flies por
couches. Num outro exemplo, comentando a publicação A line from one of my favorite movies
de Cosmin47 (Anexo 1, Link 8), o utilizador laufenberg2007 assume-se como captain e termina
o seu comentário com “swims away”.
Qualquer utilizador pode também pedir esclarecimentos a quem efetuou a publicação.
É o que faz a utilizadora sparkles4ever quando diz “Where is this hotel OP? I want to live
there” (Anexo 1, link 7). Neste caso, é pedida a intervenção do OP, expressão que designa o
utilizador que efetuou o post. Mas a expressão pode ser usada apenas para fazer referência ao
utilizador que efetuou a publicação que se está a comentar. É o que se passa nos comentários
à publicação “Do you like my new t-shirt?” do utilizador Marco8824 (Anexo 1, link 9). Nesta
publicação, Marco8824 pergunta aos outros se gostam da t-shirt que ele produziu, mostrando
a frase que inscreveu nela: “Life is too short to remove USB safetly”. A frase, que contém um
erro ortográfico na palavra safetly, deu origem a diversos comentários jocosos de outros
utilizadores. Por exemplo, I_amoffended escreve que “OP will never wear that t-shirt again”
referindo-se à possibilidade do utilizador marco8824 não voltar a usar a t-shirt depois de
perceber o erro que cometeu.
Os memes publicados no 9gag são habitualmente imagens de pequenas dimensões,
onde se publica apenas uma ideia. Há, no entanto, imagens de maiores dimensões nas quais
os utilizadores do 9gag publicam ideias mais complexas ou sucessões de ideias. Faz parte
dos rituais e tradições que, no final de uma longa publicação, os utilizadores peçam desculpa
e terminem colocando a imagem de uma batata – ou variações com batatas. É o caso da
publicação Not totally sure of everything. Yet, best I can remember, na qual knightwenceslas
esclarece uma questão publicada num meme uns dias antes (Anexo 1, link 20). Nessa outra
publicação perguntava-se a quantos frames por segundo vê o olho humano. Knightwenceslas
procura dar uma resposta, o que o leva a fazer uma publicação mais longa que o habitual. No
final coloca a imagem de uma batata e pede desculpa pela extensão da sua publicação.
A publicação de gingerviking é outro exemplo de publicações extensas que obrigam
os seus criadores a terminar pedindo desculpa e colocando locando imagens de batatas no
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no final. Nos primeiros meses de 2015 muitos utilizadores do 9gag efetuaram publicações nas
quais partilhavam com os outros o produto das suas atividades profissionais. Com “Everyone
posting their profession. So this is mine. I build this for a living”, gingerviking revela aos
restantes utilizadores que profissionalmente se dedica a produzir computadores pessoais,
em cubos de madeira, verdadeiras peças de design. Dado que a sua publicação é muito longa,
e para não perder a marca humorística do site, gingerviking coloca a imagem de um saco
de batatas. E pede desculpa pelo seu baixo nível de inglês – algo que é comum a muitos
utilizadores do 9gag.
Esta prática, que leva muitos utilizadores a pedirem desculpa pelo seu nível de inglês,
é tão habitual que levou jarakacha a fazer uma publicação na qual se dirige aos utilizadores
cujo inglês não é a sua língua mãe (Anexo 1, link 20). Para além de lhes dizer que não devem
pedir desculpa, ainda afirma que o seu nível de inglês é sempre superior ao nível que os que
têm o inglês como língua mãe têm nas outras línguas.

Uma comunidade que se auto governa
A publicação de marco8824, “Do you like my new t-shirt?” (Anexo 1, link 9), deu
origem a um conjunto de comentários que revelam uma outra prática de criação de valor
nas comunidades de marca. O governo é, de acordo com SCHAU et. al. (2009), a prática de
redes sociais que garante a articulação de normas para o funcionamento da comunidade.
Utilizadores como forhisglory, zikynamam, scottpendlebury, tayroneek repetiram inúmeras
vezes a palavra errada nas suas publicações.
Esta é uma prática habitual sempre que algum utilizador comete algum erro ortográfico.
Verifica-se não apenas em relação às publicações, mas também relativamente aos comentários
que os utilizadores vão colocando. Por exemplo, num comentário à publicação do utilizador
calheiro, “Leo if you are reading this, I dare you to do it! It would be awesome!”, ninetyskid
escreve “he needs first to win an oscar that’s immpossible achievement for him” (Anexo 1, link
10). No comentário seguinte peteypanda10 repete exaustivamente a palavra immpossible,
exatamente com o erro ortográfico dado por ninetyskid. Embora pareçam apenas zombaria,
estas publicações, nas quais os utilizadores repetem exaustivamente erros ortográficos
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cometidos por outros utilizadores, funcionam como uma prática de autocontrolo da
comunidade. Estas publicações como que funcionam como um corretor automático de um
processador de texto que assinala os erros à medida que escrevemos.
Dentro da mesma linha, há também publicações que alargam o controlo dos erros
ortográficos aos erros gramaticais. Por exemplo, SB2000 publica um meme onde, sobre uma
imagem de um pai a abraçar um filho, se lê “But papa, that post was funny. No son, they said
your instead of you’re” (Anexo 1, link 11). Ou então, os comentários de nikolaaaaaaa e de
allhail33 que repetem exaustivamente os erros gramaticais da publicação “Me when bought
a new shoes” de tommchandra (Anexo 1, link 12).
A prática de governo não se limita ao conteúdo das publicações, mas também à sua
forma. Por exemplo, Ironmenphis publica um meme onde se lê “Did you know that when the
first star wars movie was released, “France still used the guillotine?” usando o mesmo texto
para título da publicação (Anexo 1, link 16). Dado que não é suposto que o texto do título seja
o mesmo do que é colocado no meme, o utilizador ganja_popatoes comenta “Did you know,
that when the first Star Wars was released, people used different tittle than the meme itself?”.
Enragementchild acrescenta “The amount of laziness is TOO DAMN HIGH”.
O controlo da forma também se verifica nas publicações de gifs7 . Cheekycheek publica
um, no qual se vê um indivíduo objetivamente obeso a correr sobre um pontão e a saltar para
um lago gelado (Anexo 1, link 18). Quando cai no gelo, este parte-se e o indivíduo entra de
costas no lago gelado. Este tipo de gif deveria terminar com a palavra wasted (estragado). Isto
não acontece, o que leva alguns utilizadores a reclamar. Thecaptain5541 diz “WHERE IS THE
WASTED PART! The title clearly says wasted, but there is none at the end” e cokhibuan ironiza
“yup...op !! we want our money back”.

Consciência de tipo, demarcação e lealdade por oposição a outra marca
Uma das características das comunidades de marca é a consciência de tipo (MUNIZ e
O’GUINN, 2001). Com o título “Nights rest for 9gagger”, a publicação de tinywhale apresenta o
7 Um gif é um vídeo de curta duração, habitualmente menos de 10 segundos, e baixa qualidade de imagem, que, quando
executado, repete interminavelmente.
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texto “many of you before sleep” sobre um desenho que mostra alguém na cama agarrado
ao seu smartphone (Anexo 1, link 23). Esta imagem é reveladora. Não apenas nos diz como os
utilizadores deste site de redes sociais se chamam a si próprios – 9gaggers –, denuncia uma
prática, habitual entre os 9gaggers, de navegar horas pelo site antes de adormecer.
Os comentários gerados pela publicação de tinywhale comprovam a existência de
uma consciência de tipo. Vários utilizadores, como toothpick ou asylumforaclawn, afirmam
que estão a fazer no momento aquilo que é descrito no meme. YANnickvomdorff afirma “What
is this ‘sleep’ thing op is talking about? Captain pls”, reconhecendo implicitamente que sabe
do que o op está a falar.
A prática de estar horas a navegar pelo site é traduzida no meme publicado por
demotivateur. Com o título “A professional I am” (Anexo 1, link 19), a imagem publicada mostra
uma mão vista de perfil, com o dedo indicador fletido, como se estivesse a chamar alguém. A
imagem está manipulada de forma a que o dedo dobrado se assemelha a um braço com um
bicep bastante musculado. O texto sobre a imagem afirma “since you asked about my job, I’m
a pro 9gag scroller”.
É grande a variedade de publicações onde se encontra a consciência de tipo. Num
registo diferente das anteriores, na publicação “I think I know which one a true 9gagger would
pick...”, robinandersson5 apresenta uma imagem na qual se podem ver uma pistola, duas facas,
uma granada e uma banana em cima de uma mesa. Esta publicação faz alusão a uma série
de publicações nas quais os utilizadores colocam uma banana junto a um qualquer objecto
e adicionam a expressão “banana for scale”. A ideia de robinandersson5 é que um verdadeiro
9gagger pegaria na banana.
Em resposta a esta publicação, alguns utilizadores deixam claro que robinandersson5
não é um verdadeiro 9gagger. Um anónimo publica que “True 9gagger”. People came up
with ‘banana for scale’ this year (or late 2013) I don’t even remember tbh...and you call it
‘true 9gagger’? WTF.”, deixando claro que a expressão já não é nova na comunidade e que,
consequentemente, não faz do utilizador um verdadeiro 9gagger. Celuideleon concorda com
o utilizador anónimo ao afirmar que “You are right. People here don’t even know the idea of
‘bitch please’ ing a post...a ‘tru’ 9gagger would choose to flip the table”. E koanna refere que
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“A true 9gagger remembers the poop in the shower guy”, fazendo referência a uma publicação
mais antiga.
Estes comentários revelam que, para além da consciência de tipo, se verifica a prática
de demarcação, referida por SCHAU et al. (2009). Esta prática implica a marcação semelhanças
e diferenças intragrupo. Neste caso, as publicações permitem concluir que nem todos os
utilizadores possuem o mesmo conhecimento sobre os rituais e tradições da comunidade.
Alguns comentários ao meme de calheiro revelam também a existência de lealdade
de marca por oposição a outra, um dos aspetos da consciência de tipo nas comunidades de
marca identificadas por MUNIZ & O’GUINN (2001). Através da oposição a marcas concorrentes,
os membros obtêm uma parte importante da construção da sua experiência comunitária,
bem como do significado da marca.
A consciência de tipo dos 9gaggers fica ilustrada no comentário de usedtoothbrush
à publicação “I think I know which one a true 9gagger would pick...”, robinandersson5: “he
probably means that we’re just a big disfunctional family that would pick the most stupid
answer to everything”.

Conclusões
A análise das publicações efetuadas pelos utilizadores permite concluir que existe uma
comunidade de marca em torno do 9gag. Uma comunidade virtual é um grupo de pessoas
que podem ou não se encontrar face a face e que se envolvem em troca de palavras e de
ideias mediadas por computador (RHEINGOLD, 1993). Uma comunidade de marca virtual,
um caso específico das comunidades virtuais, diferencia-se das comunidades virtuais por se
formar em torno de uma marca e pressupor que os indivíduos comunicam entre si através
de uma plataforma fornecida pela empresa que detém a marca, podendo discutir assuntos
relacionados com a marca ou partilhar opiniões sobre outros temas. (SICILIA e PALAZON,
2008). É isto que acontece no 9gag como fica ilustrado com as publicações nas quais os
utilizadores publicam sequencialmente os versos de músicas populares ou discutem qual o
dedo que utilizam para mover as publicações nos seus dispositivos eletrónicos.
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Sem a intervenção dos gestores do site, ou de qualquer outra entidade, os utilizadores
autorregulam-se, numa prática de governo, característica das comunidades de marca (SCHAU
et al., 2009). Esta prática é clara nas discussões que surgem em torno do tipo de conteúdo e da
originalidade das publicações ou da utilização incorreta dos seus formatos. Ao enveredar por
este tipo de debate, os utilizadores do 9gag garantem a divulgação das regras da comunidade
e, de certo modo, o controlo da mesma.
Estas discussões permitem também a identificação da prática de demarcação,
característica das comunidades de marca (SCHAU et al., 2009). As discussões sobre o que é um
verdadeiro 9gagger são exemplo deste tipo de prática. Ao fazê-lo, os utilizadores envolvidos
demarcam-se de outros. Todos querem ser membros da comunidade, ou 9gaggers, mas há
uns que são mais membros do que outros. Seja porque são utilizadores do site há mais tempo,
seja porque sabem mais sobre como funciona a mesma.
Apesar destas diferenças, todos querem ser 9gaggers. Tal como os membros da
comunidade de marca da série Star Trek se identificam como trekkers ou trekkies (KOZINETS,
2002), esta denominação comum, a par com a consciência de que se envolvem em práticas
comuns, revela a existência consciência de tipo, uma outra característica das comunidades de
marca (MUNIZ & O’GUINN, 2001). Os utilizadores do 9gag não apenas se identificam com um
nome comum, mas reconhecem que navegam horas sem fim antes de adormecer.
Finalmente, os 9gaggers possuem um conjunto de rituais e tradições que dão corpo à
comunidade. No 9gag há captains que fly away quando esclarecem publicações dos OPs. Há
9gaggers que colocam imagens de batatas no final das suas longas publicações e os outros
sabem porquê. Que denunciam os erros ortográficos que encontram no 9gag repetindo-os
vezes sem conta nas suas publicações. Que reproduzem os versos de canções populares de tal
forma que, ao lê-los sequencialmente, quase podemos ler a letra completa.
Podemos concluir que existe uma comunidade de marca 9gag (MUNIZ e O’GUINN,
2001; SCHAU et al., 2009). É, no entanto, importante referir que a comunidade aqui ilustrada
se forma em torno da marca da própria plataforma. As comunidades de marca são fenómenos
raros (MUNIZ & O’GUINN, 2001) e, como concluímos na investigação realizada no âmbito da
dissertação de doutoramento (MENDES, 2016), uma larga base de fãs numa plataforma como
o Facebook não significa uma comunidade de marca.
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As marcas que correm ansiosamente atrás de fãs nas plataformas de meios sociais devem,
antes de mais, cuidar das suas marcas no geral. Uma comunidade de marca só funcionará nos
meios sociais se existir na realidade.
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A gestão do relacionamento no branding: uma contribuição das
relações públicas1
Carlise Nascimento BORGES2
Universidade Federal de Goiás UFG

Resumo
Este artigo visa articular as ambivalências do processo de branding com as funções de relações
públicas, buscando a contribuição deste profissional na gestão do relacionamento com os
diversos públicos de uma organização. Compreendendo o branding como uma filosofia de
gestão de negócios, o artigo discorre sobre a importância do cumprimento da essência da
marca, inclusive entre os colaboradores da empresa. A partir de um levantamento bibliográfico,
o objetivo é compreender como a gestão de marcas pode utilizar as relações públicas para
estabelecer relacionamentos duradouros com os seus diversos públicos, visto que a imagem
de marca agrega alto valor à organização e se torna estratégia de sobrevivência na atualidade
Palavras-chave: branding; relações públicas; imagem de marca; gestão do relacionamento.

Abstract
This article aims to articulate the ambivalences between the process of branding and the public
relations functions, seeking the professional’s contribution to the relations management with the
many stakeholders of an organization. By comprehending branding as a business management
philosophy, this article discusses the importance of the commitment with the brand’s essence,
including within the company’s staff. From a bibliographic research, the main objective is to
understand how brand management can use public relations to stablish long term relationships
with its stakeholders, since the brand’s image adds high value to the organization and becomes a
1 Trabalho apresentado no GP Marcas e Negócios, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding:
Economia Criativa.
2 Mestre em Comunicação (UFG). Docente do curso de Relações Públicas da FIC-UFG e do curso de Publicidade e Propaganda da
PUC-GO. Email: carlise.com@gmail.com
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survival strategy nowadays.
Keywords: branding; public relations; brand image; relationship management.

Résumé
Cet article envisage à articuler les ambivalences du processus de branding à travers des fonctions
des relations publiques, à partir d’une recherche de la contribution entre le collaborateur et les
plusieurs publiques d’une entreprise. En comprenant l’image de marque comme une philosophie
de gestion d’entreprise, l’article traite de l’importance du respect de l’essence de la marque, aussi
bien qu’entre les collaborateurs. A partir d’une revue de la littérature, l’objectif principale c’est de
comprendre comment la gestion de la marque peut utiliser les relations publiques pour établir des
relations durables avec les plusieurs consommateurs, en considérant que l’image de marque a le
pouvoir de faire l’organization devenir très reputé. Pour cette raison cette stratégie a l’importance
fondamentale pour la survie de l’organisation dans la contemporanéité.
Mots-clés: branding; relation publiques; image de marque; marketing relationnel.

Resumen
Este artículo tiene como objetivo articular las ambivalencias del proceso de branding con
funciones de las relaciones públicas, en busca de la contribución de la administración de la
relación profesional con los distintos grupos de interés de una organización. La comprensión de lo
branding como una filosofía de gestión empresarial, el artículo discute la importancia de cumplir
con la esencia de la marca, incluso entre los empleados de la compañía. A partir de una revisión
de la literatura, el objetivo es entender cómo la gestión de la marca puede utilizar las relaciones
públicas para establecer relaciones duraderas con sus grupos de interés, como la imagen de marca
de alta añade valor a la organización y se convierte en una estrategia de supervivencia.
Palabras-clave: branding; relaciones públicas; imagen de marca; marketing relacional.

112

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Introdução
Há um velho ditado que diz que “a propaganda é a alma do negócio”. Para Gracioso
(2006) a propaganda, na verdade, ajuda a criar a verdadeira alma do negócio – a marca. Por
muito tempo as marcas foram compreendidas como sinais, símbolos ou desenhos que tinham
como função primária a identificação visual de uma empresa, um produto ou um serviço.
Atualmente, o conceito de marca se tornou muito mais complexo pois, além de ícones
para a memória, uma marca é composta por elementos simbólicos que trabalham em conjunto
com o imaginário de seus públicos, tendo a capacidade de desenvolver não só aspectos de
identificação, como também de fidelização e relacionamento. Shultz e Barnes (2001, p.44)
reiteram que “[...] a marca é mais do que um nome, símbolo ou ícone – é um vínculo que
somente o consumidor é capaz de criar”. Da mesma forma, o conceito de branding também se
torna heterogêneo, atualmente mais ligado à administração da marca, tendo como propósito
levar as marcas além da sua natureza econômica, fazendo com que essas adentrem na vida
dos consumidores e passem a fazer parte da sua cultura.
Desta forma, este artigo pretende discutir as ambivalências entre o branding e as
relações públicas, destacando o caráter mediador deste profissional e sua importância na
gestão do relacionamento com os diversos públicos de uma organização. Compreendendo
o branding como uma filosofia de gestão de negócios, o artigo discorre sobre a importância
do cumprimento da essência da marca, inclusive entre os colaboradores da empresa. A partir
de um levantamento bibliográfico, o objetivo é compreender como a gestão de marcas
pode utilizar as relações públicas para estabelecer relacionamentos duradouros com os seus
diversos públicos, visto que a imagem de marca agrega alto valor à organização e se torna
estratégia de sobrevivência na atualidade.

Marcas, identidade e reputação
Uma marca é formada por ativos tangíveis e intangíveis. Os tangíveis estão ligados de
forma direta ao produto/serviço, tais como qualidade, performance, preço etc., e os intangíveis
estão vinculados a sensações, emoções, confiança, status, entre outros. Os ativos intangíveis
possuem maior impacto, já que aproximam o consumidor e fazem uma ligação com suas
experiências pessoais.

113

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Por meio das mensagens sensoriais que esses ativos transmitem, são comunicados
valores de ordem simbólica – status, noção de pertencimento, formação ou afirmação de
identidade, exclusividade, dentre outros. Desta forma, quando um consumidor vê uma marca,
imediatamente suscita informações e sensações íntimas, que existem apenas em sua mente,
como afirma Gregory (apud MARCONDES, 2003, p.21): “Marca não é uma coisa, um produto,
uma companhia ou uma organização. Marcas não existem no mundo físico, são construções
mentais [...] Marcas existem no âmbito da consciência, seja dos indivíduos seja de um público”.
O avanço tecnológico possibilitou o desenvolvimento de produtos de qualidade e
padrões técnicos cada vez mais semelhantes e, em razão disso, a decisão de compra se torna
cada vez mais dependente das marcas, que deixam de assumir uma postura de vantagem
competitiva para se tornarem uma espécie de “sobrevivência competitiva” para as organizações.
No momento em que um consumidor adquire um produto, ele adquire também um conjunto
de valores associados à marca, algo que, além de definir um produto ou serviço, também o
define de alguma forma. Pinho (1996, p.43) salienta que,
[...] uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas
incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis relevantes para
o consumidor e que contribuem para diferenciá-la daqueles que lhe são
similares. Assim, ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas
um bem, mas todo o conjunto de valores e atributos da marca.

Cada marca promove associações e experiências anteriores, que fazem com que o
consumidor decida por um produto ou por outro. “As pessoas associam a marca à sua própria
experiência, ou à experiência de outras pessoas. Ao vermos uma marca, imediatamente a
associamos às impressões deixadas por essas experiências” (GRACIOSO, 2006, p.19).
Marca é a percepção íntima, o sentimento visceral de uma pessoa em relação
a um produto, serviço ou empresa. É um sentimento visceral porque todos
nós somos seres emotivos, intuitivos, apesar dos nossos melhores esforços
para sermos racionais [...]. Em outras palavras, marca não é o que você diz que
ela é. É o que os outros dizem que ela é (NEUMEIER, 2008, p.3).
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Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.59) alertam que, apesar das marcas serem
construídas por iniciativa das organizações, “[...] uma vez bem-sucedida, a marca deixa de ser
propriedade da empresa [...]. As marcas pertencem aos consumidores. A missão da marca agora
passa a ser a missão deles”. Essa sinergia entre marcas e consumidores, resulta na formação
de imagens capazes de gerar e/ou solidificar reputação e excelência às organizações. “O que
as empresas podem fazer é alinhar suas ações com a missão da marca” (KOTLER; KARTAJAYA;
SETIAWAN, 2010, p.59).
Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), a missão representa a identidade da
empresa, sua essência, seu DNA e, portanto, envolve uma história verdadeira e que seja capaz
de emocionar as pessoas. Para os autores, não é necessário algo complicado, nem sofisticado.
Na verdade, deve ser simples e de fácil compreensão. Para estabelecer conexão com pessoas,
“as marcas precisam desenvolver um DNA autêntico, o núcleo de sua verdadeira diferenciação.
Esse DNA refletirá a identidade da marca nas redes [...] de consumidores” (KOTLER; KARTAJAYA;
SETIAWAN, 2010, p.39). Os autores alertam ainda que, esse DNA deve ser verdadeiro e
representado em todas as atitudes da organização. Caso contrário, se aparentarem falsidade,
podem perder para sempre a credibilidade.
Bender (2009, p.171) entende que uma marca possui duas diretrizes: uma interna – a
identidade; e uma externa – a imagem. “A primeira, a identidade é o conceito que traçamos
para uma marca, um DNA de marca planejado. São os valores e atributos que queremos passar
para o mercado. A segunda, a imagem da marca, é a percepção, a maneira como a marca é
percebida pela audiência”.
A identidade da marca, portanto, tem a ver com a maneira como ela se posiciona na
mente de seus públicos e, para que ela seja notada, seu posicionamento precisa ser único e
relevante para seus públicos. Em uma tentativa conceitual de identidade, posicionamento
e imagem na atualidade, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) criaram os “3is” – um triângulo
harmonioso entre marca, posicionamento e diferenciação, que une identidade, integridade e
imagem da marca, para definir a linha estratégia que a organização deve seguir.
No mundo horizontal dos consumidores, a marca é inútil se apenas articular
seu posicionamento. A marca pode ter uma identidade clara na mente dos
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consumidores, mas não necessariamente boa [...]. Em outras palavras, o
triângulo não está completo sem a diferenciação. A diferenciação é o DNA
da marca que reflete sua verdadeira integridade. É uma prova sólida de
que a marca concretiza suas promessas. Tem a ver com a concretização do
desempenho e da satisfação prometida a seus clientes. Uma diferenciação
que estabeleça sinergia com o posicionamento criará automaticamente uma
boa imagem da marca (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.41).

Gracioso (2006, p. 20) corrobora com os autores, dizendo que a imagem da marca “é
a impressão coletiva que as pessoas têm a respeito de uma marca de produto ou serviço.
Trata-se da informação – positiva ou negativa – que alguém adquiriu sobre uma marca em
particular”.

A credibilidade das marcas em um mundo horizontal
Todas estas alegações fazem ainda mais sentido na atual conjuntura em que vivemos.
Atualmente, por conta da quantidade de informação disponível, da velocidade de sua
circulação e a ampla capacidade de compartilhamento, os consumidores se tornaram mais
“empoderados”, visto que podem pesquisar, opinar, discutir, reclamar, elogiar ou recomendar
uma marca. Assim, cada dia mais a reputação de uma marca está subordinada não ao que as
empresas dizem delas mesmas, mas ao que os consumidores dizem sobre elas.
Strutzel (2015) afirma que esse empoderamento não foi criado com o advento da
internet, mas foi exponencialmente intensificado por ela. O principal fenômeno que contribuiu
para este aumento de poder do consumidor está localizado na avalanche de sites de redes
sociais, que abriu espaço para o consumidor interagir na rede e fazer parte do processo.
[...] prepare-se para o cidadão hiper-poderoso. A nova geração de cidadãos
digitais tem na ponta dos dedos os meios para criar; portanto, qualquer coisa
que envolva informação e cultura é material para produções auto organizadas.
Suas expectativas em relação às empresas e aos governos são mais altas [...].
Eles não são consumidores, mas prosumers. (TAPSCOTT, 2006, p.344).
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À medida que as redes sociais online se tornam mais expressivas, cada vez mais,
os consumidores terão o poder de influenciar outros consumidores com suas opiniões e
experiências. O que o autor chama de prosumer – prosumidor em português, se configura em
uma junção das palavras “produtor” e “consumidor”, isto é, um consumidor-produtor que se
reconfigura e participa de todo o processo.
O valor construído pelos consumidores está fortemente atrelado às redes, pois através
delas são desenvolvidos relacionamentos e, por meio destes é que são transmitidas e validadas
as histórias criadas pelas organizações.
No mundo horizontal, as pessoas gostam de conferir autonomia a figuras
menos conhecidas [...]. Proporcionar aos consumidores uma noção de
empowerment, portanto é fundamental para a busca da missão da marca.
Mostre que a missão pertence aos consumidores e que é responsabilidade
dele concretizar a missão. Não se trata apenas de obter adesão, mas também
de causar impacto. Embora individualmente o consumidor seja fraco, seu
poder coletivo sempre será maior do que o poder de qualquer empresa
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p70).

Tapscott (2006) defende que os próprios consumidores podem ser fonte de inovação.
Basta que as empresas lhes ofereçam as ferramentas necessárias para a criação do que cada
um acredita ser valoroso à marca. Além de fonte de inovação, a estratégia colaborativa pode
funcionar também como estratégia de relacionamento e resultar em fidelização. Las Casas
(2014, p.94) contribui para esta discussão, argumentando que com a facilidade da internet
e das redes sociais, é possível desenvolver novos modelos de negócios, que consistem em
não só identificar o que os consumidores necessitam e desejam, mas “[...] incorporá-los no
processo de elaboração das ofertas comerciais através da chamada cocriação. [...] O futuro da
competição, portanto, situa-se numa nova abordagem total da criação de valor, centrada no
indivíduo, pelos consumidores e pelas empresas”.
Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), vivemos a era do marketing 3.0, onde
as práticas de comunicação e marketing são totalmente influenciadas pelas mudanças
ocasionadas no comportamento e nas atitudes desse novo consumidor. É a forma mais
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sofisticada da era centrada no consumidor, em que o consumidor demanda abordagens
mais colaborativas. Strutzel (2015, p.7) aponta que “[...] o poder conquistado pelo usuário
e a exigência de uma boa experiência de consumo obrigaram as marcas a abandonar a
comunicação em massa para adotar o relacionamento segmentado [...]. Os mass media, que
simplesmente impunha suas demandas ao consumidor, deu lugar ao relacionamento”.
As organizações precisam entender que os consumidores apreciam cada vez mais a
colaboração, o senso de comunidade e a humanização da marca. A humanização das marcas
é muito valorizada nos dias de hoje e quanto mais elas se fizerem próximas e demonstrarem
preocupação com as necessidades dos consumidores, mais a imagem da marca poderá ser
valorizada. Outro fator essencial é a transparência, já que para um consumidor empoderado
não é possível apenas parecer, é necessário ser; de forma verdadeira e consistente, sempre
levando em conta a participação do consumidor.
Os consumidores que se sentem valorizados pela organização e que se identificam
com uma marca, transformam-se instantaneamente em evangelizadores leais, promovendo e
agregando valor à marca. Quando alguém faz um comentário ruim ou sai alguma notícia que
seja prejudicial à marca, agem como verdadeiros defensores, reforçando os fatores positivos.
Publicam fotos fazendo uso ou consumindo produtos de determinada marca em suas redes
sociais, gerando mídia espontânea, tornando-se o que Terra (2010, p.86) denomina como
“usuários-mídia”:
Cada um de nós pode ser um usuário-mídia [...] [...] o usuário-mídia é um heavy
user tanto da internet como das mídias sociais e que produz, compartilha,
dissemina conteúdos próprios e de seus pares, bem como os endossa
junto às suas audiências em blogs, microblogs, fóruns de discussão online,
comunidades em sites de relacionamento, chats, entre outros. [...] existem
níveis de usuários-mídia: os que apenas consomem conteúdo e replicam; os
que apenas participam com comentários em iniciativas online de terceiros; e
os que de fato produzem conteúdo ativamente.

Isso pode acontecer por meio de colaboração em redes sociais, onde é possível opinar
sobre os produtos e serviços, fazer elogios ou até mesmo críticas produtivas, com o objetivo
real de aprimoramento.
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real de aprimoramento. O conteúdo gerado pelo consumidor sobre produtos/serviços é
considerado pelos demais consumidores, mais confiável do que o conteúdo gerado pelas
empresas.
[...] os clientes inventam novas maneiras de criar valor extra, colaborando e
compartilhando informações. Com o passar do tempo, o valor migra do seu
produto ou serviço para aquilo que os clientes fazem com a informação. Se
você não se mantém atualizado em relação aos clientes eles o deixam para
trás com suas invenções, criando oportunidade para concorrentes (TAPSCOTT,
2006 p. 183-184).

Terra (2010, p.102) confirma esse pensamento: “O conteúdo gerado pelo usuário nas
resenhas que produz em sites de comércio eletrônico, nos blogs e microblogs passa a ser
mídia essencial na reputação de marcas, produtos e serviços e motor de estímulo do boca a
boca”.
Dessa forma, as organizações devem adotar uma estratégia de transparência e abertura
de diálogo com o consumidor, construindo relacionamentos de qualidade, pois assim serão
capazes de perceber tendências trazidas por eles e utilizá-las para o fortalecimento da marca.
Todas essas ações devem ser monitoradas e gerenciadas por profissionais qualificados, para
que se valorize o relacionamento com os públicos estratégicos de uma organização; caso
contrário, eles podem deixar de valorizar a marca. Assim, “[...] ter um canal de comunicação
aberto não representa um diferencial. O que marcará a diferença entre as empresas modernas
será a qualidade adotada no relacionamento com seus públicos” (SCHIMIDT apud KUNSCH,
2006, p. 174).

As Relações Públicas como processo de Branding
Gerir e comunicar uma marca não é tarefa simples e demanda muito mais cuidados e
esforços do que possa parecer. Marcas são construídas pouco a pouco, no dia a dia, no contato
das pessoas com seus produtos, serviços, pontos de contato e colaboradores. Em função
disso, a reputação de uma marca se torna estratégia de sobrevivência para as organizações
na atualidade.
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Para Simões (1995, p. 178) “a marca é um item especial da identidade institucional
e, à semelhança da propaganda institucional, é um instrumento que se situa na área de
Relações Públicas quanto na esfera de marketing”. Assim, o profissional dessa área tem papel
fundamental no processo de branding, em razão da sua ampla formação.
De acordo com Knapp (2002, p.18) branding “é um amplo plano de ação utilizado por
uma organização para definir sua essência e criar uma mudança no paradigma de marca,
ou seja, torná-la distintiva, e ganhar uma vantagem competitiva sustentável”. Uma de suas
principais funções é aproximar identidade e imagem de marca, “[...] diminuindo a dissonância
a perceberem a marca com o valor que queremos que ela tenha” (BENDER, 2009, p. 171).
Marcas fortes e consolidadas só são capazes de existir quando baseadas em
relacionamento, que é o principal ativo dentro do processo de branding capaz de criar vínculos
entre pessoas e empresas. Esse relacionamento, se bem gerido, resultará em confiança e
credibilidade, que serão passados adiante por consumidores satisfeitos.
Neste ínterim, toda a organização deve ter atenção prioritária à sua marca e ao
que ela representa. Em consequência, as tomadas de decisão devem estar alinhadas ao
comportamento e personalidade expressa pela marca, pois só assim poderá solidificá-la. Caso
o consumidor se sinta enganado ou sofra alguma decepção, é sinal de que o relacionamento
está enfraquecido por algum motivo e essa negatividade pode ser rapidamente passada
adiante, para outros consumidores.
Conforme Guimarães (2003, p. 87) “o branding é uma filosofia de gestão de marca, ou
seja, uma maneira de agir e pensar sobre uma determinada marca”. Sendo assim, todos os
processos de uma organização devem ser pensados em função da execução da essência da
marca. Além disso, o branding vislumbra a criação de uma ligação simbólica e experiencial
com todos os seus públicos, a fim de criar um relacionamento fiel e que retorne em resultados
que atinjam os objetivos de uma organização.
Nesse sentido, o branding só consegue se tornar estratégico quando toda uma cultura
organizacional é atingida por completa. Para Marchiori (2008, p.94) a cultura organizacional “é
o reflexo da essência de uma organização, ou seja, sua personalidade [...]. Ela é essencialmente
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experimentada pelos seus membros de maneira conjunta [...], o que afeta a realidade
organizacional e a forma com que os grupos se comportam e valiam das relações internas”.
Em vista disso, a autora aponta que é preciso construir um significado e comunica-lo a todos,
uma vez que só assim se forma uma cultura firme na organização.
Isto posto, é necessário que se invista fortemente em comunicação para a transmissão
da essência da marca para todos os públicos de uma organização. Tanto os diretores quanto
os colaboradores precisam ter a consciência de que suas atitudes fazem parte da organização
e refletem diretamente na percepção da marca, podendo contribuir tanto para seu sucesso
quanto para seu fracasso. Isso equivale a dizer que o nível de qualidade da imagem de
uma organização é diretamente proporcional a satisfação dos seus públicos para com ela,
sobretudo, seus colaboradores e os seus consumidores, públicos considerados essenciais
para sua sobrevivência.
Os empregados são, na realidade, os consumidores mais próximos das práticas
da empresa. Precisam ser fortalecidos com valores autênticos. As empresas
precisam usar com seus empregados a mesma abordagem de contar histórias
que usam com seus consumidores [...]. No entanto, é mais difícil contar
histórias aos empregados, porque isso significa encenar experiências de
trabalho autênticas e coerentes. Uma atitude que não esteja alinhada com
os valores da empresa estragará toda a história. Os consumidores detectam
facilmente quando uma missão de marca não é autêntica. E os empregados
detectam com facilidade ainda maior falsos valores nas práticas da empresa
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 81).

Dessa forma, “o diálogo se torna essencial, constrói os relacionamentos e gera
significados” (MARCHIORI, 2008, p.94). Os profissionais de relações públicas podem auxiliar
na manutenção de diálogo permanente e duradouro com os públicos da organização, pois
se apoiam em análises e pesquisas de cada público, traçam estratégias direcionadas a cada
um deles, realizando uma comunicação dirigida com o objetivo de alcançar os melhores
resultados. Para Fortes (1998, p.18),
[...] às Relações Públicas está reservado o trabalho de conhecer e analisar
os diversos componentes do cenário estratégico de atuação das empresas,
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procurando identificar nas pessoas e nos grupos organizados comportamentos
e elementos de contato que autorizem e facilitem o estabelecimento de
processos de relacionamento nas unidades consideradas, conciliando
interesses.

Segundo Marchiori (2008, p.223) “a cultura vive quando comunicada significativamente”.
Por isso é fundamental que no processo de branding exista a presença de profissionais de
relações públicas, que têm em sua essência as soluções estratégicas para lidar com a relação
entre organização e seus diversos públicos.
Segundo Simões (1995), as tradicionais etapas do exercício da atividade de relações
públicas são: (1) diagnosticar a dinâmica no sistema organização-públicos na conjuntura
política-econômica; (2) prognosticar o que irá acontecer, neste sistema, a curto e médio
prazos; (3) assessorar os líderes nas políticas organizacionais; (4) implantar programas de
comunicação; e, por fim, (5) avaliar os resultados da intervenção no relacionamento da
organização com os seus públicos.
No processo de branding, as Relações Públicas inicialmente constroem
um espaço para a marca na comunicação social, por meio do primeiro
ingrediente: institucionalização, personalização. Depois, com meios, tempo
e oportunidades, a comunicação e o estímulo para a fixação da identidade
corporativa poderão tornar-se bem-sucedidas. O principal objetivo é fazer
com que os públicos da organização consigam perceber a mesma identidade
corporativa, de forma única, coesa, e fixem a marca como aquela que vai
satisfazer os seus desejos e que vai ficar em sua mente como a melhor (LISBÔA,
2004, p. 52).

Chamusca, Carvalhal e Wendhausen (2006) argumentam que as relações públicas
têm uma função mediadora – que visa a cooperação mútua na relação organização-públicos
– que garante, por meio da implementação de instrumentos de comunicação em via de
mão dupla, que os verdadeiros anseios do consumidor sejam considerados, respeitados e,
sobretudo, contemplados nos processos administrativos e comunicacionais da organização,
que compreendem, inclusive, o processo de branding.
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Considerando esse valor preponderante para a comunicação e para o desenvolvimento
das organizações, entende-se que é preciso utilizar todas as ferramentas disponíveis para a
sedimentação da marca, focando principalmente na questão do relacionamento e diálogo
com os públicos, a fim de construir valores, sentimentos, engajamento e vínculos emocionais.
A relação com os públicos é considerada de suma importância, pois são eles
que constroem a imagem corporativa e da marca, e a empresa depende deles
para sobreviver. Portanto, formá-los, seja em que ambiente for – físico ou
virtual – é tarefa do profissional de relações públicas, uma vez que permite o
estreitamento da relação entre as pessoas, aumenta a credibilidade entre as
partes, além de contribuir para o clima de negócios e para o bom conceito da
empresa no mercado (TERRA, 2006, p. 81).

A gestão dos relacionamentos aumenta a chance de que os consumidores se relacionem
rotineiramente com a organização e continuem comprando e recomendando a marca, por
meio da satisfação racional e, principalmente, da emocional.
Assim sendo, o apoio que relações públicas podem oferecer à empresa para
ela alcançar seus objetivos mercadológicos é efetivo na medida em que, por
meio das atividades de planejamento suas relações com os públicos sejam
caracterizadas pelo mútuo entendimento e pela colaboração [...]. (KUNSCH,
2006, p.56).

Considerações finais
A construção e gestão de relacionamentos é fundamental neste processo, visto que
ações pontuais não garantem o sucesso de uma marca a longo prazo. Relacionamentos
que dão certo e geram frutos são aqueles que perduram no tempo, e através de diálogo,
entendimento, colaboração e inovação, conseguem se reinventar e permanecer fortes. Desta
forma, ao analisar o processo de branding, foi possível observar que a utilização de técnicas
de relações públicas é constantemente requerida e necessária.
A expertise em mediar conflitos, buscar a harmonia organizacional e cuidar da
qualidade dos relacionamentos estabelecidos entre a organização e os seus mais diversos
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públicos, são características essenciais para a consolidação de uma imagem de marca. A função
mediadora das relações públicas permite entregar as promessas de marca estabelecidas entre
a organização e os seus públicos.
No entanto, embora pareça um tema corriqueiro, ainda é grande a confusão e falta de
pesquisas que permeiam o branding e as relações públicas. Em um contexto de neutralidade
e interdisciplinaridade exorbitante, o branding pode ser uma ótima oportunidade para
as relações públicas e vice-versa. Ambos podem se estabelecer como ferramenta útil de
qualificação das relações organizacionais, uma vez que, a cada dia, vivemos em uma sociedade
dominada por milhares de marcas e significados.
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A imagem profissional na comunicação da identidade corporativa
Eliane FIGUEIRÔA1
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Resumo
Este estudo tem como objetivo mostrar a importância da imagem profissional para
o alinhamento da percepção do cliente com a identidade corporativa. Aparência,
comportamento e comunicação dos funcionários funcionam como elementos de diferenciação
e posicionamento de marca.
Desenvolver uma estratégia de comunicação que expresse os valores organizacionais na
imagem profissional levam a uma maior identificação com o cliente e também projetam
profissionalismo e credibilidade.
O dress code corporativo precisa estar alinhado ao posicionamento da marca para que haja
uma comunicação clara, coerente e consistente com as intenções e valores da organização.
Palavras-chave: identidade corporativa; imagem profissional; valores; dress code; marca

Abstract
This study aims to show the importance of professional image for the alignment of customer
perception and corporate identity . Appearance, behavior and communication of the employees
work as elements of differentiation and branding.
Develop a communication strategy that expresses organizational values in the professional image
lead to a greater identification with the client and also project professionalism and credibility.
The corporate dress code must be aligned to the branding so that there is clear communication ,
coherent and consistent with the aims and values of the organization .
Keywords: corporate identity ; professional image ; values; dress code; brand
1 Psicóloga, especialista em imagem e posicionamento de marca pelo Centro Universitário Belas Artes e-mail: eliane@
elianefigueiroa.com.br
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Resumen
Este estudio tiene como objetivo mostrar la importancia de la imagen profesional para la alineación
de la percepción del cliente con la identidad corporativa . Apariencia, el comportamiento y la
comunicación de los empleados trabajan como elementos de diferenciación y posicionamiento
de la marca . Desarrollar una estrategia de comunicación que expresa valores de la organización
a la cabeza la imagen profesional a una mayor identificación con el cliente y también el
profesionalismo y la credibilidad del proyecto . El código de vestimenta corporativa debe estar
alineado con el posicionamiento de la marca para que haya una comunicación clara , coherente
y consistente con los objetivos y valores de la organización .
Palabras-clave: identidad corporativa ; imagen profesional ; Los valores ; código de vestimenta;
marca

Résumé
Cette étude vise à montrer l’importance de l’image professionnelle pour l’alignement de
la perception du client avec l’ identité de l’entreprise . Apparence , le comportement et la
communication des employés travaillent comme éléments de différenciation et de positionnement
de la marque . Élaborer une stratégie de communication qui exprime les valeurs organisationnelles
dans l’image de plomb professionnel pour une plus grande identification avec le client et aussi
le professionnalisme du projet et la crédibilité . Le code vestimentaire de l’entreprise doit être
aligné sur le positionnement de la marque afin qu’il y ait une communication claire , cohérente et
compatible avec les objectifs et les valeurs de l’organisation.
Mots-clés: identité de l’entreprise ; image professionnelle ; des valeurs ; code vestimentaire; marque
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Introdução
A construção da identidade corporativa é um processo que envolve o desenvolvimento
de uma estratégia de comunicação alinhada aos objetivos, valores e essência organizacionais.
Tem sua reputação sustentada pela percepção de valor do cliente, que encontra nos produtos
e serviços, um discurso consistente.
Construir uma identidade corporativa envolve o desenvolvimento de uma estratégia
de comunicação e branding orientados para o cliente com ações de imagem que impactam
diretamente na percepção de valor e na experiência do cliente.

Referencial Teórico
Construir uma identidade corporativa é um processo que envolve uma série de
entendimentos.
“O maior desafio de uma marca é seu autoconhecimento. Essa deve ser sua
maior meta também. Somente após o conhecimento das características da
essência dessa marca, dos seus valores, do seu público, do seu segmento, do
futuro que pretende construir, é possível pensar em estratégias.” (CARVALHAL,
2015, p.12)
“Nesse sentido valorizam-se o entendimento de cultura, identidade, imagem,
e reputação organizacionais, que se interagem e se inter-relacionam, como
expressões sociais, num espaço de criação e renovação de intercâmbio
simbólico.” (MARCHIORI, 2006, p.34)

A cultura organizacional, juntamente com definições sobre missão, valores, público,
serviços e produtos orientam ações estratégicas para atender às demandas de um cliente
cada vez mais exigente e seletivo em relação as suas escolhas.
Segundo Zygmunt Bauman, o mundo apresenta múltiplas possibilidades de escolha,
que se assemelham a uma mesa de bufê com muitas delícias. A mais difícil tarefa do consumidor
é fazer escolhas, dispensar opções e estabelecer prioridades.
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“Se entendermos o discurso econômico como um espectro social deparamos
com uma gigantesca crise de valores: grandes potências perdendo o seu
posto, países como China desafiando mão de obra barata e preço, o cotidiano
clamando por uma reavaliação do uso inescrupuloso de bens de consumo,
o aparecimento de novos equilíbrios entre subjetividade e sociabilidade.”
(MORACE, 2012, p.5)

Este novo comportamento de consumo, desafia as organizações a diferenciar-se e
buscarem por soluções criativas e sustentáveis para alcançarem não somente a mente, mas o
“coração” do cliente. A compreensão desse novo cenário, repleto de subjetividades, demanda
por continuas reinterpretações da realidade e das relações entre organização e sociedade.
“Numa sociedade repleta de opções a fazer todos os dias, com milhares de
marcas brigando ferozmente pela nossa atenção no mercado, a confiança é
um ativo crucial para marcas tanto corporativas quanto pessoais. “(BENDER,
2009, p.26)
“Fala-se da necessidade e do desejo de uma nova ética sustentável, de nutrir
comportamentos e processos que podem reduzir o impacto negativo no
ecossistema, de uma sensibilidade em direção a uma maior consciência
coletiva….de uma demanda por produtos e serviços simples e eficientes, da
necessidade de satisfazer no menor tempo possível e com maior conhecimento
das necessidades do consumidor, de gerar uma cadeia de valores baseada
na integração entre fabricantes e consumidores, de compartilhar sensações e
impressões a partir de afinidades, de gerar o maior grau de felicidade através
da experiência de um produto ou serviço, do alto valor da identidade local e
da distinção da origem e dos processos únicos.” ((MORACE, 2012, p.5)

Uma das principais estratégias de diferenciação adotadas para a obtenção de vantagem
competitiva por parte das organizações é buscar uma maior identificação com o cliente,
construir um ambiente que proporcione uma experiência única e representativa dos valores
e cultura organizacionais.
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“A identidade exerce forte papel na diferenciação e posicionamento da
organização através do uso adequado de seu processo de comunicação,
em que são criadas estratégias e instrumentos para gerar um alto nível de
conscientização sobre o que a organização deseja expressar a grupos internos
e externos de seu relacionamento.” (MARCHIORI, 2006, p.34)

A identidade corporativa é construída e sua reputação sustentada pela percepção
de valor do cliente, que encontra nos produtos e serviços, um discurso consistente com os
valores e essência organizacionais.
“A grande mudança é a abordagem comportamental e o novo espírito
critico no qual não existe um estilo único a ser seguido. O consumidor não se
identifica mais com marcas ou produtos, mas os considera companheiros de
vida. Passa-se do lifestyle para o Life Occasion, ou ocasião de vida.”(MORACE,
2012, p.6)

Construir uma identidade corporativa envolve o desenvolvimento de uma estratégia
de comunicação e branding orientados para o cliente com ações de imagem que impactam
diretamente na percepção de valor e na experiência do cliente. A identificação com as pessoas
é um grande estímulo para o relacionamento com elas.
“Nossa vontade de fazer parte de determinado grupo tem a ver com afinidades
e convergência de interesses e valores. Tudo o que mais queremos é encontrar
pessoas que nos entendam, não é mesmo? Sentir-se acolhido por uma marca
é sentir-se compreendido também...Quanto mais forte e bem construída
for a personalidade de uma marca, maior será a chance de estabelecer um
relacionamento pessoal e menos lógico com seus públicos.” (CARVALHAL,
2015, p.66)

Segundo Van Riel, existem quatro tipos de identidade: percebida, projetada, desejada
e aplicada. A identidade percebida refere-se a marca, a coleção de atributos vistos como
típicos pelos membros da organização, o que a distingue de outras e o que permanece ao
longo dos anos. A identidade projetada é a imagem da organização, ou seja, como a
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organização divulga seus atributos-chave a seus públicos internos e externos por meio da
comunicação verbal e não verbal. A identidade desejada é a “figura dos sonhos” da alta
administração, o que eles acreditam que a organização deveria ser. A identidade aplicada
consiste nos sinais que são transmitidos consciente ou inconscientemente a todos os níveis
da organização.
“O sujeito é signo. No caso do processo perceptivo, o julgamento de percepção
ou interpretações que fazemos daquilo que nos aparece à percepção são
signos do percepto.” (SANTAELLA, 2012, p.116)
“A percepção dos clientes é resultado de uma série de iniciativas que hoje
fazem parte da identidade construída pela marca, como: equipe de vendas
(com o perfil das clientes); categorias de produto (acompanham os clientes
em vários momentos da vida); comunicação (tom de voz); relacionamento
(próximo, intimo e alta frequência)” (CARVALHAL, 2015, p.76)

Na sociedade atual, as organizações precisam contar com vantagens competitivas
sustentáveis, relevantes e significativas para o cliente. Falar de inovação hoje significa dar ao
design e à criatividade um papel que até pouco tempo pertencia a tecnologia.
“O design thinking, experiência estética ligada ao sentir, ao gosto e a intuição,
permeia nesse momento o consumo no mundo inteiro e redefine as regras
do jogo, entregando-nos um mercado a ser repensado, a ser recriado, a ser
redesenhado.” (MORACE, 2012, p.9)
“Dizem que o design é a linguagem do sentimento. Conceito bastante
apropriado para uma época de informação de sobra e tempo de menos,
em que as pessoas estão valorizando cada vez mais o sentimento do que a
informação – e imagens que valem mais do que palavras caem muito bem.”
(CARVALHAL, 2015 p.)

Produtos, preço, serviços, tecnologia, estrutura organizacional e parcerias são o
conjunto de resultados concretos, percebidas e considerados pelo cliente, mas fáceis de
serem copiadas e trocados.
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“É um tempo de opções; de unicidade e pluralismo; de combinação de
tradições e inovações; de deslocamento dos indivíduos em relação aos
seus referenciais normativos; de carência de modelos de identificação; de
fragmentação e simbolismos. E com isso os meios de produção e as relações
de produção estão se tornando cada vez mais culturais, ou seja, o modo
de produção econômico está se tornando, cada vez mais, uma fonte de
significados.” (MARCHIORI, 2006, p.33)
“Poderíamos citar vários objetivos possíveis do design; emocionar, identificar,
facilitar, entreter. Mas aqui, o que mais nos interessa é o de diferenciar, pois
por meio dele chegaremos aos outros objetivos e conseguiremos construir
marcas autênticas e únicas, capazes de se destacar.” (CARVALHAL, 2015, p.101)

Nesse sentido, os recursos intangíveis, como valores e crenças organizacionais,
funcionam como elementos de diferenciação e sustentabilidade a longo prazo. Entender o
processo de construção da identidade, pode contribuir para que a organização gerencie
aspectos sob os quais ela tem condições de exercer um certo controle, o que pode vir a
significar uma vantagem competitiva.
“A identidade exerce forte papel na diferenciação e posicionamento da
organização através do uso adequado de seu processo de comunicação,
em que são criadas estratégias e instrumentos para gerar um alto nível de
conscientização sobre o que a organização deseja expressar a grupos internos
e externos de seu relacionamento.” (MARCHIORI, 2006, p.3)

O uso de artefatos visuais, como estratégia de comunicação de valores e crenças
corporativos, desperta sensações e transmite significados que reforçam positivamente a
imagem corporativa ao proporcionar ao cliente uma experiência única e legítima.
“Sua identidade visual é construída por um conjunto de elementos que a
representa visualmente. Cada elemento gráfico: cor, fonte, alinhamento,
juntamente

com a forma de aplicação em peças gráficas compõem a

identificação da marca. (CARVALHAL, 2015, p.99)
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Segundo Hatch e Schultz, há uma intenção deliberada sobre a criação desses artefatos,
que indicam o estilo da organização e transmitem significados utilizados em sua comunicação,
representando o material simbólico que dá sentido ao propósito da organização.
Os valores individuais desempenham um papel importante na determinação do
comportamento das pessoas. Mark Batey exemplifica em seu livro “O significado da marca”
que liberdade pode ser um valor importante para certa pessoa, pois pode significar o desejo
de liberdade de escolha e o interesse em amplas linhas de produto. Já independência pode
levar a pessoa a escolher produtos únicos ou sob medida que permitam a expressão da sua
própria personalidade.
“O conceito de aparência está nitidamente ligado a duas situações distintas,
uma delas vincula-se a necessidade do sujeito edificar uma imagem que
corresponda a seus anseios, e a outra, por sua vez, à forma pela qual esse
indivíduo é percebido. “(CASTILHO, 2009, Pag56)
“O processo de implementação (e aprimoramento) de uma identidade
começa na definição do seu conceito, que dará origem ao seu significado e
à intenção de como ela deseja ser percebida ( por exemplo: eu quero que a
minha marca tenha a ver com rock, ou com a noite, ou com a natureza, ou
com o Rio de janeiro). Depois é preciso entender quais elementos (códigos,
traços da personalidade, símbolos, imagens) representam o significado
pretendido e devem ser trabalhados com o objetivo de serem reconhecidos
como identidade. “(CARVALHAL, 2015, Pag22)

Material e Método
O caso do trabalho refere-se a uma rede de óticas com forte presença no mercado
óptico nacional e internacional, que percebeu a importância de utilizar uma nova estratégia
de posicionamento de marca e diferenciação em algumas de suas unidades.
Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionadas três unidades localizadas em regiões
nobres de São Paulo que se classificam como lojas conceito.
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Como estratégia de diferenciação e branding buscou-se analisar as percepções dos
diferentes públicos interno e externo, alinhando-os com os desejos e intenções de imagem
para estas unidades.
O método de pesquisa empregado tem como objetivos: verificar a forma como a
organização é percebida pelos seus diferentes públicos interno e externo e como os valores
corporativos são comunicados na imagem destas lojas.
Utilizou-se para esse fim um estudo descritivo e exploratório, com análise de dados. A
pesquisa qualitativa envolveu um conjunto de entrevistas e observação em uma das unidades
selecionada.

Pesquisa
A pesquisa e o levantamento de dados realizou-se entre os meses de setembro e
outubro de 2015 com um total de 12 entrevistas. As respostas qualitativas e não padronizadas
serão apresentadas nos resultados por meio de uma matriz SWOT, com os pontos fortes,
fraquezas, oportunidades e ameaças à imagem corporativa. O método observacional foi
utilizado e consiste na avaliação dos valores identificados como desejados e representativos
da marca, como são comunicados e percebidos no ambiente físico; dress code; imagem e
postura profissional e comunicação verbal.
Gráficos:
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Resultados
I- Análise método observacional
Como resultado da pesquisa, observa-se que o espaço físico (fig.1e2) apresenta
elementos de design contemporâneo, linhas retas, predomínio da cor branco nos móveis e
paredes, contrastando com cadeiras pretas, detalhes em vidro, espelho, metais na cor prata.
Produtos organizados em prateleiras e expostos na vitrine por categorias de marca.(fig.3e4)
Esta ambientação transmite uma mensagem de modernidade com toques de refinamento
e sofisticação. Decoração clean, minimalista e contemporânea, tudo muito frio com poucos
elementos que transmitem acolhimento.
O dress code corporativo utiliza-se de uniforme com três peças na cor azul marinho,
combinações monocromáticas, tecido liso e corte estruturado.(fig.5) Valorização da silhueta
feminina com cintura levemente marcada, acessórios em prata e o uso dos óculos com parte
do dress code.(fig.6) Transmite segurança, refinamento e modernidade. O acolhimento é
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percebido nos detalhes como armação dos óculos e silhueta mais feminina. A imagem e a
postura profissional refletem a identidade corporativa (fig.7) no que diz respeito a projeção
de valores como segurança e acolhimento revelando uma essência mais clássica e feminina.
A comunicação verbal é adequada e focada no atendimento das necessidades do
cliente e na efetivação da venda, As opções de armações são apresentadas com base em um
receituário, que prioriza adequação técnica e menos entendimento do cliente. Valores como
acolhimento e modernidade precisam ser melhor trabalhados para elevar a experiência de
satisfação do cliente.

Figura 01: ambientação física
Fonte: acervo autora (2015)

Figura 03: vitrina das armações
Fonte: acervo autora (2015)

Figura 02: design contemporâneo
Fonte: acervo autora (2015)

Figura 04: agrupamento por marcas
Fonte: acervo autora (2015)
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Figura 05: dress code
corporativo
Fonte: acervo autora (2015)

II- Análise pesquisa qualitativa
Matriz SWOT

Figura 06: feminilidade e
modernidade
Fonte: acervo autora (2015)
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Figura 07: Autenticidade
Fonte: acervo autora (2015)
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Consultoria de Imagem
A consultoria de imagem corporativa tem como função trabalhar os elementoschave da imagem: aparência, comportamento e comunicação. Adotar uma estratégia de
comunicação que represente os valores e identidade corporativa na imagem profissional,
alinhando a percepção do cliente com a identidade organizacional são fundamentais na
transmissão de uma mensagem clara, coerente e consistente.
Este estudo busca implentar ações estratégicas de imagem para que a aparência
do funcionário esteja alinhada com os valores organizacionais. Como elementos visuais
temos o guarda-roupa e o rosto, ambos precisam estar em harmonia para que a mensagem
organizacional seja clara e autêntica.
Realizou-se a consultoria com duas gerentes de vendas e com uma gerente de
relacionamentos da ótica, com ações de imagem com foco no rosto. Os valores corporativos
a serem comunicados na imagem profissional são segurança, refinamento, modernidade e
acolhimento. Na aparência do rosto, o foco está nos valores acolhimento e modernidade,
necessários para o alinhamento da percepção do cliente com a identidade organizacional e o
dress code estabelecido.
Após a análise da situação, com definição dos valores corporativos a serem projetados,
realizou-se um estudo individual com as gerentes de vendas.
O objetivo é construir uma imagem que represente os valores organizacionais no rosto,
respeitando a personalidade, gostos e desejos de imagem individuais. Como etapas desta
consultoria temos: entrevistas individuais, mapeamento do estilo de vida, análise do rosto e
coloração pessoal.

Resultado
Os resultados revelam uma aparência mais profissional, cuidada, feliz e consistente
com os valores corporativos. Uma maior conexão entre guarda-roupa e rosto. (fig.8, 9 e 10)
Quando pensamos em dress code, rosto e guarda-roupa devem ser considerados e trabalhados
cojuntamente no processo de construção de identidade.
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Figura 08: consultoria rosto Gerente 1
Fonte: acervo autora (2015)
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Figura 09: consultoria rosto Gerente2
Fonte: acervo autora (2015)

Figura 10: consultoria rosto Gerente3
Fonte: acervo autora (2015)
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Considerações finais
Quando pensamos em dress code, rosto e guarda-roupa precisam ser considerados
e trabalhados cojuntamente no processo de construção de identidade. O desenvolvimento
de uma estratégia de comunicação precisa integrar o rosto e corpo na aparência, o uso do
uniforme ou de um guarda-roupa profissional precisam estar alinhados a comunicação do
rosto para que haja harmonia e uma segurança maior da percepção do cliente na transmissão
de uma imagem que vá ao encontro da identidade corportativa.
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Branding e Indicação geográfica: a relação entre marca e origem como
estratégia de valor para negócios1
Alexandre Pereira TEIXEIRA2

Resumo
O artigo analisa as tendências emergentes de mercado e comportamento de consumidores,
investigando a influência sobre os hábitos de consumo a partir do momento em que uma
Indicação Geográfica (IG) é estabelecida e desenvolve seu processo de criação de valor. As
IG permitem uma sustentabilidade econômica, sociocultural e ambiental do sistema de
produção ligados a origem. O artigo também pesquisa a percepção de consumidores quanto
às IG, que devem definir suas possíveis ações para articulação de uma plataforma estratégica
contemplando a gestão de marcas (Branding), através da relação entre reputação, cultura e
imagem.
Palavras-chave: Branding, Indicação Geográfica (IG), identidade, estratégia de negócios,
Marketing, empreendedorismo.

Abstract
The article analyzes the emerging market trends and the consumer behavior, investigating
the influence on consumption habits since a Geographical Indication (GI) is established and
conducting the process of value creation. GI, as a brand, should stimulate economic, sociocultural and environmental production system linked to origin. The article also has a research of
the perception of consumers about the GIs, which must define the possible actions to articulate a
strategic platform including Branding, through the relationship of reputation, culture and image.
1 Trabalho apresentado no GP Marcas e Negócios, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding:
Economia Criativa.
2 Especialista em Assessoria de Comunicação, email: alexandreduim@gmail.com.
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Keywords: Branding, Geographical Indication (GI), identity, business strategy, Marketing,
entrepreneurship.

Resumen
El artículo analiza las nuevas tendencias del mercado y el comportamiento del consumidor, la
investigación de la influencia en los hábitos de consumo desde el momento en que se establece
una Indicación Geográfica (IG) y llevar a cabo el proceso de creación de valor. Indicaciones
geográficas, como “marcas comerciales”, permiten que el sistema de producción económica,
sociocultural y ambiental vinculada al origen. El artículo también tiene como objetivo investigar
la percepción de los consumidores sobre las directrices integradas, que debe definir las posibles
acciones para articular una plataforma estratégica que cubre la gestión de la marca (Branding), a
través de la relación entre la reputación, la cultura y la imagen.
Palabras-clave: Branding, Indicación Geográfica (IG), identidad, estrategia empresarial,
comercialización, emprendedurismo.

Résumé
L’article analyse les tendances des marchés et le comportement des consommateurs par la
recherche de l’influence sur les habitudes de consommation à partir du moment où une Indication
Géographique (IG) est établie et aussi développe son processus de création de valeur. Les Indications
Géographiques, en tant que “marques déposée”, permettent une durabilité économique, socioculturel, écologique de tout le système de production liée à l’origine. L’article recherche aussi la
perception des consommateurs au sujet de l’IGS, qui doit définir les actions possibles pour articuler
une plate-forme stratégique couvrant la gestion de marques (Branding) à travers la relation entre
la réputation de la culture et de l’image.
Most-clés: image de marque, Indication Géographique (IG), l’identité, stratégie commerciale,
marketing, entrepreneuriat.
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Introdução
O padrão convencional de empresas de renome e reputação são, geralmente,
caracterizados pela oferta de produtos inovadores mediante serviços de alta qualidade.
Assim, servem a consumidores de maneira ágil, buscando um comportamento empresarial
ético e socialmente responsável.
Todavia, a relação entre imagem e reputação, concebe uma diferenciação técnica e
percebida através das estratégias de criação de valor de marcas no ecossistema dos negócios.
Algumas empresas apoiam-se em estratégias de preços, acessando mercados com produtos
low-cost e, até mesmo, sem ofertar qualidade em atendimento, serviços e produtos. Ainda
assim, obtém sucesso empresarial que, em função de hábil gestão administrativa e financeira,
assegura desenvolvimento sustentável de longo prazo. Mesmo com uma reputação lastimável,
a imagem empresarial soa prestigiada por algum período.
Mas e quanto à reputação de empresas que constroem uma relação com consumidores
que represente, de fato, fidelidade entre promessas e entregas? É a sua boa reputação
que torna mais fácil de encontrar, conservar e negociar com clientes, atrair e reter pessoas
talentosas e, inclusive, criar oportunidades em conjunturas desfavoráveis.
Decisões empresariais assertivas criam marcas: a essência, a promessa e o rastro que
geralmente são experimentados por um grupo de consumidores, distinguidos e representados
por uma identidade visual e um elemento gráfico, o logotipo, que, conforme Martins (2006),
se gerenciados de forma adequada, criam influência e geram valor.
Gerenciar marcas provavelmente será um dos principais desafios da gestão empresarial
nos próximos anos, pois a democratização do acesso à informação, a disseminação da
tecnologia e a igualdade de recursos levarão gradativamente a um sistema em que sejam
vistos como commodities quase todos os aspectos de administração de empresas (MARTINS,
2006).
Sob a ótica da cultura da velocidade, onde dificilmente há tempo para se refletir sobre
as decisões a serem tomadas, principalmente as mais fugazes decisões de compra, as pessoas
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tendem a preferir as relações comerciais com empresas que já estejam familiarizadas e que
sua reputação represente prestígio e segurança. Afinal, para Ritter (2013), líderes empresariais,
analistas financeiros e de mercado, líderes sociais e outras partes interessadas, demonstram
que uma boa reputação não só resulta em benefícios tangíveis e concretos para os negócios,
mas tem o poder de influenciar positivamente a diferentes partes interessadas da empresa,
particularmente clientes e consumidores, investidores e funcionários.
Aumentando nas últimas décadas o interesse pela gestão de marcas, o branding,
nota-se que essa ferramenta vem tornando-se indispensável para organizações públicas e
privadas, de diversos segmentos e também abarcando regiões, cidades, governos e países,
pois graças ao seu potencial de planejamento é possível destacar significativas realizações
e reforço de competitividade em relação a imagem de uma região (MARTÍNEZ, 2007). Ora,
mediante nivelamento e sistematização da reputação que a precede, a imagem é percebida
de maneira positiva facilitando o trabalho de comunicação e marketing.
O termo “marca” é utilizado alternadamente entre marcas comerciais regulares,
coletivas e marcas de certificação. Dependendo do contexto, “marca” pode se referir a uma
marca regular, marcas comerciais relacionadas com IG, marcas coletivas ou de certificação
(GIOVANNUCCI, 2009).
Em relação às Indicações Geográficas (IG), enquanto regiões produtoras delimitadas,
não têm sido diferente. As IG são conhecidas há décadas, principalmente na Europa, em países
com grande tradição na produção agroalimentar, como França, Portugal e Itália. Já no Brasil,
o termo Indicação Geográfica foi introduzido por ocasião da Lei da Propriedade Industrial
9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI/96.

Indicações Geográficas
As IG variam de Champagne, whisky escocês e vinho do Porto, bem como as batatas
de Idaho, o queijo Roquefort e o café Kona. Indicações Geográficas, às vezes chamadas de
denominações, representam uma forma muito vantajosa de diferenciação e vantagem
competitiva nos mercados de hoje.
As IG são uma expressão singular de características agro-ecológicas e culturais locais
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que tendem a ser valorizadas e protegidas em muitos países em todo o mundo. Além das
IG mais popularmente reconhecidas nas regiões desenvolvidas, há também um número
representativo de regiões em desenvolvimento e seus respectivos produtos, como chá
Darjeeling, facas Aranyik, arroz Basmati e licor de Pisco. No entanto, nem todas as IG são,
necessariamente, populares ou bem-sucedidas.
Não foi encontrada uma definição universalmente aceita para IG, entretanto, uma
descrição é derivada de acordos internacionais e bem capta o espírito universal do conceito:
que a Indicação Geográfica identifica um produto como originário de um território delimitado
ou região onde uma qualidade notável, reputação ou outra característica do produto seja
essencialmente atribuível à sua origem geográfica e/ou humana, ou intrínsecos fatores
naturais (GIOVANNUCCI, 2009).
Conforme a World Intellectual Property Organization (WIPO), Indicação Geográfica “é
um sinal usado em produtos que têm uma origem geográfica específica, possuem qualidades
singulares ou uma reputação que devido a essa origem” (WIPO, 2010, p. 8).
Mundialmente, segundo Kakuta (2006), há Indicações Geográficas desde a era Romana
e na antiga Grécia. Na primeira, pela produção de vinhos e, na segunda, pelos mármores de
Carrara, como uma forma de proteger os produtos e atribuir punição aos que descumprissem
as normas. Para Pimentel (2013), ao utilizar o sistema de propriedade intelectual, as nações
buscam por meio deste o crescimento e desenvolvimento, através de recursos que podem ser
explorados como ativos econômicos.
Atualmente, no Brasil, o que regulamenta as obrigações e direitos acerca da
propriedade intelectual é a Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. No Título IV, nos Art. 176 a 182,
que estabelece que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é órgão responsável
pela concessão e registro das IG.
Segundo o INPI, uma IG é usada para distinguir e caracterizar a origem de produtos
ou serviços, sendo de um local que tenha se tornado conhecido ou, até mesmo, quando se
determinada particularidade ou qualidade do produto ou serviço que se deve a sua origem.
Assim, criando uma distinção técnica entre a definição de marca e de IG.
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As duas modalidades de IG são Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem
(DO). A indicação de procedência (IP) refere-se ao nome do local que se tornou conhecido
por produzir, extrair ou fabricar determinado produto ou prestar determinado serviço. E a
denominação de origem (DO), refere-se ao nome do local, que passou a designar produtos
ou serviços, cujas qualidades ou características podem ser atribuídas a sua origem geográfica
(FAO, 2010).
Para evitar a utilização indevida de uma Indicação Geográfica para determinado
produto ou serviço, o registro de IG permite delimitar a área geográfica, restringindo o uso
da IG aos produtores e prestadores de serviços da região que, em geral, são organizados
em entidades representativas, e onde, mantendo os padrões locais, impedem que outras
pessoas utilizem o nome da região em produtos ou serviços indevidamente. Segundo o INPI,
a legislação atual não prevê prazo de validade para o registro da IG. Com isso, o interesse por
esse sinal distintivo é cada vez maior.
O conceito geral de Indicação Geográfica progride ao longo dos anos estabelecendo a
relação orgânica e mercadológica entre produtores, comerciantes e/ou consumidores de uma
região específica, no qual seus interesses, nos mais diversos níveis, equiparam-se, provocando
então uma expertise de virtudes peculiares, advindas de sua geografia, da junção de savoirfaire (saberes e práticas particulares), de modus operandi (maneira de praticar uma operação
ou de desenvolver determinada atividade) e terroir (especificidades naturais responsáveis
pela singularidade agrícola dos produtos, como clima, solo, vegetação e relevo), além do
cultivo de hábitos transmitidos de geração para geração, que asseveram um desenvolvimento
economicamente sustentável a essas comunidades.
A instauração de uma IG favorece a presença mercadológica de produtos característicos,
que geralmente sofrem menos com concorrência, estabilizam a demanda, amplia margens de
lucro e, no amplo sentido da reputação coletiva, estabelece uma confiança do consumidor,
que ao identificar a origem, a associa a um produto de qualidade comprovada e segura.
A IG é uma forma de agregar valor e credibilidade a um produto ou serviço, conferindolhe um diferencial de mercado em função das características de seu local de origem. As IG
podem proteger produtos e regiões de falsificações e usurpações indevidas, além de servirem
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como garantia para o consumidor, indicando que se trata de um produto especial e diferenciado
(BRASIL, 2008).
Portanto, uma IG é mais do que uma “marca de origem ou de procedência”; é referência
de qualidade, em oposição a um “Made in” encontrado em etiquetas, que não garante superior
padrão de qualidade (FAO, 2010).
Algumas IG registradas e reconhecidas no Brasil são: Vale dos Vinhedos (RS), Pampa
Gaúcho da Campanha Meridional (RS) , Vale do Sinos (RS), Alta Mogiana (SP), Região da Serra
da Mantiqueira de Minas Gerais (MG), Paraty (RJ), Canastra (MG) e Goiabeiras (ES).

Marketing e Branding
As opções para proteger as Indicações Geográficas são diversas e variam em nível de
interpretações, em função de estar presente em diversas jurisdições. Embora as IG estejam
presentes em múltiplos países, tal qual o International Trade Centre (ITC), a experiência histórica
da União Européia e dos Estados Unidos indicam o uso de ferramentas de desenvolvimento
de marca e marketing, incluindo uma ênfase considerável sobre branding e marketing. Ambos
oferecendo lições valiosas.
De acordo com Kotler (2000), o marketing é visto como a tarefa de criar, promover
e fornecer bens e serviços a clientes sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, envolvendo o
marketing de “bens físicos, serviços, experiências, organizações, eventos, pessoas, lugares,
propriedades, informações e ideias” (KOTLER, 2000, p. 416).
Para Martins (2006), que trata o caráter emocional das marcas em seus livros, branding
é a coordenação de marcas que, se gerenciada de forma adequada, cria influência e gera valor
para os negócios, definindo branding como “o conjunto de ações ligadas à administração das
marcas, (...) além de sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar
a vida das pessoas” (MARTINS, 2006, p. 8); e, para Perez (2004, p. 10), marca é “uma conexão
simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e
aspiracional e as pessoas para as quais se destina”.
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Assim, da perspectiva mercadológica, quando uma estratégia de branding é acertada,
o sucesso do negócio poderá ser antecipado, a um custo bem menor. Outras implicações,
como vendas maiores e ampliação da chamada notoriedade de marca, serão maximizadas.
Outrossim, também contribui para eliminar obstáculos que a distribuição impõe quando se
trata de aceitar um novos produtos em novos mercados. Se a estratégia não for acertada,
poderão ocorrer “arranhões” na imagem da marca, prejudicando os produtos/serviços sob sua
guarda.
Paralelamente a esse contexto, muitas comunidades, cidades, estados e nações têm
desenvolvido planos de marketing para aumentar seu apelo e visibilidade. Para Tavares (1998),
uma marca pode ganhar pontos a partir do momento em que é associada às cidades, regiões,
países ou instituições, como o Café de Colômbia, por exemplo, que tem uma reputação ligada
à imagem de seu país.
Para Kakuta (2006), os benefícios do uso da Indicação Geográfica são a proteção
ao patrimônio, o desenvolvimento rural, a promoção e facilidades de exportação e o
desenvolvimento. O registro no INPI é considerado, de modo geral, como o ponto de partida
e, aliado a estratégias de marketing e branding, além de governança, deve fomentar novas
alianças entre turismo, serviços e demais setores.
Nesse sentido, entende-se que a certificação de uma IG deve ter início com a intenção
de transformar um recurso em um ativo com especificidade territorial. Para tanto, as entidades
representativas da região devem organizar-se para uma atuação profissional em termos de
estratégia.
Segundo Ashworth & Kavaratzis (2008), o foco no debate sobre marketing de lugar,
ultimamente, vem se deslocando para o prisma do branding. O conceito de lugar, como
marca, torna-se cada vez mais popular e o investimento em branding de lugares, dirigido a
países, regiões, cidades e distritos ganha adeptos (LUCARELLI & BERG, 2011). Isto é, branding
e marketing devem atuar como aliados perante o desafio de promover uma região e seus
atributos, sejam eles produtos ou o próprio turismo local: o branding precisa de recursos e
esforços intensos de marketing e comunicação para ser adequadamente implementado, não
apenas em uma ocasião única da vida das marcas, mas durante toda a sua existência.
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Para tanto, é sabido que a propaganda, ao passo que instrumento de difusão e
posicionamento, deve compreender que se o objetivo for a construção e brand equity, os
resultados não acontecerão no curto prazo, ainda que seja possível obter alguns quocientes
de impacto.
Kavaratzis e Ashworth (2005) sugerem que os lugares são entidades passíveis de
branding e suas características podem diferenciá-los uns dos outros. Nesse contexto, o
branding de lugar refere-se à aplicação de estratégias adequadas, a fim de diferenciar cidades,
regiões e países da concorrência, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, social,
político e cultural. Ou seja, na prática, o entendimento popular de IG como uma região
produtora e não apenas como um sinal gráfico distintivo, sugere o tratamento estratégico
dessa região (IG) como compatível com os métodos dirigidos às marcas, enquanto conexões
simbólicas e não apenas como sinais gráficos distintivos.
A perspectiva de estudo de lugar como marca pode ser fundamentalmente diferente
de marcas de produtos, mas isso não significa que lugares não possam ser trabalhados como
marcas corporativas (SHIMP, SAEED & MADDEN, 1993). Observa-se, então, que o branding,
tanto corporativo como de lugares, têm, além de matrizes multidisciplinares, um alto nível
de intangibilidade e complexidade, um envolvimento com diversos grupos de interesse e
demanda um desenvolvimento de longo prazo. Tal diversidade é levantada por Kavaratzis
(2005), que demonstra que as pesquisas sobre branding de lugar englobam inúmeras
iniciativas, incluindo temas como o lugar de origem (place of origin branding), cultura e
entretenimento (culture and entertainment branding), países (nation branding) e turismo
(destination branding).
Tratando-se especificamente de IG, a estratégia de branding — que deve focar não
apenas em turismo, mas em organização de comunicação da reputação e do savoir-faire
local para promover percepção positiva e abertura de mercados — deve consolidar uma
plataforma marcária que permeie e harmonize o subjetivo, o aspiracional e o filosófico à
práxis, convergindo crenças em realidade, tecendo experiências diretas ou indiretas de
seus valores, com propósito de obter de seus públicos um processamento através de uma
alquimia social, manifestando-se por meio de uma atitude coletiva de admiração, respeito e
confiança, organicamente, afinal, as necessidades emocionais de identidade são atendidas
pelos benefícios simbólicos que uma marca oferece aos consumidores (BATEY, 2010).
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Pesquisa e caracterização do objeto de estudo
O presente artigo visa avaliar a hipótese de que os produtos que possuem Indicação
Geográfica são capazes de gerar um incremento no preço de venda desde que reconhecidos
pelos consumidores e, com isso, contribuir para a agregação de renda e ainda corroborar
economicamente com o desenvolvimento territorial.
Verificando, então, se os indivíduos pesquisados reconhecem algumas procedências
nacionais e internacionais e, principalmente, se estão dispostos a pagar um pouco a mais, pela
“marca de origem”, em comparação ao valor atual de mercado. Dessarte, constatar como os
índices de influência e reputação estão ligados às atitudes e comportamentos de indivíduos
e organizações que buscam a formação de uma IG e como a edificação dessa imagem pode
acarretar vantagem e, por conseguinte, lucro. Objetivando examinar as estratégias de negócios
e como elas podem atuar como soluções para produtores, microprodutores e suas respectivas
regiões, fomentando um comportamento mais empreendedor, um maior desenvolvimento
territorial e socioeconômico e o combate aos desafios da produção em baixa escala, da
diminuta envergadura comercial e do anonimato: a) identificando o reconhecimento dos
indivíduos pesquisados acerca da existência de IG e; b) mensurando a disposição desses
indivíduos a pagar mais em troca de produtos de procedência legitimada.

Questionário aplicado e contexto metodológico
A pesquisa realizada utilizou-se do estudo de caso para analisar as visões, opiniões e
expectativas de uma amostragem de voluntários no Distrito Federal, Brasil. A abordagem ao
participantes da pesquisa foi realizado via e-mail para uma lista aleatória, escolhida através
de rede de contatos. A plataforma de dados utilizada para o questionário era acessada por um
hyperlink do sítio http://surveymonkey.com. Os questionários foram enviados em 5 de abril
de 2016 com encerramento 6 dias depois, conforme registro da Figura 1. Foram entrevistados
121 voluntários e suas identidades foram intencionalmente preservadas em sigilo pela própria
plataforma de pesquisa.
A metodologia adotada foi pesquisa survey (obtenção de informações e opiniões de
um grupo de pessoas através de questionário) os seja, uma pesquisa quantitativa e descritiva,
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realizada por meio de questionários semiestruturados disponibilizados online, dirigida a
indivíduos de uma amostra heterogênea (Anexo - Questionário 1).

Figura 1: Volume de respostas

Resultados e análise da investigação
A amostra pesquisada foi composta de 58% de indivíduos do gênero masculino e 42%,
feminino, todos maiores de idade. A principal faixa etária participante foi de 28 a 37 anos de
idade, representando 48,76%, seguida do grupo de 18 a 27 anos (27,27%) e do grupo de 38 a
57 anos (18,18%). 40,5% dos entrevistados possuem uma pós-graduação concluída, enquanto
27,27% são graduados no ensino superior.
Ao averiguar o nível de lembrança e associação de algumas IG brasileiras, como Vale
dos Sinos (RS), Maracaju (MS) e Salinas (MG), as três regiões mais reconhecidas por seus
respectivos tipos de produtos, foram, nessa ordem: Franca (SP) como produtora de calçados
(71,43%), Vale dos Vinhedos (RS) como produtora de vinhos (65%) e Pampa Gaúcho (RS) como
produtora de carne bovina (64,41%).
As três regiões menos reconhecidas foram, nessa ordem: Maracaju (MS) como produtora
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de linguiças (83,48%), Costa Negra (CE) como produtora de camarões (74,38%) e Vale dos
Sinos (RS) como produtora de couro (62,93%).
Ao investigar o nível de lembrança e associação de algumas IG internacionais, como
Colômbia e o café, México e o queijo Cotija e Marrocos e o óleo Morocco, as três regiões
mais reconhecidas por seus respectivos tipos de produtos, foram, nessa ordem: Portugal e os
vinhos do Porto (91,67%), França e os vinhos espumantes de Champagne (80,83%) e a Itália e
seu presunto de Parma (63,87%).
Com intuito de avaliar o nível de lembrança visual de algumas IG, foi solicitado que os
entrevistados assinalassem os sinais gráficos que já tivessem visto em algum momento, seja
aplicada em um produto, seja em algum material de divulgação. E, caso não se lembrasse de
nenhuma delas, que deixasse a questão em branco. Para tal fim, sinais gráficos de quatro IG
foram selecionados aleatoriamente, sendo eles Alta Mogiana (SP), Goiabeiras (ES), Região da
Serra da Mantiqueira de Minas Gerais (MG) e Vale dos Vinhedos (RS). 46% dos entrevistados
não reconheceram nenhum dos sinais gráficos apresentados. Abaixo, o Quadro 1 representa
as respostas de 66 entrevistados.

Quadro 1: Respostas da Questão 6
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Conforme a Figura 2, a maior parte dos entrevistados, 41,32%, relata que somente às
vezes busca informação sobre a origem e procedência dos produtos que adquire, sendo que a
diferença é de menos de 1 ponto percentual entre o grupo dos que buscam informação sobre
origem e procedência na maioria das vezes e o grupo que nunca ou quase nunca realiza essa
busca por informação.

Figura 2: Gráfico referente às respostas da Questão 7

A respeito do conhecimento sobre Indicação Geográfica, praticamente metade
dos entrevistados (52,89%) desconhecem ou nunca ouviram o termo. Todavia, 85,96% dos
entrevistados, julgam que é extremamente provável ou muito provável que o fato de ter
conhecimento sobre a procedência garantida de um produto, isto é, uma “marca de origem”,
atribui vantagens comerciais a ele.
O perfil de respostas por parte dos entrevistados estabiliza-se nessa linha de raciocínio
afirmando que, ao realizar a busca por um determinado produto e, ao saber que procedência
é vinculada a regiões de boa reputação quanto a origem e qualidade, estariam dispostos a
pagar um pouco a mais. Enquanto 14,88% dos entrevistados, por associar origem à qualidade,
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estariam dispostos a pagar até 20% a mais. Por associar origem à qualidade, 32,23% estariam
dispostos a pagar até 25% a mais e outros 32,23%, estariam dispostos a pagar 35% ou mais
pelo produto.
E, de forma geral, ao saber que um produto foi produzido preservando um histórico
e tradicional know-how e que contribuirá para desenvolvimento social, econômico e rural de
uma comunidade, 82,64% dos entrevistados estariam dispostos a pagar um pouco a mais no
ato da compra.
Ao pesquisar quais são as características que os entrevistados mais percebem valor para
justificar a compra de um produto de origem comprovada, ficou evidenciado que atributos
como Conhecimento diferenciado com ‘know-how’ tradicional e Singularidade são os que mais
chamam atenção. No entanto, 36,36% afirmam que não percebem valor, sendo indiferentes
quanto à origem de produtos.
Por fim, conforme a Figura 3, 59,50% dos entrevistados acreditam que Lojas e
embalagens de produtos são os meios em que devesse haver mais informação sobre origem
e procedência de produtos.

Figura 3: Gráfico referente às respostas da Questão 13
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Considerações finais
Partindo dos objetivos deste estudo, é possível registrar que a aplicação de pesquisa
pôde lançar luz sobre a maioria dos questionamentos propostos. Considerando a subjetividade
do assunto e dos questionamentos, sabemos que são complexas e muitas as variáveis para
que respostas conclusivas fossem discriminadas.
Entretanto, a análise executada aufere percepções e compreensões de uma amostra
heterogênea que em muito se enquadra num perfil sociocultural de potenciais consumidores
de produtos de origem comprovada.
A dimensão multidisciplinar dos conceitos abordados permitem sugerir a necessidade
de uma compreensão coletiva e sua expansão para campos mais amplos e diversificados que
possam beneficiar-se de seu conhecimento.
A partir dos pontos abordados ao longo do artigo, evidencia-se que a relação entre
branding e Indicação Geográfica fomenta ampla pertinência, impulsionando claramente
novas estratégicas de negócios por vincular “marca” a origem.
Marketing e branding devem ser fixados como preciosas ferramentas para a gestão
eficaz das trocas que ocorrem no universo territorial nacional e internacional, articulando e
dialogando com stakeholders e afins.
Apesar do enorme desafio que se apresenta ao assimilar que praticamente metade
da amostra entrevista desconhece o conceito de IG, proporcionalmente fica claro o interesse
do público nos produtos oriundos de savoir-faire, notando, sim, as favoráveis probabilidades
para estratégias de negócios.
Haja visto, ainda, que 46% dos entrevistados desconhecem as identidades visuais/
sinais gráficos das IG pesquisadas, isto é, a integração de métodos se faz necessária para que
sejam planeadas estratégias de gestão dessas “marcas”, definindo para cada IG uma arquitetura
marcária e suas respectivas personalidade, expressões e design, além das estratégias de
reputação, imagem e identidade, oferecendo o posicionamento de “marca” como o recurso

157

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

material e imaterial que será para sua apresentação como escolha viável, em condições
competitivas e legítimas na mente dos consumidores, construindo seus vínculos com públicos,
com a mensagem, com as formas de comunicação e, além de tudo, com uma plataforma
midiática.
Ademais, que as IG promovam ligação não só entre um produto e uma região geográfica
específica, mas também entre métodos de produção originais, características ou qualidades
que são conhecidos por existirem na região, beneficiando comunidades de produtores
e fabricantes, que enquanto público interno primário, devem perceber a ampla gama de
oportunidades econômicas, socioculturais e mercadológicas, atuando como um organismo
que compreende a necessidade da cooperação para o alcance de objetivos comuns de
reputação coletiva, incluindo a mercadização.
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Anexo
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Questionário 1: Parte 1/3
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Questionário 1 - Parte 2/3
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Questionário 1 - Parte 3/3
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Designers e Projetos Pessoais: Boas Práticas para o Desenvolvimento1.
Diego Douteiro Carrion2
Centro Universitário Belas Artes

Resumo
Projetos não saem do papel por diversos motivos, no caso dos designers não é diferente.
Muito se fala sobre a dificuldade que os profissionais têm para desenvolver projetos pessoais
e é dentro deste contexto que este artigo se insere – auxiliando os criativos a gerenciar seus
projetos autorais e, assim, a concretizar suas ideias com alto padrão de qualidade. Este artigo
propõe um processo simplificado de desenvolvimento, sem desconsiderar os aspectos que
dão personalidade e torna cada projeto único.
Palavras-chave: Projetos Pessoais; Design; Processo; Metodologia.

Abstract
Projects do not leave the drawing board for so many reasons and for designers there is
no different. Much is said about the difficulty that professional have to develop their own
projects and the aim of this work is to help creative people to manage their own projects and
producing the best ideas with quality. This work proposes a simplified project development
process, without disregarding some aspects that give them personality and uniqueness.
Keywords: Personal projects; Design; Process; Methodology.

1 Trabalho apresentado no GP Marcas e Negócios, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding:
Economia Criativa.
2 Especialista em Gestão do Design pelo Centro Universitário Belas Artes, email: diegod08@gmail.com.
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Resumen
Proyectos no salen del papel por diversas razones, en el caso de los diseñadores no es diferente.
Mucho se ha dicho acerca de la dificultad que los profesionales tienen para desarrollar
proyectos personales y es en este contexto que este artículo es parte – ayudando a los
creativos a gestionar sus proyectos de autor y por lo tanto para hacer realidad sus ideas con
altos estándares de calidad. En este artículo se propone un proceso de desarrollo simplificado,
sin dejar de lado los aspectos que dan personalidad y hacen con que cada proyecto sea unico.
Palabras-clave: Proyetos Personales; Diseño; Proceso; Metodología.

Résumé
La démarrage d’un projet parfois n’arrive pas pour plusieurs raisons et cela n’est pas différent
en ce qui concerne les designers. Nous parlons beaucoup de la difficulté des professionels
à développer des projets personnels, et il est dans ce contexte qui notre article s’inscrit –
pour aider les créatifs à manager leurs projets personnels et ainsi à faire la mise en oeuvre
de leurs idées tout en gardant la haute qualité. Cet article propose une manière simplifiée
de développement des projets, sans oublier les aspects qui donnent de la personnalité aux
projets et qui les deviennent unique.
Most-clés: Projets Personnels, Design, Processus, Méthodologie.
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Introdução
Atualmente o Design tem desempenhado um importante papel para a sobrevivência
das corporações. A globalização, os avanços tecnológicos e seus efeitos sobre o trabalho,
somados à constituição de uma sociedade informacional (SILVA, 2006) contribuem para um
cenário em que a criatividade torna-se fundamental.
O Design criativo está no seu auge. As oportunidades e formas de expressão
crescem à medida que a sociedade torna-se visualmente mais rica e ousada,
e os avanços tecnológicos continuam expandindo as fronteiras do mundo
visual. Vivemos em uma era midiática: somos bombardeados de todos os
lados por produtos e serviços direcionados a nichos de mercado, cada um
tentando chamar a nossa atenção por meio da criatividade artística do
designer gráficos. Estamos cercados pelo seu trabalho tanto no formato
impresso quanto no eletrônico, desde outdoors, rótulos de xampus e revistas
até televisão e a internet. (AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. 2012, p.6)

Com o aumento da quantidade de informações que recebemos diariamente, fica
cada vez mais difícil que uma mensagem ou produto seja percebido rapidamente, causando
uma boa impressão (AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. 2012, p.6). Eis que surge a necessidade
de o Designer desenvolver ainda mais seu lado criativo, não só para que seu trabalho seja
valorizado; mas para que ele mesmo ganhe destaque como profissional, sendo melhor
percebido no mercado.
Com o objetivo de se manterem criativas e inovadoras, muitas empresas têm mudado
sua forma de pensar, promovendo boas práticas e investindo em suas equipes. Um bom
exemplo é o Google: a empresa possui uma política interna que permite ao funcionário usar
20% do seu tempo de trabalho para desenvolver projetos pessoais (IDG NEWS SERVICE; 2014;
on-line). Os projetos pessoais e as iniciativas individuais dentro do Google deram origem a
uma série de soluções inovadoras que contribuíram para construção de sua marca.
Inspirados em exemplos como este, torna-se evidente a necessidade de explorar os
benefícios por trás do desenvolvimento de projetos pessoais pelos designers e, com isso,
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desenvolver as melhores práticas; auxiliando os profissionais a contribuir com trabalhos
capazes de alimentar a economia. Possibilitando também, a construção da marca pessoal,
Personal Branding3 , de forma que se destaquem no mercado de trabalho (FERNANDES, 2015,
p.14).
A importância de desenvolver trabalhos autorais também esbarra na dificuldade
imposta pelo ambiente de trabalho uma vez que a rotina do escritório se transforma em algo
prejudicial para o criativo, tal como o Professor José Predebon (2010, p.11) cita na parábola
introdutória de seu livro: “Se o homem nunca fugisse da norma, teria um comportamento
repetitivo e seria só um mamífero a mais na Terra”.  É o comportamento repetitivo, alinhado à
rotina, às regras e limitações do mercado que inibe o pensamento criativo do designer.
A ideia de incentivar e orientar as melhores maneiras de produzir um trabalho autoral
não apenas favorece o reconhecimento profissional do indivíduo, mas, também, faz com que
ele melhore seus processos de gestão, criatividade e até mesmo de trabalho em equipe (se
pensarmos em um projeto colaborativo em que um grupo de designers possa interagir e
compartilhar conhecimentos). Esse processo traz impactos positivos, tal como no caso do
Google em que fica evidente a importância dos projetos para a construção da marca. Nele foi
possível analisar uma medida de impacto interno valorizando ainda mais a marca e criando
novos produtos. Um bom exemplo é o próprio AdSense, proporcionando um lucro de mais de
5 bilhões de dólares para a empresa (JOHNSON, 2011, p.80).
Apesar de haver poucos registros em livros, documentos ou artigos, o desenvolvimento
destes projetos é um assunto muito falado; principalmente quando se trata das dificuldades
percebidas pelos designers ao iniciar projetos próprios. Este relato é facilmente notado dentro
de faculdades, escritórios e agências. Por isso, elaborou-se uma pesquisa com estudantes e
designers plenos, para entender seus medos, receios e principais dificuldades. Mas primeiro,
é fundamento compreender o papel desse profissional no mercado.

3 “O conceito de Personal Branding é um novo conceito de marketing relacionado com as estratégias adoptadas pelo indivíduo
na promoção das suas competências e capacidades no mercado de trabalho, sendo estas estratégias consideradas semelhantes
àquelas utilizadas em marketing de produtos” (ZARKADA, 2012 apud FERNANDES, 2015, pg.15)
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1. Design
Para que se possa desenvolver uma pesquisa que se propusesse a entender, de fato,
as dores de anseios dos estudantes e profissionais, é preciso, antes, compreender o que,
efetivamente, é o Design. É importante reforçar, contudo, que o objetivo deste artigo é
apresentar uma visão geral da profissão, sem especificar uma área de atuação – como Gráfico,
Produto, Industrial, Moda, entre outros.
O dicionário Michaelis (2015, on-line) define design como: “1 Concepção de um projeto
ou modelo; planejamento. 2 O produto deste planejamento”. A atividade é diretamente
relacionada à execução de um projeto, fruto de conhecimento e planejamento. Para MOZOTA
(2011, p.15-16) a palavra possui diversas interpretações, mas, para melhor compreensão deste
artigo, trabalharemos com a que se segue: “Design = Intenção + Desenho”. A escolha justifica-se
se considerarmos que esta definição está relacionada a um plano ou objetivo (pensando em
planejamento, análise e criatividade) e a um modelo ou esboço (a execução de um desenho).
Desta maneira podemos compreender a essência de planejamento estratégico associado à
própria execução da atividade.
Atualmente, o designer está ampliando cada vez mais sua área de atuação projetando
significados e experiências que agregam valor a produtos, serviços e marcas (COSTA, Filipe C.
X; SCATELSKY, Celso Carnos. 2010, p.4).
[...] o design é uma atividade criativa, cujo objetivo é estabelecer as qualidades
multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de
vida completos. Portanto, design é o fator central da humanização inovadora
de tecnologias e o fator crucial do intercâmbio cultural e econômico. (MOZOTA,
2011, p.16).

Assim, é fundamental não relacionarmos este profissional apenas à execução ou
qualidade estética. Ele tem se destacado de forma relevante no mercado, influenciando e
atuando de diversas maneiras dentro das corporações agregando valor a marca, Brand Equity4,
através do seu potencial criativo.
4 “O brand equity é o valor agregado atribuído a produtos e serviços [...] é um importante ativo intangível que representa valor
psicológico e financeiro para a empresa” (KOTLER; KELLER, 2006, p.270).
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2. Criatividade e Projetos Pessoais
É praticamente impossível falar de design sem falar de criatividade. Mas, afinal, qual a
relação entre as diversas áreas de atuação do design (gráfico, produto, industrial, moda, etc.)
e a criatividade?
O dicionário Michaelis (2015, on-line) define “criatividade” como a capacidade de
criar; e “criativo” como o criador. O designer é capaz de gerar valor econômico através de
suas criações, ou seja, seu trabalho é fruto direto da criatividade. Ao compreendermos essa
relação, podemos classificar também os designers como profissionais que não só trabalham
com criatividade, mas como indivíduos que a valorizam, tornando-a a “matéria-prima” de suas
produções. Também fazem parte desse grupo profissionais de diferentes áreas, a exemplo de
artistas, músicos, escritores e empresários e muitos outros (DUISENBERG, 2008, p.57).
Toda atividade que tenha origem na criatividade, explorando talentos individuais com
grande potencial de geração econômica, fazem parte da Economia Criativa (ESTADÃO, 2015,
on-line). O termo começou a ser utilizado nos anos 90 pelo governo do Reino Unido, para
um estudo sobre as relações entre criatividade e a própria economia, dentro do contexto de
globalização em que vivemos.
[…] a origem da economia criativa, como se chama normalmente, se deu
quando as antigas tradições do trabalho cultural e industrial – design,
produção, decoração e representação – começaram a ter vínculos com uma
gama mais ampla de atividades produtivas modernas – a publicidade, o
design de roupa, o desenho gráfico e a mídia de imagens em movimento –
e, mais importante ainda, quando começaram a ter maior abrangência pelo
poder da tecnologia digital. (NEWBIGIN. 2010, p.13)

De acordo com DUISENBERG (2008, p.54) o surgimento do conceito veio da dificuldade
que os países em desenvolvimento possuem em crescer economicamente. E isto está
relacionado às falhas das teorias econômicas neoclássicas utilizadas até o momento, tornando
necessária a procura de uma abordagem diferente, capaz de considerar as características
únicas de cada pais, evidenciando, principalmente, sua cultura e, com isso, potencializando o
reconhecimento da criatividade e do próprio talento humano.

170

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Essa transformação está dando uma nova forma ao padrão geral de consumo
cultural em todo o mundo e à maneira como os produtos e serviços criativos e
culturais são criados, produzidos, reproduzidos, distribuídos e comercializados
em nível nacional e internacional. (DUISENBERG, 2008, p.56).

Desde então, a Economia Criativa só tem crescido. No Brasil, identificou-se o crescimento
das empresas criativas em “69% em uma década (passou de 148 mil, em 2004, para 251 mil, em
2013); e de funcionários em 90% (de 470 mil para 892,5 mil, no mesmo período) ” (ESTADÃO,
2015, on-line).
Isto prova, ainda mais, a importância da criatividade, que pode ser somada ao espírito
empreendedor do brasileiro. Segundo dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de
acordo com pesquisa feita pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade
(IBQP), o Brasil é o país com maior taxa de empreendedorismo no mundo (ALVES, 2015, online). Curioso é que o movimento empreendedor brasileiro não é motivado pela falta de
empregos, mas pela identificação de oportunidades e por novas ideias; como destacado por
Alves na mesma matéria.
Para ilustrar melhor este cenário, é possível analisar alguns casos em que não apenas
foram identificadas oportunidades para o sucesso de um negócio, mas que exemplificam que
tipo de negócio pode surgir das atividades que praticamos em nosso tempo livre e das quais
gostamos muito, ou seja, de nossos hobbies.
O primeiro é o site Omelete, especializado em “cultura nerd”, cinema, games e
quadrinhos, entre outros temas. Conforme relatado por Mariana Desidério para a Exame.com
(2015, on-line) o projeto iniciou-se em 1999, como uma alternativa de geração econômica a
partir da exploração desse universo cultural, durante uma reunião de brainstorming realizada
na agência em que Érico Borgo trabalhava. Ao ver que o projeto não foi continuado, ele
decidiu dedicar-se a realiza-lo. Ao longo de 6 anos, trabalhou para sustentar o projeto, que
hoje é considerado um dos principais portais de cultura pop no Brasil, com mais de 6 milhões
de acessos por mês.
No mesmo segmento, podemos encontrar outra referência que se destaca pela
produção de humor inteligente através de matérias, vídeos e, principalmente, podcasts.
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O Jovem Nerd, diferentemente do case anterior, começou como uma brincadeira entre dois
amigos, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, que possuíam blogs pessoais e dedicavam-se a fazer
montagens com as fotos um do outro. Hoje, o site acumula “10 milhões de pageviews por
mês, 3 milhões de usuários únicos, mais de 1 milhão de assinantes no Youtube e 1,5 milhão
de ouvintes no NerdCast (com uma média de 800 mil downloads por mês) ” (MEU SUCESSO.
COM, 2015, on-line).
Ao analisar esses dois projetos entendemos que ambos originaram-se dos gostos
e interesses particulares de seus criadores – no caso de Érico o interesse por quadrinhos
e cinema; e do Jovem Nerd a partir de uma brincadeira entre dois amigos. Projetos como
esses movimentam a Economia Criativa. O site Omelete, por exemplo, sozinho, emprega
aproximadamente 50 pessoas, tendo atingido um faturamento de 14 milhões, em 2014
(DESIDÉRIO, 2015, on-line).
Tendo em vista que os interesses pessoais de ambos foram o combustível que
impulsionou a vontade de fazer com que o projeto tomasse corpo e se transformasse em um
negócio, não seriam esses exemplos de projetos pessoais bem-sucedidos?
Apesar da escassa existência de bibliografia direcionada ao assunto, conseguimos,
através de algumas reflexões, definir o que é um projeto pessoal. Primeiramente é fundamental
o entendimento das palavras “projeto” e “pessoal”, que significam, respectivamente: “1 Plano
para a realização de um ato; desígnio, intenção. 2 Cometimento, empreendimento, empresa”;
e “1 Pertencente ou relativo à pessoa. 2 Que é próprio e particular de cada pessoa. 3 Exclusivo
de certa pessoa; individual ” (MICHAELIS, 2015, on-line).
Logo, podemos nos referir ao projeto pessoal como a intenção ou comprometimento
individual na realização de um ato próprio e particular, que pode muito bem ser uma ideia.
A idealização desses projetos é tão importante que algumas empresas perceberam os
benefícios atrelados à criatividade das pessoas, encontrando maneiras de fazer com que elas
desenvolvam seus próprios projetos dentro do ambiente de trabalho, conforme o já citado
exemplo do Google. Nesse caso, a dedicação aos projetos pessoais resultou na criação de
soluções inovadoras como o Gmail, AdSense e a rede social Orkut.
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Conforme matéria veiculada pela Revista Galileu, projetos pessoais podem impulsionar
a carreira das pessoas, é possível inferir a partir da análise relacional entre a doutrina do
Google5 e o resultado de um estudo feito pelo blog Spring6 :
Não é a única evidência de que projetos pessoais podem te trazer benefícios
na carreira. Esse estudo detectou que empregados com hobbies criativos têm
mais chances de serem criativos, colaborativos e prestativos no trabalho. Em
casa, são pessoas mais relaxadas e controladas. (FREITAS, 2014, on-line).

Tendo em vista os benefícios ligados ao desenvolvimento dos projetos pessoais,
retomamos a importância deles não só para o aprimoramento profissional, mas como uma
ação empreendedora que pode gerar novos negócios. O Sebrae (2015, on-line) possui uma
definição interessante sobre o que é ser empreendedor, afirmando que significa “ser um
realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação”.
É interessante notar o quanto esta descrição está próxima do que definimos como
design, potencializando ainda mais a importância dos projetos. Entretanto, dentro do universo
do design, é muito comum escutar que os profissionais possuem dificuldade em desenvolver
seus próprios projetos – fato curioso uma vez que a principal função destes profissionais é
projetar algo para outras pessoas, estejam elas ligadas a empresas ou não. Tendo isto em vista,
indagamos: será que designers realmente sentem dificuldade em desenvolver seus projetos
pessoais?

3. Pesquisa com Estudantes e Designers Plenos
Falar de projetos pessoais, ou autorais, é sempre um assunto polêmico e difícil de lidar
dentro do universo do design, seja ele gráfico, digital ou de produto. Os profissionais da área
criativa estão sempre tendo ideias que, muitas vezes, dão origem a projetos.

5 “Doutrina dos 20%” ou “Innovation Time Off” (tempo livre para inovação) que “obriga” os engenheiros da empresa à cada 4
horas de trabalho nos projetos oficiais “a dedicar uma hora a projetos pessoais, guiados apenas pelas próprias paixões e instintos”
(JOHNSON, 2011, p.80).
6 Disponível em: <http://www.spring.org.uk/2014/04/the-positive-effect-of-creative-hobbies-on-performance-at-work.php>.
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Sendo este processo algo tão natural, por qual motivo poucas ideias vão para frente?
Para responder a esta pergunta, é preciso, antes, saber se os projetos realmente não
se desenvolvem ou se a crença de que os designers tem dificuldade para trabalhar em seus
próprios projetos não passa de uma suposição.
Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico, buscando livros e artigos que
explorassem este assunto. Mas, não foi possível encontrar dados consistentes que permitissem
comprovar a real dificuldade na condução de projetos pessoais por designers.
Desta forma, tornou-se clara a necessidade de desenvolver uma pesquisa diretamente
com estes profissionais. Foram elaborados dois questionários7 destinados a públicos
diferentes, mas com o mesmo objetivo de confirmar a crença de que os designers possuem
dificuldade em desenvolver seus projetos pessoais e quais são essas dificuldades. O primeiro
com foco em estudantes de cursos de Graduação e Pós-Graduação; e o segundo direcionado
para designers plenos, ou seja, profissionais já formados. Ao todo, colaboraram com a pesquisa
58 pessoas entre os meses de agosto e outubro de 2015.
Vale ressaltar que a pesquisa em questão tem como objetivo proporcionar uma análise
orientativa e não conclusiva sobre o assunto em questão, destacando a necessidade de, no
futuro, elaborar uma análise mais aprofundada que seja capaz de mapear os profissionais
brasileiros ligados à indústria criativa, especificamente o designer.

3.1. Análise de Resultados
Com o intuito de facilitar a análise dos dados, inicialmente serão apresentados os
resultados colhidos com os estudantes.
Participaram da pesquisa 36 indivíduos, dos quais 69,4% já idealizaram algum tipo de
projeto pessoal. Entretanto, apenas 32% dos estudantes puseram em prática os projetos

7 Foi utilizado para a pesquisa o formulario de pesquisa do Google. Os resultados e as perguntas podem ser analisados através
dos links:
Formulário para Estudantes - https://goo.gl/OLAiiV
Formulário para profissionais plenos - https://goo.gl/pu8Hc2
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idealizados. Ou seja, dentro de um grupo de 36 estudantes, apenas 8 estão desenvolvendo
seus próprios projetos.
Ao comparar estes resultados com aqueles obtidos a partir da pesquisa com os
profissionais, é possível observar um crescimento no número de pessoas que idealizam
projetos. Entre os designers plenos, 81,8% dos entrevistados idealizaram projetos pessoais e
66,7% implementaram estes projetos.

Gráfico 1: Gráficos de Status de Projeto.
Fonte: Arquivo do pesquisador.

Estes números permitem perceber não apenas a importância de uma investigação
como a proposta neste artigo, como também o interesse dos participantes pelo assunto. Dos
58 participantes, 45 manifestaram interesse de saber mais sobre a pesquisa e sobre como ela
poderia auxiliar no desenvolvimento do seu próprio projeto.
Para compreender melhor as dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento de
projetos, assim como aquelas atreladas ao processo de desenvolvimento da ideia e/ou sua
criação, foi proposta uma análise a partir de quatro critérios (Fácil, Moderado, Complicado e
Difícil) para alguns dos fatores que fazem parte do processo de desenvolvimento da maioria
dos projetos, sendo eles: Tempo, Gestão, Metodologia, Criatividade, Incentivo e Outros (sendo
este o próprio entrevistado poderia sugerir). Dentro deste escopo coletamos o seguinte
resultado:
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Fatores

Estudantes

Profissionais Plenos

Tempo

Difícil (36%), Complicado (31%)

Complicado (38,9%)

Gestão

Moderado (50%)

Moderado (50%)

Metodologia

Moderado (45,5%)

Moderado (50%)

Criatividade

Moderado (50%), Fácil (45,5%)

Moderado (44,4%), Fácil (38,9%)

Incentivo

Moderado (40,9%)

Moderado (38,9%)

Outros

Moderado (50%)

Complicado (30,8%), Difícil (30,8%)

Tabela 1: Relação das Dificuldades dos Designers.
Fonte: Arquivo do pesquisador.

A tabela demonstra que foi possível identificar níveis de dificuldade muito próximos ou
iguais entre os dois públicos pesquisados. Entretanto, dois fatores apresentaram resultados
diferentes: sendo o “tempo”, que apesar de ser classificado como um item complicado por
ambos, também conquistou em 36% do público estudante a classificação “difícil”; e o segundo,
“outros”, que entre os profissionais foi classificado como “complicado” e “difícil”.
O fator tempo é sempre um item decisivo para o desenvolvimento de projetos. Não
é motivo de surpresa constatar que estudantes têm maior dificuldade na gestão do tempo
frente ao grupo de profissionais plenos, uma vez que estes já possuem mais experiência,
assegurando-lhes maior facilidade no manejo do recurso. Também não é novidade o fato
de vivermos um momento de grande aceleração tecnológica, fato destacado por Steven
Johnson (2011, p.16), quando o estudioso aponta o surgimento de cada vez mais paradigmas
em intervalos menores de tempo. Isso nos obriga a lidar com ferramentas cada vez mais
complexas para atuar em um universo paulatinamente mais complicado, sendo cada vez mais
escasso o tempo que dispomos para compreendê-lo (VASSÃO, 2010, p.14).
No caso do item “outros”, faz-se necessário destacar que, após escolher os critérios o
entrevistado poderia utilizar a pergunta seguinte para identificar os itens responsáveis por
prejudicar/impedir a realização dos projetos. Desta forma, foi possível identificar que:
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Gráfico 2: Dificuldades no Desenvolvimento de Projetos.
Fonte: Arquivo do pesquisador.

Novamente a questão do “tempo” é apontado como item determinante, seguido do
tópico “Incentivo Financeiro”. Os dados apurados levam-nos a deduzir que estes dois itens
estão diretamente relacionados, uma vez que, na maioria das vezes, o projeto pessoal é
desenvolvido em paralelo com a atividade profissional, não sendo raras as vezes em que o
projeto seja custeado pelo salário do profissional.
Este paralelo foi identificado em alguns dos depoimentos realizados pelos entrevistados
no corpo da pesquisa. Conforme o relato de Vanderlei Prado8 (2015): “Falta de tempo para
se dedicar ao projeto, por causa do cargo em que exerço em uma empresa em horário rígido
e integral, o que me demanda muito tempo e dedicação”. De acordo com Claudia Cristino9
(2015): “Atualmente trabalho em uma empresa em horário comercial e com projetos freelancer
no tempo livre para complementar a renda. Dessa forma meu projeto acabou ficando sempre
para depois”.
O mesmo questionamento foi feito aos estudantes. Os resultados obtidos reforçam a
diferença de experiência entre os dois perfis, além de agregar novas e relevantes informações.

8 Colaborou com a pesquisa no dia 02 de setembro de 2015.
9 Colaborou com a pesquisa no dia 02 de setembro de 2015.
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Gráfico 3: Dificuldades no Desenvolvimento de Projetos.
Fonte: Arquivo do pesquisador.

Anteriormente, o item Gestão foi classificado como moderado, mas agora ganha um
destaque considerável de 19%, colocando-o na terceira posição – juntamente com “Apoio de
Terceiros” – entre as maiores dificuldades no desenvolvimento de projetos. Se somarmos os
fatores “Tempo” e “Gestão”, perceberemos a grande dificuldade de gerenciar tempo que os
estudantes possuem, o que se reflete na falta de experiência.

3.2. Conclusões da Pesquisa
Com base nos dados coletados, é possível compreender melhor a polêmica que
envolve o desenvolvimento de projetos pessoais no universo do design. Ao mesmo tempo
em que identificou-se uma grande quantidade de pessoas interessadas em desenvolver seus
trabalhos e fazer com que eles efetivamente aconteçam, uma grande parcela está com suas
ideias paradas por questões atreladas ao tempo, gestão, incentivo financeiro, viabilidade
econômica, apoio de terceiros ou falta de experiência, conforme é possível analisar nos
resultados da pesquisa.
Embora sejam muitos os fatores que podem impedir o desenvolvimento de um projeto
é evidente a dificuldade que os dois perfis possuem na gestão de tempo. Mas, além disso, é
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preciso avaliar com cautela as necessidades de cada perfil. Mais adiante, trataremos das
especificidades de grupo, antes, porém, vale refletir: o problema real seria a falta de tempo ou
a má gestão do tempo disponível?

4. Boas Práticas para Desenvolvimento de Projetos Pessoais
Não existe uma regra própria que faça com que um projeto pessoal seja desenvolvido
e gerenciado de forma correta e eficiente. A gestão de projetos não é um assunto fácil,
principalmente quando ele está vinculado a um desejo, gosto ou ambição particular. Isso
depende, diretamente, de seu Gestor e Executor - na maioria das vezes papéis desempenhados
pelo próprio idealizador.
Antes de entrar efetivamente nos detalhes relacionados ao desenvolvimento e à
gestão do projeto, é fundamental explorar o cenário atual. A rotina de trabalho de oito horas,
muitas vezes cansativa e estressante, desmotiva os profissionais a desenvolverem projetos
pessoais paralelamente àqueles realizados no trabalho. Luciano Andolini (2015, on-line apud
WALPOLE, 2015, on-line). Ao traduzir o texto do autor James L. Walpole, propõe discutir a
“desculpa” do cansaço como um empecilho para o processo criativo. No texto, o autor ressalta
que, na verdade, o problema está relacionado à distração, ou seja, à divisão da mente entre
focos distintos.
A maioria de nós provavelmente tem uma dúzia de projetos acontecendo
ao mesmo tempo – ou pior do que isso, sendo ignorados ao mesmo tempo.
Isso corrói a confiança que poderíamos ter para fazer os novos trabalhos bem
(ou até o final). Impede-nos de alcançar o foco criativo de que precisamos
para entrar em estados de fluxo10 que tornam o trabalho mais divertido.
(ANDOLINI, 2015, on-line apud WALPOLE, 2015, on-line).

Essa visão, provavelmente, é uma realidade para muitos designers. É comum que a
mente fique esgotada apenas por lembrar das tarefas atrasadas, gerando um certo desespero

10 Fluxo (do inglês: flow) é um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo,
caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. (WIKIPEDIA, 2015, on-line)
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que pode - e vai - atrapalhar o fluxo de trabalho. Para vencer essa dificuldade Walpole
(ANDOLINI, 2015, on-line apud WALPOLE, 2015, on-line) encontrou a sua solução ideal: para
iniciar uma nova atividade ou projeto ele precisa terminar o anterior. Apesar de simples, esta
é uma forma de elevar a motivação necessária à finalização do projeto ou atividade em que está
envolvido para poder trabalhar em algo novo. Nesse caso, foi criado um processo de trabalho
baseado no perfil da própria pessoa, ou seja, foi necessário um certo nível autoconhecimento
para saber como lidar com as situações e motivar-se para suas criações.
Sendo assim, o autor desenhou um método11 , ou seja, um processo para trabalhar,
que se adapta ao seu perfil e que produz um resultado. Como já foi apontado, não existe uma
regra única para desenvolver projetos, mas a adoção de um método ou processo que pode se
adaptar melhor ao perfil de cada indivíduo, em função de uma série de fatores diferentes. Mas
qual será o processo que melhor se adapta ao perfil de cada indivíduo?
Com o objetivo de não engessar o processo optamos por propor as “Boas Práticas”
favorecendo um processo simples, porém capaz de ser incorporado por novos processos e
metodologias12 .

4.1. Entendendo as Boas Práticas (Processo de um Projeto)
Ao procurar por ferramentas e metodologias encontramos uma infinidade de técnicas
que prometem auxiliar na realização de projetos de forma prática e eficiente. O acesso a estas
ferramentas tem sido cada vez mais facilitado, bastando uma rápida busca no Google para
encontrarmos uma infinidade de artigos, matérias e ebooks.
Uma boa parte das informações envolvendo as Boas Práticas coletadas neste artigo
podem ser encontradas na internet através de portais direcionados a projetos, matérias sobre
metodologias, artigos de profissionais entre outros suportes e fontes. A vantagem deste
estudo está em facilitar o acesso ao conteúdo utilizado como base para este documento por
aqueles que tenham interesse no tema. Mas, vale ressaltar que é preciso critério na seleção
11 O dicionário Michaelis (2015, on-line) define Método como: 2 Ordem ou sistema que se segue no estudo ou no ensino de
qualquer disciplina. 4 Maneira de fazer as coisas; modo de proceder.
12 Metodologia é definida como o estudo científico dos métodos. (MICHAELIS, 2015, on-line)
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das fontes de leitura, aferindo a relevância das informações coletadas. Ressaltando que
nenhuma das matérias e artigos apontados dispensam a leitura de um livro ou a participação
em um curso dedicado ao assunto. O que aqui apresentamos é uma base sintética, capaz
de auxiliar na definição de etapas simples que permitirão o desenvolvimento de projetos.
Nossa proposta é possibilitar que cada um possa escolher os caminhos com os quais mais se
identifica.
Sendo assim, o primeiro passo é a análise do fluxo de um projeto. Rodolfo Fuentes,
em seu livro “A Prática do Design Gráfico” apresenta três autores para exemplificar esquemas
de processos de Design. Para o que propomos analisaremos uma síntese dos passos de Jorge
Frascara13 (FUENTES, 2009, p.28):

Figura 1: Síntese processo Jorge Frascara.

O processo resumido representa as principais etapas de um projeto de design, na visão
de Frascara. O processo funciona, primeiramente, com um problema que, normalmente, se
origina a partir da encomenda de um cliente, que é analisada, pesquisada e entendida. Em
seguida, é dada uma solução criativa, podendo ser compreendida como a execução do projeto
que, por fim, se transforma efetivamente em uma solução ao problema do cliente.
Com base no processo apresentado acima, foi possível desenhar o fluxo básico de
etapas para chegar ao que chamamos de Boas Práticas para o Desenvolvimento de Projeto
Pessoais:

13 Designer argentino e autor do livro: Diseño y comunicación visual.
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Figura 2: Fluxo Boas Práticas para o Desenvolvimento de Projeto Pessoais.
Fonte: Arquivo do pesquisador.

Primeiramente, vamos entender o por que das etapas relacionados e definir o processo
como “Linha do tempo do Projeto Pessoal”. Esta nomenclatura foi definida por considerar
que todo projeto, obrigatoriamente, possui um início e um fim. Ou seja, segue uma ordem
cronológica que deve ser respeitada pois, normalmente, uma etapa depende do resultado ou
da conclusão da etapa anterior. O PMI, Project Management Institute, reforça essa posição ao
definir projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado exclusivo.” (PMBOK, 2015, p.30).
Dentro do processo, as esferas de Planejamento e de Desenvolvimento são as etapas
que podemos considerar como “Caixas-Pretas”. Esse é um conceito utilizado na cibernética em
que um conjunto de objetos são “encapsulados” (VASSÃO, 2010, p.29), levando à simplificação
do complexo sistema existente em cada uma delas. O objetivo prioritário dentro do escopo
deste trabalho é compreendê-las e, assim, transformá-las e modificar o os elementos internos,
incorporando os métodos que mais se adaptarem ao perfil de cada indivíduo.
Entendido o motivo de associarmos o projeto a uma linha do tempo e ao conceito de
caixa-preta, sentimo-nos prontos a falar da ideia. Diferentemente do processo de Frascara, não
são todos os projetos pessoais que se iniciam por um problema. Como vimos anteriormente,
muitos projetos são originados por hobbies e interesses. Desta forma, está mais relacionado
ao chamado de “Incômodo Criativo”14 – ou seja, à ideia proveniente de interesses pessoais e
que, em muitos casos, não está 100% formatada.
14 Termo empregado pelo autor do presente artigo para explicar a origem das ideias dos projetos pessoais.
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É provavel que muitos designers queiram “sentar” no computador e criar logo após o
surgimento da “grande ideia”. Eis primeiro grande erro que se pode cometer.
Por esse motivo, o próximo passo é o Planejamento. Planejar é definir e refinar os
objetivos, desenvolvendo o escopo total do projeto (PMBOK, 2015, p.55). Ou, neste caso, da
ideia. Também significa simplificar e sintetizar algo que antes era complexo. Este processo não
só facilita a criação da ideia como também auxilia no fluxo de trabalho. Para VASSÃO (2010,
p.13) “o ‘complexo’ é um conjunto de coisas ‘simples’, percebidas como algo complexo apenas
pela acumulação de simplicidade muito numerosas”. Entendemos que o mesmo conceito
pode ser aplicado ao planejamento. Esse processo ajuda a tornar a ideia cada vez mais clara e
define quais passos devem ser dados ao longo de seu desenvolvimento.
A próxima etapa, a do desenvolvimento do projeto, pode ser entendida como a base
da execução criativa. Reforçamos, porém, que não se trata de algo solto ou realizada sem
critérios. Essa etapa depende diretamente da conclusão do planejamento e de todo o escopo
desenvolvido anteriormente. Assim, o segundo erro que se pode cometer é a falta de revisão
do planejamento tendo como base o desenvolvimento; e vice-versa.
Durante a execução do projeto, os resultados poderão requerer atualizações
no planejamento e mudanças nas linhas de base. Isso pode incluir mudanças
nas durações esperadas para as atividades, mudanças na produtividade e na
disponibilidade dos recursos e riscos imprevistos. (PMBOK, 2015, p.56)

Por fim, temos o resultado, que é, efetivamente, o produto final do projeto pessoal.
O mais interessante é que o modelo proposto é tão simples e lógico que pode ser aplicado
em qualquer projeto, seja ele gráfico, produto, moda, etc. Importante mencionar que, uma
vez obtido o resultado, pode-se executar novamente a mesma sequencia de etapas, visando
uma possível evolução do projeto executado inicialmente. Tudo depende da vontade do
idealizador, de seus objetivos e do planejamento.
Como explicamos, as “Boas Práticas” funcionam como um processo simplificado de
desenvolvimento de projetos. Mas, sozinha, a diretriz pode ser insuficiente para a execução
de uma atividade, principalmente quando consideradas as dificuldades relatadas pelos
entrevistados.
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4.2. Recursos Metodológicos
Torna-se essencial destacar que a realização de um processo não é suficiente para
garantir o resultado efetivo. Desta forma, buscando alternativas que possibilitassem melhorálo e personalizá-lo, incluimos os Recursos Metodológicos.
Trata-se de processos metodológicos que podem ser incorporados como complemento
ao processo das Boas Práticas, auxiliando o designer no decorrer de suas atividades. A escolha
da palavra recurso deve-se, obviamente, ao seu significado - que está atrelado ao ato de
recorrer, auxiliar (MICHAELIS, 2015, on-line). Afinal, é com a ideia de que as metodologias
possam, realmente, agregar valor, que propomos sua escolha.
Uma vez definidas, com base nos conhecimentos e na personalidade do ideializador
do projeto, é possível inserí-la no processo, sendo aproveitadas, principalmente, nas fases de
Planejamento e Desenvolvimento.
Um primeiro recurso interesante é o Mapa Mental, ou Mind Map. Esta ferramenta
auxiliará na etapa do planejamento, promovendo a simplificação da ideia em um fluxo de
atividades. Inicia-se com uma ideia central, a partir de onde são irradiadas informações
atreladas a ela (ENDEAVOR, 2015, on-line). Assim, podemos desmembrar as necessidades de
um projeto. Veja um exemplo:

Figura 3: Exemplo de Mapa Mental.
Fonte: Arquivo do pesquisador.
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O mapa será muito importante em várias etapas, ajudando o idealizador a organiar suas ideias
de forma visual.
Ainda dentro da esfera do planejamento, podemos inserir outras metodologias que
ajudem a complementar o projeto, como o Circulo Dourado, ou Golden Circle, sendo aplicado
logo no começo do planejamento, antes do desmenbramento das etapas. Esta metodologia
promove a inovação através de três esferas: PORQUE, COMO e O QUE (VIEIRA, 2015, on-line).
Com ele, é possível aprimorar a ideia, fazendo com que os objetivos fiquem ainda mais claros.
No desenvolvimento, podemos explorar melhor diversos processos de trabalho.
Cada um deve ter sua maneira e é importante que haja liberdade de experimentar até que
se encontre o processo que fizer mais sentido para o indivíduo. Contudo, nas entrevistas,
identificamos um provável problema de gestão que impacta diretamente no tempo. Segundo
Berzbach (2013, p.42) “aquele que nunca pensou sobre o uso do seu tempo e simplesmente
se levanta de manhã, dando início a alguma coisa, geralmente está propenso a muito erros”.
Estar preparado e planejamar muito bem as atividades garantem o sucesso e a execução das
atividades necessárias.
Por isso, a aplicação da Triade do Tempo pode se tornar vantajosa para o projeto.
A metodologia orienta a divisão das atividades em três pilares: Importantes, Urgentes e
Circunstanciais (BARBOSA, s.d., on-line).

Figura 4: Pilares da Tríade do Tempo.
Fonte: Arquivo do pesquisador.
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É fundamental rever sempre seu planejamento dentro da triade para agir de forma
preventiva, evitando que que as Urgências cresçam, eliminando as questões Circuntancias
e focando nas Importantes (BARBOSA, s.d., on-line). Se mantivermos nosso foco e um bom
planejamento, o projeto poderá ser executado tranquilamente. Muitas pessoas sentem
dificuldade de manter-se disciplinadas e de manter o foco. Sugerimos, então, a adoção da
Técnica Pomodoro.
Trata-se de uma técnica simples, que sugestiona a organização das tarefas priorizando
aquelas com maior nível de importancia ou com curto prazo. Ao iniciar a aplicação da técnica
devemos programar um timer marcando vinte e cinco minutos. Durante esse período, o
trabalho é focado na atividade, sem interrupções. Ao término desse tempo, deve-se descansar
cinco minutos. Depois de completados quatro ciclos de vinte e cinco minutos, deve-se
descansar vinte (MOURA, 2015, on-line). Esta técnica promete um maior aproveitamente do
tempo de trabalho e de foco na atividade.
Como vimos, outras metodologias podem ser incorporadas dentro das Boas Práticas, visando
o melhor resultado do projeto. É fundamental que esse processo não fique engessado mas
que sirva como um caminho ou roteiro para o designer durante suas atividades. Desenvolver
um pojeto pessoal vai além do planejamento e execussão, existem outras dificuldades que
serão tratadas a seguir.

4.3. Colaboração e Incentivo
Falar de colaboração, apoio e incentivo financeiro são assuntos que atormentam os
dois perfis entrevistados de formas diferentes. Mas, em geral, contar com ajuda ou incentivos
no desenolvimenteo do projeto é algo fundamental. Vivemos na era da Colaboração. Para criar
algo realmente valioso e duradouro é praticamente impossível não contar com a colaboração
de outras pessoas (SPADOTO, 2015, on-line).
Uma forma de visualizar esse “efeito” é olhar alguns crowdfundings como o Catarse.
Considerado o maior site de cowdfunding 15 do Brasil, funciona basicamente como um
15 “[...] modelo que permite que indivíduos ou empresas financiem seus projetos através de doações coletivas. “ (MOREIRA, 2011,
on-line)
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intermediador entre o autor do projeto e as pessoas que desejam contribuir com o trabalho
(CASTRO, 2014, on-line). Essa é uma forma de financiar o projeto.
Outra forma seriam os chamados 3Fs16 : Fundadores, Amigos e Família. Como é possível
inferir, caracteriza praticamente por ajuda pessoal. Nestes casos os investimentos são mais
baixos, porém a prestação de contas também é suavisada (SPINA, 2013, on-line).
Essas são algumas formas de financiar os projetos pessoais. Existem outras
possibilidades, que envolvem a realização de editais, investidores-anjo entre outros. Mas
optamos por apresentar opções de fácil acesso, que podem ser exploradas pelos designers.

5. Considerações Finais
Com base no estudo realizado percebe-se o quanto o desenvolvimento de projetos
pessoais é importante no cenário atual para o crescimento de profissionais criativos, em
especial do designer. Através deste trabalho, identificamos a importância do assunto para
as empresas e constatamos o interesse pela criação desses projetos tanto por profissionais já
formados quanto por estudantes. Também foi possível mapear as maiores dificuldades dessas
pessoas.
O designer é um profissional que trabalha diretamente com a criatividade. Mas, como
qualquer outro profissional, precisa ser incentivado e motivado, seja por desafios ou desejos.
As instituições de ensino têm um papel muito importante, uma vez que fundamentam-se
como ambientes criativos e inovadores, capazes de estimular a todos, principalmente os
estudantes. Elas devem promover um espaço de troca de experiência com uma ampla gama
de elementos, que podem ser combinados para gerar novas soluções (JOHNONS, 2011, p.39).
As Boas Práticas para o Desenvolvimento de Projetos Pessoais sugem para suprir as
dificuldades encontradas nos processo de criação. E que, conforme a pesquisa demonstrou,
estão diretamente ligadas à gestão do tempo desses profissionais. Para possibilitar uma forma

16 “[...] como são designados os Founders, Family and Friends ou também conhecidos como Family, Friends and Fools que, traduzidos
literalmente, seriam “Fundadores, Família e Amigos” ou “Amigos, Família e Tolos”. (SPINA, 2013, on-line)
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prática de desenvolver os projetos foi proposto um processo simplificado que pode ser
adaptado conforme o perfil de cada designer, sem limitações.
Muito além do desenvolvimento de seus próprios projetos, o processo auxilia
indiretamente o designer a melhorar suas competências profissionais, envolvendo
planejamento estratégico, metodologias, criação e trabalho em equipe, quando considerados
projetos colaborativos. O resultados do desenvolvimento dos projetos pode ser benéfico não
apenas ao profissional mas a empresa que o contrata, agredando valor a sua marca e até
utilizando como diferencial competitivo, tal como observamos em alguns exemplos citados
no presente artigo. Enfim, as boas práticas ajudam o designer a se posicionar no mercado
como um profissional relevante e capaz de colaborar com o crescimento da economia criativa,
fomentando a inovação, seja para um projeto pessoal ou para a organização em que atuar.
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A Qualquer Hora, em Qualquer Lugar: a Tecnologia Mobile e o
Surgimento dos Nômades Digitais1.
Karina Ruiz CARDOSO2
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Resumo
Este artigo pretende investigar o desenvolvimento do estilo de vida nômade no ambiente digital
e sua relação com a mobilidade tecnológica. A pesquisa abrange a criação da internet, Web 2.0
e conectividade mobile para aprofundar-se no conceito de espaço híbrido e nomadicidade da
computação, de forma a definir o contexto no qual atuam esses profissionais. Aborda também
o conceito de nomadismo e sua evolução na sociedade para introduzir o perfil dos nômades
digitais, bem como suas formas de atividade no Brasil e no mundo. Apresenta cases de dois
nômades digitais brasileiros com o objetivo de delinear o cotidiano desse estilo de vida e seus
prós e contras.
Palavras-chave: Nômade Digital. Mobilidade. Tecnologia mobile. Conectividade móvel. Novas
mídias.

Abstract
This article’s intention is to investigate the development of the nomadic life style in the digital
environment and its relationship to technological mobility. The research involves the creation of
1 Trabalho apresentado no GP Marcas e Cultura, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding: Economia
Criativa
2 Pós-Graduada em Design Digital e Novas Mídias do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo; email: karina.rcardoso@gmail.
com
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso Design Digital e Novas Mídias do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo;
email: marcia.auriani@belasartes.br
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internet, Web 2.0 and mobile connectivity to deepen the concept of hybrid space and computer
nomadicity, in order to define the context in which these professionals work. It also addresses the
concept of nomadism and its evolution in society to introduce the digital nomad’s profile, as well
as its ways of activity in Brasil and worldwide. The article presents two Brazilian digital nomads’
cases in order to outline the everyday and the pros and cons of this lifestyle.
Keywords: Digital Nomad. Mobility. Mobile technology. Mobile connectivity. New media.

Resumen
El artículo propone investigar el desarrollo del estilo de vida nómada en el ambiente digital y
su relación con la movilidad tecnológica. La investigación incluye la creación de internet, Web
2.0 y conectividad mobile para profundizar el concepto de espacio híbrido y nomadicidad de la
computación, de forma a definir el contexto en el cual actúan estos profesionales. Aborda también
el concepto de nomadismo y su evolución en la sociedad para introducir el perfil de los nómades
digitales, así como sus formas de actividad en Brasil y en el mundo. Presenta casos de dos nómades
digitales brasileños con la finalidad de definir el estilo de vida cotidiano, sus pros y contras.
Palabras-clave: Nómade Digital. Movilidad. Tecnología mobile. Conectividad móvil. Nuevos
medios de comunicación.

Résumé
L’article se penche sur le développement du mode de vie nomade dans un environnement digitalisé
et son lien avec la mobilité technologique. La recherche prend en compte la création d’internet,
le web 2.0 et la connectivité mobile en approfondissant le concept d’espace hybride et celui de
la nomadicité informatique. De ce fait, le contexte dans lequel les professionnels évoluent est
mieux défini. La recherche évoque également le concept de nomadisme et son évolution au sein
de la société pour introduire les caractéristiques des nomades digitaux et prend pour exemple les
formes de cette activité au Brésil et dans le monde. Elle présente deux cas de nomades digitaux
brésiliens afin d’en montrer l’impact sur la vie quotidienne avec ses pour et ses contre.
Most-clés: Nomade Digitaux. Mobilité. Technologie mobile. Connectivité mobile. Les nouveaux
médias.
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INTRODUÇÃO
Desde o seu surgimento, a internet e as demais tecnologias que se desenvolveram a
partir dela alteram cada vez mais profundamente a maneira como vivemos, convivemos e
nos comportamos. O avanço da conectividade móvel e dos aparelhos mobile seguiu a mesma
regra, mas com um diferencial importante: permitir que a internet faça parte de qualquer
momento cotidiano, independente de onde estiver o usuário ou do que ele esteja fazendo.
As novas possibilidades de comunicação derivadas dessa evolução têm modificado a maneira
como nos relacionamos e agimos no ambiente e levantado reflexões a respeito do impacto
social da conectividade constante no nosso estilo de vida. No âmbito profissional, além destas
alterações se manifestarem no modo como definimos nossa profissão, jornada de trabalho e
relação com empresas, parceiros ou clientes, a própria relação entre vida pessoal e profissional,
cada vez mais atrelada à influência da tecnologia, tem sido repensada e reconstruída. Nesse
cenário, aqueles que passaram a priorizar a liberdade e flexibilidade descobriram um estilo
de vida que os permite trabalhar à distância por meio da internet sem a necessidade de
permanecer alocado num ambiente fixo de trabalho: os nômades digitais.
O nomadismo digital carece de estudos científicos que investiguem seu
desenvolvimento ainda em curso e deixa uma lacuna no que diz respeito às suas definições
e configurações. O presente artigo tem o propósito de investigar esse fenômeno, propondo
se a um entendimento inicial focado na tecnologia que viabiliza o desempenho pleno dos
nômades digitais: a conectividade mobile. Nessa perspectiva, busca-se compreender como
essas mídias digitais definem e estruturam o cotidiano dos nômades modernos. Afinal, como
vivem as pessoas que viajam e trabalham ao mesmo tempo? Qual o contexto que permite o
amplo alcance desse estilo de vida às mais diversas pessoas? Como elas se relacionam com
esta tecnologia? São esses alguns dos questionamentos abordados nesta pesquisa.
Em busca dessa compreensão, o artigo se inicia com o desenvolvimento dos conceitos
de internet e mobilidade para incluir também suas consequências sociais, a fim de destrinchar
o cenário que serve de base para esse fenômeno. Além disso, o conceito de nomadismo e seus
desdobramentos na era digital serão explorados e acrescidos de dados numéricos. Por fim,
o estudo de cases busca aprofundar o entendimento sobre os nômades digitais, a partir de
entrevistas e depoimentos de Arlindo Armando, coach e nômade digital, e Rafael Incao,

195

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

ex-professor de matemática, empreendedor digital e co-criador da Academia de Nômades
Digitais.
O desenvolvimento do artigo será baseado em uma metodologia exploratória, de
abordagem qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica e documental e levantamento de
casos. Os dados coletados para a pesquisa terão fontes bibliográficas e webgráficas, em livros,
publicações e artigos científicos relacionados ao tema, bem como notícias, blogs pessoais e
depoimentos em vídeo. Os cases levantados, coletados a partir de pesquisa qualitativa em
entrevistas pessoais, serão expostos para apuração da análise e sua conclusão.

1. CONECTIVIDADE MOBILE
1.1 Internet: surgimento e desenvolvimento
Em 1969, em plena Guerra Fria, quando cientistas norte-americanos desenvolveram
uma rede de comunicação digital descentralizada, não podiam vislumbrar que o conceito
revolucionaria a comunicação e o comportamento humano e, futuramente, iria modificar a
forma com que a humanidade pensa e vivencia tempo, espaço e o próprio conhecimento.
Seu objetivo, menos ambicioso, era preservar informações militares para evitar que fossem
destruídas, digitalizando documentos que poderiam ser perdidos em caso de ataques
e bombardeios. A lógica era criar um sistema que não dependesse de uma central de
abastecimento de dados, com pontos que se comunicavam de forma independente mesmo
que algum deles cessasse o funcionamento. Posteriormente, a rede se ampliou e passou
a incluir laboratórios e universidades, abrindo-se para estudos acadêmicos e trocas de
informação entre pesquisadores, professores e estudantes ao redor do mundo.
Duas décadas depois, em 1991, Tim Berners-Lee criou a World Wide Web (www), uma
linguagem que facilitava a utilização e o acesso à internet e estendeu seu uso ao cidadão
comum, conforme se desenvolviam ferramentas que possibilitavam o acesso em ambientes
gráficos menos complexos. O progresso das interfaces gráficas, camadas intermediárias entre
o usuário e a programação, foi essencial para a expansão da web em escala global, ao permitir
a navegação de forma amigável por meio de comandos mais intuitivos. Nesse período, os
computadores pessoais já haviam surgido e se estabilizado como tendência crescente no
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mercado, e duas empresas o dominavam após a ebulição dos anos de 1980: Microsoft e Apple.
Em constante concorrência, as inovações de ambas foram fundamentais para que a ferramenta
que possibilitava o uso da web, ou seja, o computador, estivesse cada vez mais presente em
ambientes domésticos e corporativos, permitindo, dessa forma, a expansão da web.

1.2 Web 2.0
A partir de então, a evolução da web pouco avançou do ponto de vista técnico, mas
sofreu profundas modificações em conteúdo e gerou um envolvimento cada vez maior de seus
usuários. Nesse ponto, costuma-se definir as gerações da web em 1.0 e 2.0, sendo a primeira
a implementação sobre a qual discorremos até agora. Já a Web 2.0 foi citada pela primeira
vez em 2004 durante uma conferência realizada pelas agências O’Reilly Media e MediaLive
International. O termo buscava definir as novas configurações que fomentavam a web em
relações distintas de produção de conteúdo que não haviam sido concebidas até então. Em
2005, O’Reilly apresentou uma definição resumida do que havia constatado:
Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos
conectados. As aplicações Web 2.0 são aquelas que produzem a maioria das
vantagens intrínsecas de tal plataforma: distribuem o software como um
serviço de atualização contínuo que se torna melhor quanto mais pessoas o
utilizam, consomem e transformam os dados de múltiplas fontes - inclusive de
usuários individuais - enquanto fornecem seus próprios dados e serviços, de
maneira a permitir modificações por outros usuários, criando efeitos de rede
por meio de uma ‘arquitetura participativa’ e superando a metáfora de página
da Web 1.0 para proporcionar ricas experiências aos usuários (O’REILLY, 2005,
tradução própria).

Ampliando essa definição, temos nas redes sociais e na colaboração a essência da
Web 2.0, onde não apenas a navegação é não linear, através de hipertextos e hipermídia,
mas também a própria comunicação. O usuário torna-se consumidor, produtor e difusor de
conteúdo, enviando feedbacks constantes enquanto trafega e influenciando a configuração
da rede em tempo real:
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Com os avanços tecnológicos recentes, houve uma potencialização da
participação dos usuários no que diz respeito à criação, compartilhamento
e difusão de arquivos na Internet. Cada vez mais os sites passam a se
fundamentar em dados recolhidos e postados (disponibilizados online)
pelos próprios internautas. Assim, até mesmo as plataformas e interfaces
foram se transformando: alguns softwares tiveram seus códigos-fonte
abertos, o conteúdo passou a ser ouvido e visto no próprio site, o design e o
funcionamento se tornaram passíveis de modificações por parte dos usuários,
entre outras mudanças em curso – determinados estudiosos chamam tal
“abertura” de Web 2.0 (BRESSAN, 2007, p.1).

Esses novos parâmetros foram influenciados também pela evolução da infraestrutura,
desde o barateamento da internet em velocidade banda larga até o desenvolvimento e
popularização de dispositivos móveis, ou mobile.

1.3 Mobile
Os aparatos mobile definem-se por serem portáteis, de fácil manuseio e transporte,
não dependerem de alimentação via cabo constante e acessarem redes de dados, como
a web, via wireless (sem fio). Entre esses equipamentos, os mais comuns nos dias de hoje
são os smartphones, tablets, notebooks e e-readers. SAYLOR (2012, p.220, tradução própria)
destaca como características principais sua “natureza perpétua (24/7), acessibilidade (redes
sem fio), usabilidade (apps) e disponibilidade (preços mais baixos)”. O desenvolvimento da
tecnologia mobile superou as expectativas iniciais que surgiram com o aparecimento dos
aparelhos celulares, e os telefones portáteis que poderiam ser usados em casos de emergência
se transformaram em microcomputadores que convergem quase toda a tecnologia de uso
pessoal disponível: câmera digital, serviço de localização por GPS, troca de mensagens, acesso
à internet, entre outros.
A tecnologia mobile reafirma-se como tendência. O infográfico The Golden Age of Mobile
(A Era de Ouro do Mobile, em tradução livre), criado pela empresa Penny Stocks Lab, informa
que em 2014 haveria 7,7 bilhões de smatphones e tablets no mundo, superando o total da
população de 7,1 bilhões de pessoas no planeta, numa estimativa de que 5x mais aparelhos
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são vendidos por dia do que bebês nascem. No Brasil, a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015
realizada pelo Ibope aponta que 73% dos usuários têm os aparelhos mobile como ferramenta
principal de acesso à internet (66% por smartphones e 7% tablets) contra 71% de acesso
pelo computador. Em 2014, esses números eram 48% e 84%, respectivamente. Já a pesquisa
2015 Brazil Digital Future in Focus, realizada pela ComScore, indica que mais de 9 milhões
de brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo mobile. Os números comprovam a
preferência crescente dos usuários pelo mobile e deve aumentar de acordo com o barateamento
dos aparelhos e a evolução dos serviços de telefonia e internet.
A acessibilidade da tecnologia mobile permitiu a presença constante e a atuação mais
efetiva do usuário na web. Enquanto a web em dispositivos tradicionais ampliou as fronteiras
de tempo e espaço ao permitir que uma pessoa se comunicasse com o mundo a partir de um
ponto fixo, a computação móvel dissolveu o que ainda resta desse limite físico ao proporcionar
a experiência online de qualquer lugar a qualquer momento. Os dispositivos estáticos
eliminaram a necessidade de estar em determinado lugar, enquanto os portáteis criam a
possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse processo é denominado
cibridismo, a mudança de “estar conectado” para “ser conectado”, no qual, segundo GABRIEL
(2010, p.47) “‘estar’ conectado significa que você eventualmente entra e sai da internet (...)
‘Ser’ conectado significa que parte de você está na rede – você vive em simbiose com ela”.
BEIGUELMAN (2010) acrescenta que o cibridismo vai além da inserção de elementos digitais
no mundo físico e abrange todo o tráfego entre redes, o ir e vir on e offline. Esse processo fica
claro no uso dos smartphones, cuja possibilidade de conexão com a internet nos mantém
atuando tanto no físico quanto no virtual. A autora afirma que a experiência cíbrida dos
celulares nos ciborguizou, “porque é uma extensão conectada ao seu corpo 24h por dia.
Mesmo quando você desliga, ele continua conectado”.
Embora o fenômeno da tecnologia mobile seja ainda recente para que possamos avaliar
seu impacto cultural com o rigor científico apropriado, alguns estudos têm sido realizados
no intuito de compreender as mudanças sociais ocasionadas por essa “ciborguização”. LING
(2004) afirma que um de seus principais efeitos é o aperfeiçoamento de nossa capacidade
de coordenar múltiplas tarefas e articular estratégias ao longo de caminhos, permanecendo
comunicáveis ao longo do processo. Esse ponto também é destacado por SAYLOR (2012,
p.222), que afirma que a tecnologia mobile trata de “reduzir o tempo, racionalizar processos,
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cortar intermediários, reforçar a coordenação e aumentar a eficiência”. O conceito de
empoderamento do usuário pela mobilidade da tecnologia pode ser vista como a evolução
técnica desse mesmo conceito na Web 2.0.
A possibilidade de coordenar nossas atividades diárias em meio a outros afazeres,
junto com a nossa conectividade permanente, mudou a maneira como nos comunicamos.
Segundo LING e DONNER (2009), passamos a nos comunicar com pessoas ao invés de lugares,
diminuindo a importância da localização geográfica no processo de comunicação. Emissor
e receptor tornam-se disponíveis em tempo integral, independente de onde se encontrem
no espaço físico. LICOPPE (2004) sugere o conceito de “presença conectada” para definir a
mudança de frequência com a qual nos conectamos com familiares e amigos. Ele aponta que
a diferença do processo de comunicação por meio de telefones fixos e móveis indica uma
mudança nos paradigmas de avaliação da força dos relacionamentos, que passam a valorizar
a frequência com que o outro se conecta conosco e não mais com a quantidade de tempo que
ele dispõe para nos dar atenção:
A primeira consiste em conversas que são geralmente espaçadas em tempo,
longas, e algumas vezes até ritualizadas, nas quais o ato de alguém tirar um
tempo para conversar é um sinal de vínculo, da força do compromisso de cada
um com o relacionamento. A segunda consiste principalmente em gestos
comunicativos curtos e frequentes: conversas ou mensagens vocais e textuais
em tempos irregulares. É por meio da continuidade e frequência desse fluxo
(...) que a força do comprometimento mútuo dos interlocutores é garantida.
(LICOPPE, 2004, p.152, tradução própria)

A mudança nas normas de comunicação, de coordenação de atividades diárias e no
nosso senso e localização e disponibilidade ocasionadas pela tecnologia mobile redefiniram
nossos conceitos de espaço e tempo. CASTELLS (1989) afirma que a Revolução da Tecnologia
de Informação origina um “espaço de fluxos” e um “tempo atemporal”, conforme endossam
LING e CAMPBELL (2009):
A proliferação de tecnologias de comunicação móveis e sem fio dá origem a
mudanças importantes em como as pessoas experienciam espaço e tempo.
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Essas mudanças podem ser vistas em muitos domínios da vida social, como
a transformação do espaço público e privado e vice versa, a indefinição das
linhas demarcatórias da vida pessoal e profissional, e novos padrões de
coordenação e redes sociais. (LING e CAMPBELL, 2009, p.1, tradução própria)

Assim, além de alterar nossa forma de interagir e nos comunicarmos, a tecnologia
mobile também modifica nossa percepção de tempo e espaço ao nos tornar ubíquos, conceito
que PELLEGRINO (2007, p.60) define como “o dom divino da onipresença: ‘estar em qualquer
lugar a qualquer hora’”. A diluição do espaço geográfico e da atemporalidade, associada aos
conceitos desenvolvidos anteriormente, criam um espaço alternativo construído a partir das
nossas atuações sociais, que pode ser denominado como espaço híbrido.

1.4 Espaço híbrido e computação nômade
De SOUZA E SILVA (2006) chama de “híbrido” uma nova configuração de espaço
no qual a realidade física é ampliada e alterada por uma camada digital que potencializa
a comunicação e a troca de dados e modifica as relações do homem com a sociedade e o
ambiente ao seu redor, “porque aparelhos móveis criam uma relação mais dinâmica com a
internet, infiltrando-a ao ar livre, em atividades cotidianas, nós não podemos mais falar em
desconexão entre o espaço físico e digital.” (De SOUZA E SILVA, 2006, p.262) KLUITENBERG
(2006, p.8) afirma que “o espaço tradicional está sendo sobreposto por redes eletrônicas como
as de telefones celulares e outras mídias sem fio”, que reconfiguram as funções políticas e
sociais do espaço híbrido.
A princípio, a definição de espaço híbrido difere de outras denominações da relação
diluída entre realidade física e virtual, tais como realidade mista, realidade aumentada e
virtualidade aumentada. Segundo GABRIEL (2010), essas definições referem-se à aplicação
da tecnologia na realidade física ou à apropriação desta na criação de ambientes digitais,
enfatizando as possibilidades técnicas dessa interação. Já o espaço híbrido trata dos
desdobramentos sociais gerados pela ampla utilização dos aparelhos mobile e a conexão
constante:
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Um espaço híbrido, portanto, é um espaço conceitual criado pela fusão de
fronteiras entre os espaços físicos e digitais, devido ao uso de tecnologias móveis
como dispositivos sociais. No entanto, um espaço híbrido NÃO é construído
pela tecnologia. Ele é construído pela conexão de mobilidade e comunicação,
e materializado por redes sociais desenvolvidas simultaneamente em espaços
físicos e digitais. (De SOUZA e SILVA, 2006, p. 265, tradução própria)

No entanto, FRITH (2012, p.133), argumenta que “sem o acesso às tecnologias corretas,
não há acesso ao espaço híbrido. O espaço permanece inalterado para milhões de pessoas
para as quais a informação digital adicional incorporada no mundo físico pode muito bem
não existir”. O entendimento desse artigo, focando principalmente na sociedade brasileira,
é de que, embora seja correto afirmar que sem a tecnologia o espaço híbrido não pode
ser acessado, sua presença no cotidiano é tão profunda que seus efeitos sociais afetam
(embora em menor grau) até mesmo aqueles que não atuam diretamente nele e, portanto,
consideraremos conforme esse aspecto.
No espaço híbrido, o cibridismo elimina a noção de limites de espaço do usuário, que
não percebe o próprio trânsito entre o real e o digital. De acordo com De SOUZA e SILVA
(2006), ao abrir mão do ritual de sentar-se à frente do computador, iniciar uma conexão e
adentrar no mundo digital, o usuário não sente a transição entre duas realidades e navega
sem a necessidade de sair de uma para entrar em outra. Ele convive em um ambiente que
não vislumbra fronteiras e amplia sua atuação social, pois através da conexão mobile ele se
locomove, interage e se manifesta de maneiras específicas que são possíveis somente nesse
âmbito. GREENFIELD (2006) denomina esse fenômeno como “processamento de informação
dissolvido em comportamento”, quando a ação do sistema acontece sem a necessidade da
intervenção consciente do usuário.
Outra peculiaridade do espaço híbrido é a ocupação dos trajetos, a transformação do
ato de ir e vir em uma janela de tempo útil que vai além do propósito de ligar dois pontos
geográficos. O movimento do usuário não impede sua ação e interação com o mundo, pelo
contrário, o sistema tecnológico de que dispõe o incentiva diversificar o objetivo do caminho
e intensificar suas atividades online. Essa rede de suporte que permite que o indivíduo em
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movimento atue sem restrições no ambiente híbrido é denominada nomadicidade digital, ou
computação nômade:
Meyrowitz (apud De SOUZA e SILVA, 2004) também se ocupa deste fenômeno
da comunicação wireless articulando-o ao surgimento de uma cultura de
“nômades globais”, onde a condição híbrida qualifica os espaços como
dinâmicas de movimento. Para Kleinrock (2000, p.48-49) esta “nomadicidade é
verdadeiramente uma mudança revolucionária na tecnologia da informação.
Nomadicidade definida como um sistema que habilita capacidades
computacionais e comunicacionais e serviços enquanto os usuários movemse de um lugar a outro de uma forma transparente, integrada e conveniente”.
Assim, a relação espaço/tempo compreendida entre dois pontos geográficos
deixa de ser ignorada para ser ocupada; (...) O indivíduo em movimento e
conectado reorganiza o espaço, que se apresenta localizável não mais pela
proximidade física e sim pelo alcance das redes de comunicação. (PARAGUAI,
2009, p.1126)

KLEINROCK (2000) destaca, ainda, a necessidade de uma independência do sistema
que seja automaticamente ajustável às condições de acesso, comunicação e processamento
disponíveis no momento, que fundamenta a sensação já citada de fluxo contínuo do usuário
entre online e offline.
O espaço híbrido e a computação nômade alteram a maneira como o indivíduo se
relaciona e age na sociedade ao dissolver a relação entre ações e lugares específicos (por
exemplo, restringir o trabalho ao ambiente do escritório) e ressignificam o ato de se locomover,
que vai além de um ato necessário para chegar a um determinado local para tornar-se um
processo de movimento passível de atuação. De fato, o relatório Mobile Report Brasil de 2013
aponta que o período em que os usuários mais acessam o smartphone (55%) é o momento
de espera (médico, trânsito e cinema). Isso faz com que o foco mental do usuário se desloque
do ponto de chegada para ampliar-se a todo o caminho, criando o ambiente ideal para o
desenvolvimento do nomadismo moderno.
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2. NÔMADES DIGITAIS
2.1 O que define um nômade?
O nômade é aquele que não possui habitação fixa, mas que vive permanentemente
mudando de lugar. O nomadismo sempre esteve presente no comportamento humano,
em povos nômades que vagavam em busca de melhores condições de sobrevivência, e
corresponde a mais de 95% da história da humanidade, durando até a chegada da Revolução
Agrícola (BARKER, 2009; CAMPILLO, 2010). Ao assentar-se em civilizações e cidades, o homem
tornou o sedentarismo seu estilo de vida padrão (embora muitos povos permaneçam nômades
até hoje), e uma forma de nomadismo urbano surgiu em duas categorias: os viajantes, que
se locomoviam entre cidades e locais desconhecidos levando conhecimento e novidades, e
os nômades, como ciganos, moradores de rua e artistas itinerantes, que abrem mão de uma
identidade urbana, que é a residência fixa (ECHEVERRÍA, 2010). Para o propósito desse artigo,
iremos focar no primeiro grupo, o de viajantes, para um olhar mais profundo.
Segundo De SOUZA e SILVA (2004, p.156), “o ato de viajar tem sido sempre crítico para
o desenvolvimento cultural humano, mudando nossa percepção do espaço físico, assim como
nosso conceito de realidade”. Ela afirma que, desde a Idade Media até a Era das Navegações,
os viajantes saíam em busca do desconhecido e não apenas mapearam o espaço físico como
também forneceram informações para distinguir o que era realidade e o que era imaginação.
Conforme citado anteriormente, a autora também diferencia o viajante do nômade a partir da
percepção cultural e histórica de ambos:
Similar ao viajante, o nômade é alguém que está sempre se movendo, indo
de um lugar a outro. No entanto, o nômade não tem uma residência fixa, e
habita todo o espaço. Tradicionalmente, o viajante tem sido visto com um
valor positivo, pertencendo originalmente a um lugar, e indo e voltando pra
sua cidade natal. Opostamente, sociedades nômades são caracterizadas pela
mobilidade constante. Historicamente, o sedentarismo tem sido considerado
como uma evolução cultural, um princípio das sociedades bem organizadas, e
um requisito necessário para segurança e ordem. Por outro lado, o nomadismo
tem sido um conceito que sugere julgamentos pré-definidos: peregrinos,
ciganos, moradores de rua, refugiados. (2004, p. 156-157, tradução própria)
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Ainda sobre a separação entre o viajante e o nômade:
Por um lado, o sedentário ou viajante de dois mundos (o mundo aparente
ou ilusório e o mundo real ou verdadeiro), cujo principal empenho consiste
em distingui-los nitidamente entre si e estabelecer o caminho mais rápido
e seguro para passar do primeiro ao segundo, pois a meta de sua viagem
consiste em deixar de viajar a assentar-se definitivamente na terra prometida
(...). Por outro lado, o nômade ou viajante dos mundos inumeráveis, cuja vida
transcorre como uma viagem sem fim através de uma pluralidade de mundos
que são inseparavelmente verdadeiros e ilusórios (...), uma trama espaçotemporal onde não há modo de estabelecer fronteiras claras e definitivas, e
menos ainda uma origem e um final absolutos. (CAMPILLO, 2010, p. 34-35,
tradução própria)

Portanto, entre os aspectos que diferenciam o nômade do viajante destaca-se o desejo
do viajante de chegar ou voltar a algum lugar, enquanto o foco do nômade está no caminho.
O viajante busca um lugar (uma cidade, um país) e, portanto, viaja de um ponto ao outro,
encurtando o percurso sempre que possível. Já o nômade percorre um caminho infinito, e
transita pelos pontos nesse processo. Para ele, os pontos são consequência, enquanto para o
viajante eles são o objetivo.
Essa é a primeira entre as três características que DELEUZE e GUATTARI (1987) apontam
para se definir um nômade. A segunda trata da natureza do caminho percorrido pelo nômade,
cuja função é distribuir pessoas num espaço aberto de forma irrestrita, enquanto a rota dos
viajantes tem a função de regular e organizar o movimento. A trilha do nômade se espalha,
enquanto a do viajante divide o espaço. Por fim, em uma aparente contradição à definição
tradicional de nomadismo, os autores afirmam que o nômade não é definido pelo movimento,
pois ele ocupa a totalidade do espaço e, portanto, nunca está chegando ou partindo. O espaço
do nômade, que os autores denominam como espaço sutil, é diferente do espaço do viajante,
pois não possui fronteiras ou lugares: “É a terra que se desterritorializa, de uma maneira que
fornece ao nômade um território” (Idem, tradução própria). Assim, por não estar localizado
em lugar algum, o nômade está em todos os lugares, pois se espalha e ocupa todo o espaço
sutil, e por isso se torna imóvel. Essa imobilidade pode ser comparada à ubiquidade das

205

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

tecnologias móveis, conforme exposto no capítulo anterior, e também:
Segundo Paul Virilio, chegaremos ao tempo em que não haverá mais campo
de tênis, mas um campo virtual; não haverá mais corrida de bicicleta, mas
um homer trainer; não haverá mais guerra, mas videogame; não haverá mais
astronautas, mas telerrobôs: o espaço não se estenderá mais. O momento
de inércia sucederá ao deslocamento contínuo, no dia em que todas os
deslocamentos se concentrarão em um só ponto fixo, em uma imobilidade
que não é mais a do não-movimento, mas a da ubiquidade potencial, a da
mobilidade absoluta que anula seu próprio espaço à força de o tornar tão
transparente. (PARENTE, 1999, p.35)

Portanto, a mobilidade total da informação e do ser humano, quando unidas no espaço
híbrido, transforma-se na ubiquidade de fato, a possibilidade de estar ao mesmo tempo em
todos os lugares física e virtualmente, comunicando-se e interagindo. Nesse contexto é que
se desenvolveram os nômades digitais.

2.2 Os nômades digitais
O termo “nômades digitais” foi publicado pela primeira vez em 1997, por David Manners
e Tsugio Makimoto, no livro Digital Nomad. A obra traz exemplos de nômades digitais (em sua
maioria, CEOs que se dividiam entre as filiais das multinacionais para as quais trabalhavam) e
prediz como a tecnologia móvel daria ao homem a possibilidade de se locomover enquanto
trabalhava, iniciando uma “Nova Era Nômade”. Os autores sugerem também outra abordagem,
como resultado da união entre o viajante e a tecnologia:
A tecnologia, é claro, proporciona as duas possibilidades. Ela pode criar o
“batata de sofá” definitivo, alguém que nunca sai do sofá da sala de estar, ou
o nômade definitivo, alguém que está para sempre em movimento. Mas tudo
que a tecnologia pode fazer é fornecer as escolhas. (MAKIMOTO e MANNERS,
1997, p.17, tradução própria)
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HARRINGTON (2013, p.7) também discorre sobre a capacidade da tecnologia em
permitir que uma pessoa “viaje virtualmente e seja um ‘nômade digital’ do conforto de sua
própria casa”. Temos, portanto, duas definições possíveis para a relação entre a ubiquidade
tecnológica e o viajante. A primeira diz respeito a quem navega por lugares e conhece pessoas
por meio da internet sem deixar seu local de origem, que é nômade porque percorre o mundo,
e digital porque o faz virtualmente. A segunda, que será aprofundada nesse artigo, refere se
aos que levam uma vida nômade de fato, mantendo-se em movimento constante sem nunca
se desconectar do virtual e, portanto, presente em qualquer lugar onde sua presença se faça
necessária.
No site Nômades Digitais, o manifesto escrito pelo casal pioneiro do estilo de vida no
Brasil, Emerson Viegas e Jaqueline Barbosa, define:
Com a evolução da era digital e das tecnologias móveis, cada dia mais pessoas
começaram a perceber que os limites geográficos não são mais precisos. Se
você pode trabalhar de casa, usando a tecnologia, você pode trabalhar de
qualquer lugar do mundo. E esse é o novo Sonho Americano pra muita gente e
os personagens dessa nova história ganharam o nome de “Nômades Digitais”.

Dessa forma, definiremos como nômades digitais pessoas que não possuem residência
fixa e viajam continuamente, mantendo uma rotina de trabalho remota através da internet.
Esse conceito, ainda novo no Brasil, tem se desenvolvido ao redor do mundo nas últimas
duas décadas, sendo Steve Roberts seu representante mais antigo. O primeiro nômade digital
registrado é um escritor que, em 1983, viajou pelos Estados Unidos em uma bicicleta equipada
com microcomputadores e aparatos tecnológicos diversos que permitiam que ele trabalhasse
enquanto viajava.
Essa experiência, ainda que tecnologicamente precária, foi um vislumbre do que a
conectividade mobile seria capaz de proporcionar e também o desejo intrínseco de algumas
pessoas pela liberdade de estar em movimento. Em 2007, esse desejo provou ser um estilo
de vida possível com o lançamento do livro “Trabalhe 4 horas para a semana inteira”, de Tim
Ferris. O autor apresenta o conceito de “Novos Ricos”, pessoas que trabalham remotamente,
automatizando o ganho de dinheiro. A obra, que se tornou best-seller no New York Times e
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vendeu mais de 1,3 milhões de cópias, tornou se a inspiração de dezenas de pessoas ao redor
do mundo para largar seus empregos e iniciar o nomadismo.
No entanto, a viabilização desse desejo só foi possível graças ao desenvolvimento de
algumas ferramentas online essenciais, que possibilitam o trabalho remoto dos nômades
digitais, entre as quais podemos destacar:
•

Paypal (1998): Sistema de pagamento que permite transações monetárias online.

•

Sites de freelancers: Elancers, oDesk etc.; (1999): sites que intermedeiam o contato entre
clientes e profissionais freelancers de diversas áreas.

•

CouchSurfing (2003): Rede social na qual pessoas oferecem hospedagem gratuita em suas
casas para viajantes.

•

Skype (2003): Aplicativo que permite chamadas telefônicas ou com vídeo através da
internet.

•

AirBnB (2008): Site para anúncio e reserva de acomodações para curta temporada ao
redor do mundo.
Conforme o mercado potencial para esses serviços cresce, dezenas de outros aplicativos

e sites continuam a progredir com o objetivo de facilitar atividades e transações online. Esse
fator é apontado como um dos incentivadores da adesão crescente ao nomadismo digital:
A maior dessas (tendências) é que as tecnologias, produtos e serviços que os
nômades digitais usam para trabalhar enquanto viajam estão se tornando
populares entre todo mundo, mesmo aqueles que nunca viajam. (...) Google
Voice. Aplicativos online. Netbooks. Tablet da Apple. Videoconferências. Leitores
de e-books. Redes sociais para negócios. Essas são tendências possibilitadoras
de nômades digitais, mas todo mundo está participando delas. (ELGAN, 2009,
tradução própria)

Dessa forma, esse mercado potencial de nômades digitais que não viajam forma uma
rede consumidora que impulsiona o desenvolvimento de tecnologias móveis, o que por sua
vez permite que um número cada vez maior de pessoas se tornem nômades digitais viajantes.
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Victoria Yershova, que dirige o site Digital Nomad Hub, diz que há pelo menos
200 blogs feitos por nômades digitais. Uma vez que muitos nômades não
‘blogam’, no entanto, ela diz que é impossível saber quantos trabalhadores
a mais desse tipo realmente existem. Ela acredita que existem três tipos de
nômades digitais - profissionais freelancers (programadores, escritores),
empreendedores digitais e empregados remotos que começaram no
escritório, mas estão agora vagando pelo mundo. (WASSERMAN, 2014,
tradução própria)

Embora não seja possível precisar a quantidade de nômades digitais existentes ao
redor do mundo, algumas pesquisas possibilitam um vislumbre desse grupo social.

2.3 Nômades em números
O número crescente de nômades tem popularizado também o interesse sobre o
tema, que já foi abordado em diferentes veículos grandes, nacionais e internacionais, como
Washington Post, Forbes e TV Globo. A seguir, pode-se observar o aumento de buscas pelos
termos “Nômade Digital” e “Localização Independente”, no Brasil e no mundo:

Figura 2.1: Tendências em pesquisas internacionais do Google
Fonte: Google Trends (2015)

209

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Uma pesquisa realizada em 2014 pelo site oDesk.com, uma plataforma que intermedeia
a interação entre clientes e freelancers, aponta que 39% dos profissionais cadastrados no site se
consideram nômades digitais, num total aproximado de 800 mil pessoas. Dessas, 92% se consideram
mais felizes após aderirem a esse estilo de vida, e 75% pretendem ser nômades pelo resto da vida.

Embora não existam dados específicos sobre o estilo de vida no Brasil, é possível
notar um crescimento potencial observando dados das categorias de trabalho associadas ao
nomadismo digital. O sistema home office, por exemplo, é adotado por cerca de 36% das
empresas brasileiras, uma estimativa de 12 milhões de pessoas trabalhando de casa. Em
entrevista ao jornal Estadão, Álvaro Melo, presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho
e Teleatividades e da International Telework Academy na América Latina, afirma que “o home
office é uma tendência mundial e envolve 32,5% da população economicamente ativa, com
cerca de 1 bilhão de pessoas utilizando esse método”. O sistema já foi implantado, de forma
parcial, em instituições como o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Banco do Brasil.
Já entre os freelancers, o Brasil figura como um dos países que mais contratam
profissionais nesse regime de trabalho, ao lado de outros como Estados Unidos, Inglaterra e
Austrália, segundo um levantamento realizado pelo site Freelancers.com. O site trampos.com
traçou um perfil dos freelancers brasileiros e apontou que 55% deles trabalham em tempo
integral nessa modalidade, tendo como motivações principais flexibilidade (59%) e liberdade
(50%). Além disso, 85% dos profissionais esperam ter um acréscimo de renda no próximo ano,
em sua maioria (68%) de 5% ou mais de aumento na rentabilidade.
Enquanto os dois primeiros sistemas no Brasil seguem uma tendência de crescimento
observada no resto do mundo, ou até em menor ritmo, o empreendedorismo se destaca
como uma forte tendência. O programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
que publica estudos e perfis sobre empreendedorismo em diversas nações, mostra que em
2014 o Brasil alcançou um índice de 34,5%, a maior taxa entre os países emergentes. Isso quer
dizer que quase 1/3 dos brasileiros entre 18 e 64 anos são donos de uma empresa ou estão
envolvidos na criação de um novo negócio. No perfil comparativo com os países considerados
compatíveis (economia baseada em inovação: EUA, Alemanha; economia baseada em
eficiência: México, China; economia baseada em mão de obra: Índia), o estudo mostra que o
Brasil possui a maior taxa de percepção positiva em relação ao empreendedorismo (55,5%), à
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frente dos EUA (50.9%) e México (48.9%). Com mais da metade da população acreditando
que existem boas oportunidades para se iniciar uma startup por aqui, o empreendedorismo
digital se torna a primeira opção de muitos nômades digitais brasileiros ao escolher seu ramo
de atuação.
Para ilustrar o cotidiano desses profissionais, foram selecionados dois cases de nômades
digitais brasileiros. Dessa forma, busca-se mostrar o início da vida nômade, os prós e contras
na visão de quem já adotou o estilo de vida e a viabilidade (ou não) do nomadismo a longo
prazo.

2.5 Cases
2.5.1 Arlindo Armando
Com apenas 20 anos, Arlindo Armando é o mais jovem nômade contemplado pela
pesquisa. Aos 16 anos trabalhava no mercado dos pais sem muita dedicação, motivo pelo
qual era considerado “preguiçoso”. A realidade é que ele não gostava do que fazia, e por isso
começou sua busca por formas de ganhar dinheiro na internet. Aos 17 anos, criou seu primeiro
blog, que foi seguido de muitos outros antes que pudesse encontrar seu nicho de atuação,
trabalhando ainda como redator freelancer e adsense. Na época, seus ganhos se equiparavam
ao que recebia no mercado dos pais, e ele deixou o antigo emprego para se dedicar somente
à internet, onde passou a atuar também como afiliado.
A afiliação é um dos métodos preferidos de quem começa a usar a internet como
sustento. O afiliado é aquele que divulga/indica produtos ou lojas virtuais (como cursos, livros,
promoções etc.) para uma audiência ou lista de amigos, e recebe uma comissão por cada venda
efetuada por meio de um link próprio. Sua grande vantagem é a facilidade para os iniciantes,
já que os cadastros são gratuitos, e as altas porcentagens de comissão, que podem alcançar
50% do valor do produto. O próprio Arlindo indica a afiliação como o melhor caminho para
quem deseja começar, pois, segundo ele, “aprendendo a trabalhar como afiliado, a hora que
você criar um produto você já vai saber as estratégias certas para fazer o teste de mercado,
para você não se frustrar”.
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A vida de nômade começou efetivamente aos 18 anos, na primeira edição do evento
Afiliados Brasil. Lá, recebeu de um amigo a sugestão de fazer um intercâmbio em Dublin,
na Irlanda, para aprimorar o inglês. A viagem ocorreu no ano seguinte e ainda não acabou,
contabilizando ao todo 12 países. Em Dublin, Arlindo reformulou seu propósito de trabalho,
pois não se sentia realizado com o conteúdo que vinha produzindo:
Eu falo que estava quase entrando em depressão, mas eu sempre fui um cara
muito animado, não sei se era quase em depressão ou não. Eu sei que pra mim
eu tava num ponto muito ruim, até que teve três dias específicos que eu passei
assistindo vídeo no YouTube, sem fazer nada, sem mexer um dedo no trabalho.
E eu falei, cara, tem alguma coisa errada, não está certo. (...) Fiz coaching com
o Léo Cabral, e já na primeira sessão eu consegui identificar duas coisas: a
primeira é que eu não curtia o que eu fazia, não estava alinhado com o meu
propósito aquilo que eu estava fazendo. Nessa época eu já ensinava pessoas
a trabalhar como afiliados (...), no próprio curso que eu tinha vendido eu já
não me dedicava tanto, atrasava para entregar as aulas. E a segunda coisa que
identifiquei foi que eu amava desenvolvimento pessoal. Sempre fui envolvido
com isso, mas sempre trabalhando com marketing de afiliação, e comecei a
puxar tudo que eu tinha vivido em relação a desenvolvimento pessoal. E caiu
a ficha: cara, é isso! Por que eu não tô fazendo isso ainda se é isso que eu
amo realmente? (...) Foi nesse momento que eu identifiquei o meu propósito
e falei: eu quero ajudar as pessoas.

Arlindo, então, formou-se coach e criou a empresa Melhor que Ontem, com o objetivo
de “mostrar para as pessoas que elas podem sim criar a vida dos sonhos, basta tomar as
decisões certas e ter o conhecimento necessário”. Hoje, realiza sessões de coach via internet,
além de vender produtos próprios (cursos online sobre Metas e Networking, por exemplo) e
de afiliados.
Sobre a vida de nômade digital, Arlindo destaca como ponto positivo o seu
desenvolvimento e evolução pessoal, na relação com pessoas, culturas e línguas diferentes
que permitem “obter uma visão global das coisas”. Essa evolução se evidencia nas diferenças
que ele encontra em si, antes e depois da viagem:
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Visão global - Quando saímos do Brasil aprendemos a ver tudo por um ângulo
mais amplo. Isso acontece por que nos expomos a pessoas diferentes, culturas
diferentes... E é incrível.
Responsabilidade - Não tinha morado sozinho antes de começar a viajar.
Aprendi a ser mais responsável com tudo na minha vida, de dinheiro a saúde.
Língua - Falar inglês é algo que nos abre muitas portas.
Experiências - Gosto de dizer que nós somos nossas experiências. Quando se
viaja você acaba experimentando muitas coisas diferentes, o que te torna um
profissional também diferente. (Entrevista realizada em 12/10/2015)

Em contrapartida, a falta de rotina pode prejudicar a produtividade e estimular a
procrastinação característica do ser humano. “Outro desafio é que às vezes o país é muito
diferente do Brasil, isso complica um pouco. Às vezes alguns hábitos estranhos, às vezes a
comida que não ajuda”.
Acostumado a viver viajando desde o início da carreira em eventos pelo Brasil, Arlindo
diz que a saudade da família não foi um aspecto particularmente difícil de lidar por ter
desenvolvido essa independência anteriormente, mas utiliza a tecnologia para amenizar a
distância, por meio de ferramentas como Skype, WhatsApp, Google Hangout e Facebook.
Além desses, Instagram, Periscope, e-mail, Evernote e Aweber são outras ferramentas que
fazem parte do seu cotidiano, por meio do notebook e do smartphone.
Quando concedeu essa entrevista, Arlindo havia recém-chegado ao Brasil, onde ficaria
por um tempo para cumprir metas profissionais. “Pretendo ficar parado por um bom tempo.
Mas isso é porque a vida profissional que eu quero levar me pede isso. (Senão) eu com certeza
já estaria partindo para outro país em poucas semanas”. Ele afirma que vale a pena ser nômade
digital, mas que não pretende viver assim para sempre. “Conheço pessoas que querem viver
como nômades para sempre, mas não é meu caso. Quero viajar o máximo que puder enquanto
estiver vivo, mas não necessariamente como nômade”.
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2.5.2 Rafael Incao
Rafael Incao, em suas próprias palavras, trocou uma vida estável por uma vida
memorável. Formado em matemática pela USP, Rafael lecionou por 13 anos antes de descobrir
que era possível ser um nômade digital, conceito sobre o qual tomou conhecimento por meio
de Marcus Lucas (pioneiro no nomadismo digital, conhecido como o Tim Ferris brasileiro)
em 2014. Ao contrário de muitos profissionais, Rafael não estava saturado do seu ramo de
atuação e buscando uma mudança de vida radical:
Nunca fui muito de reclamar de alunos, reclamar de salário. Eu sempre fiz o
que tinha que ser feito, sempre fiz a minha parte, sempre gostei muito daquilo
e sempre tive um bom reconhecimento por parte dos meus alunos. Mas
chegou um determinado momento em que eu queria mais. Eu queria fazer
mais, queria conhecer mais.

Assim, após pesquisar possíveis ramos de atuação, ele decidiu se tornar um
empreendedor digital desenvolvendo produtos para o mercado de viagens, com o propósito
de “ajudar as pessoas a viajar o mundo”. É criador do curso Fórmula de Passagens, um
treinamento direcionado a reduzir o custo de passagens aéreas em até 90%; organizador do
Viajantes Aprendizes, o primeiro congresso brasileiro online de viajantes, que já teve duas
edições e reuniu centenas de viajantes do mundo todo; autor do blog Mundando e de dois
e-books sobre viagens ao redor do mundo; e cocriador da Academia de Nômades Digitais,
primeiro curso brasileiro do gênero, que oferece as ferramentas para que qualquer pessoa
possa se tornar um nômade digital.
Em sua primeira edição, o curso conta com mais de 50 participantes e oferece um
conteúdo abrangente cujo objetivo é formar nômades digitais, “capacitando os seus alunos a
terem um negócio digital suficientemente rentável para que possam viajar o mundo, sem data
para voltar”. Entre os conceitos abordados na Academia de Nômades Digitais encontram-se
mentalidade empreendedora, criação de negócio digital, ferramentas de marketing digital e
logística de viagem. A grade reforça a tendência dos nômades brasileiros em dar preferência
ao empreendedorismo digital como fonte de renda para financiar o estilo de vida.
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Com mais de 40 países no currículo, Rafael afirma que hoje faz o que realmente ama
e destaca que possui as três principais liberdades: geográfica, financeira e de tempo. Em
entrevista para o canal do YouTube “Se joga, cara”, de Cadu Cassaú, ele especifica:
Bom, os prós você deve imaginar: você estar sempre num lugar novo, com
pessoas novas, comidas novas, idiomas novos, novas percepções. Isso não
tem preço. O outro pró é o financeiro. Eu hoje, vivendo viajando ao redor do
mundo, eu gasto muito menos do que eu gastava quando morava em São
Paulo. Isso pode parecer mentira, mas é verdade. Aqui na Tailândia meu custo
de vida é de 1/3 ou 1/4, mais ou menos isso, do que eu gastava vivendo em
São Paulo.

Já no âmbito negativo, o empreendedor destaca a solidão de passar a maior parte do
tempo sozinho, apesar do contato constante por meio de ferramentas como Skype, Facebook
e WhatsApp. “Nômade digital vive muito tempo sozinho, e as relações que se faz são de curto
prazo”.
Quanto à sua relação com a tecnologia, ele elenca como principais ferramentas as
redes sociais, serviços de e-mail marketing e páginas de captura, por meio de notebook e
smartphone. Sobre os planos para o futuro enquanto nômade digital, ele afirma: “Não penso
em futuro em longo prazo. Se um dia tiver vontade de parar, pararei sem problemas. Por hora,
nem penso nisso”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As grandes viagens exercem, há muito tempo, grande fascínio sobre o imaginário
popular. Com a crescente tendência de globalização da vida cotidiana, nós nos condicionamos
a ignorar cada vez mais os limites de tempo e espaço. De certa forma, somos todos nômades
digitais.
Transitamos por espaços que vão além da nossa localização geográfica e nos dividimos
entre realidades múltiplas e atemporais. No entanto, o fenômeno aqui retratado apresenta
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um nicho de nômades contemporâneos que maximizam os efeitos dessa mobilidade ao
transportar para a realidade física o que vivemos diariamente de maneira virtual. Neste
contexto, a realidade digital do nômade aproxima e agrega, em contraponto à expansão e
amplitude às quais essa realidade é normalmente associada na sociedade sedentária.
A mobilidade tecnológica possibilita a locomoção constante e em grande escala de
um número maior e mais diversificado de pessoas, que podem viajar sem de fato abandonar
seus locais de origem ou de passagem. A pluralidade no perfil desses viajantes se destacou
durante esse estudo, ao observar o estilo de vida sendo adotado por casais, homens e
mulheres solteiros, famílias com crianças e animais de estimação etc., de diferentes origens,
idades, profissões e modos de viajar.
Essa constatação atesta o amplo espectro ao qual se estendem as possibilidades do
nomadismo a partir da comunicação móvel, mas também levanta questões a respeito dos
requisitos necessários para a formação de um efetivo nômade digital, que seja capaz de
sobrepor o desejo natural de liberdade e mobilidade à necessidade humana instintiva de
formar laços e criar raízes. O estudo sugere que a viabilidade do nomadismo digital em longo
prazo dependa também de aspectos psicológicos ou traços de personalidade do nômade em
questão.
Portanto, o nomadismo digital se apresenta não como uma evolução natural da nossa
relação com a tecnologia móvel, mas como uma opção para aqueles que estejam dispostos a
priorizar liberdade e flexibilidade, e sua viabilidade depende da experiência daqueles que a
vivem hoje.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo identificar aproximações entre a temática ampla da
identidade cultural na contemporaneidade e o contexto específico dos projetos que visam
“desenhar identidade”, aqui contemplados a partir de exemplos no campo da arquitetura e
do design. Essencialmente, a crítica aqui exposta reside na reflexão sobre o que efetivamente
pode ser projetado e o que deve ser deixado em aberto para que construções afetivas,
sensíveis e subjetivas possam ser feitas a partir das relações culturais imanentes aos processos
de significação envolvidos. Para tanto, são tomadas abordagens teóricas no contexto dos
estudos culturais e da construção de processos de identificação na contemporaneidade e
também perspectivas históricas no que diz respeito à formação do pensamento moderno e
sua influência nos projetos de design, conduzidas aqui em um viés qualitativo-exploratório
e organizadas no formato de um ensaio de revisão teórica, iniciando com um levantamento
sobre a formação do pensamento moderno/racional no design e na arquitetura, tecendo, a
partir desta revisão crítica, relações com a perspectiva dos estudos culturais e construindo
reflexões sobre possibilidades aplicadas ao design no contexto contemporâneo da economia
criativa.
Palavras-chave: identidade cultural, design, contemporaneidade, economia criativa, estudos
culturais.
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Abstract
This work aims to identify links between the broad theme of cultural identity in the contemporaneity
and the specific context of projects that aim to design identity, contemplated herein from examples
in the field of architecture and design. Essentially, the criticism outlined here lies in the reflection
on what can effectively be designed and what should be left open to emotional, sensitive and
subjective constructions that can be made from the immanent cultural relations present in the
signification processes involved. Therefore, theoretical approaches are taken in the context
of cultural studies and the construction of identification processes in the contemporaneity, as
well as historical perspectives regarding the formation of modern thinking and its influence on
design projects, conducted here in a qualitative exploratory bias and organized in the form of a
theoretical essay, starting with a gathering of information about the formation of the modern/
rational thinking in design and architecture, weaving from this critical review, relations with the
perspective of cultural studies and building reflections on possibilities applied to the design field
in the contemporary context of the creative economy.
Keywords: cultural identity, design, contemporaneity, creative economy, cultural studies.

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo identificar los vínculos entre el amplio tema de la identidad
cultural en la contemporaneidad y el contexto específico de los proyectos que tienen como objetivo
diseñar la identidad, contemplados en este documento a partir de ejemplos en el campo de la
arquitectura y el diseño. En esencia, la crítica esbozada aquí radica en la reflexión sobre lo que
efectivamente puede ser diseñado y lo que debe dejarse abierto para construcciones emocionales,
sensibles y subjetivos que se pueden hacer a partir de las relaciones culturales inmanentes en los
procesos de significación implicados. Por lo tanto, los enfoques teóricos se toman en el contexto
de los estudios culturales y la construcción de procesos de identificación en la contemporaneidad,
así como las perspectivas históricas con respecto a la formación de un pensamiento moderno y
su influencia en los proyectos de diseño, llevado a cabo aquí en un sesgo cualitativo exploratorio
y organizados en la forma de un ensayo teórico, a partir de una reunión de información sobre
la formación del pensamiento moderno/racional en el diseño y la arquitectura, tejiendo de esta
revisión crítica, las relaciones con la perspectiva de los estudios culturales y la construcción de

222

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

reflexiones sobre las posibilidades aplicadas al campo del diseño en el contexto actual de la
economía creativa.
Palabras-clave: identidad cultural, diseño, contemporaneidad, economía creativa, estudios
culturales.

Résumé
Ce travail vise à identifier les liens entre le vaste thème de l’identité culturelle dans la contemporanéité
et le contexte spécifique des projets visant à “dessiner l’identité”, envisagés ici des exemples dans
le domaine de l’architecture et du design. Essentiellement, la critique esquissée ici réside dans
la réflexion sur ce qui peut effectivement être conçu et ce qui devrait être laissée ouvert à des
constructions émotionnelles, sensibles et subjectifs qui peuvent être faites à partir des relations
culturelles immanentes présents dans les processus de signification impliqués. Par conséquent,
les approches théoriques sont prises dans le cadre des études culturelles et la construction des
processus d’identification dans la contemporanéité, ainsi que des perspectives historiques
concernant la formation de la pensée moderne et son influence sur des projets du design, menées
ici un biais qualitative exploratoire et organisées dans la forme d’un essai théorique, à partir
d’une collecte d’informations sur la formation de la pensée moderne/rationnelle dans la design
et de l’architecture, en tissant de cet examen critique, les relations avec la perspective des études
culturelles et en construisant des réflexions sur les possibilités appliqué au domaine du design
dans le contexte contemporain de l’économie créative.
Mots-clés: identité culturelle, design, contemporanéité, économie créative, études culturelles.

Introdução
Este artigo é um ensaio derivado das pesquisas conduzidas para a dissertação
de mestrado deste autor (BROD, 2014) no programa de pós-graduação em Ambiente e
Desenvolvimento do Centro Universitário Univates, trabalho que teve como objetivo principal
compreender os processos de significação dos espaços públicos no ambiente urbano a partir
de quem os vivencia e, também, como esse processo se constitui na formação de processos de
identificação entre as pessoas e estes espaços. Ainda que o referido trabalho tenha trafegado
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originalmente entre as áreas das ciências ambientais, do urbanismo e dos estudos culturais, o
mesmo teve início a partir da curiosidade do autor em relação ao tema identidade e sua relação
com aspectos projetuais, motivação oriunda de sua experiência profissional em projetos de
identidade visual. Na perspectiva metodológica adotada na dissertação, a ênfase se deu nas
relações afetivas entre as pessoas e porções específicas do espaço público (lugares) com as
quais estas nutrem relações de identificação, buscando trazer à tona relações e contradições
entre os objetivos dos projetos aplicados ao espaço público urbano (o design das cidades)
e sua significação a partir dos usos das pessoas, ou artes de fazer, no sentido apontado por
Michel de Certeau (1998).
Assim, mesmo que a pesquisa realizada tenha uma relação mais orgânica com
discussões voltadas ao planejamento urbano e a perspectiva do projeto aplicado às cidades,
a problemática base do texto se torna mais ampla ao questionar a ideia de projetar identidade
frente aos aspectos múltiplos do que se compreende por processos de identificação no
contexto dos estudos culturais, a partir de autores como Stuart Hall (2005), Garcia Canclini
(2001) e Zygmunt Bauman (2008).
Desta forma, este artigo tem como objetivo identificar aproximações entre a temática
ampla da identidade cultural na contemporaneidade e o contexto específico dos projetos
que visam a desenhar identidade, aqui contemplados a partir de exemplos no campo da
arquitetura e do design. Essencialmente, a crítica aqui exposta reside na reflexão sobre o que
efetivamente pode ser projetado e o que deve ser deixado em aberto para que construções
afetivas, sensíveis e subjetivas possam ser feitas a partir das relações culturais imanentes aos
processos de significação envolvidos.
Para tanto, são retomadas perspectivas teóricas da dissertação que origina este
trabalho, bem como abordagens e aproximações que não foram contempladas dentro do
seu recorte original, conduzidas aqui em um viés qualitativo-exploratório e organizadas no
formato de um ensaio de revisão teórica, iniciando com um levantamento sobre a formação
do pensamento moderno/racional no design e na arquitetura, tecendo, a partir desta revisão
crítica, relações com a perspectiva dos estudos culturais e construindo reflexões sobre
possibilidades aplicadas ao design no contexto contemporâneo da economia criativa.
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Do projeto às pessoas
Os primeiros pesquisadores sociais do século XIX buscavam entender o comportamento
e as ações dos seres humanos a partir das mesmas técnicas utilizadas pelas ciências matemáticas
ou biológicas, com base na observação, experimentação e comparação. A sociedade vivia o
auge do chamado pensamento positivista, quando se buscava uma explicação científica e
racional para os fenômenos naturais e também os sociais, em uma espécie de euforia em
relação ao abandono das explicações mítico-religiosas utilizadas até então para explicar o
mundo (SANTOS, 2005). No entanto, áreas como a sociologia e a antropologia evoluíram no
sentido de reaproximar racionalidade científica e abordagens mais sensíveis e complexas,
considerando que nós, seres humanos, somos “dotados da capacidade de criar sentidos para a
vida, coisa que uma árvore, uma abelha ou uma substância química não pode fazer” (SANTOS,
2005, p. 25). A partir desta mudança de paradigma, os estudos sociais contemporâneos
passaram a considerar não somente a observação e o empirismo, mas também incorporar a
análise dos contextos culturais, buscando uma reaproximação entre o religioso, o sobrenatural
e o científico, mas sobretudo considerando as interações e vivências humanas, ou seja, a
cultura.
No entanto, o pensamento positivista influenciou não apenas os estudos científicos,
mas também movimentos sociais e culturais, como o modernismo, que por sua vez teve grande
influência sobre a arquitetura e o design na primeira metade do século XX, com reflexos visíveis
até hoje. Le Corbusier, arquiteto, urbanista, escultor, pintor e uma das mentes mais influentes
do período, trouxe para o contexto da arquitetura e do urbanismo o pensamento modernista
que pregava o fim das velhas formas, em prol de uma nova cultura, uma nova arquitetura: “a
cidade é um instrumento de trabalho. As cidades já não cumprem normalmente esta função.
São ineficazes: desgastam o corpo, contrariam o espírito (…). Elas não são dignas da época:
já não são dignas de nós” (LE CORBUSIER, 2000, p. VII). Ainda que justificável com uma visão
de reconstrução em um contexto de pós-guerra, esta visão de Le Corbusier sobre a “nova
arquitetura” é objeto de crítica de diversos pensadores contemporâneos, entre eles Zygmunt
Bauman (1999):
Em La ville radieuse, publicado em 1933 e destinado a tornar-se o evangelho
do modernismo urbano, Le Corbusier proferiu uma sentença de morte contra
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as cidades existentes – refugo podre de história rebelde, descuidada, infeliz e
urbanisticamente ignorante. Ele acusou as cidades existentes de não serem
funcionais (…), de serem insalubres e de ofenderem o senso estético (…).
Seria muito mais razoável aplicar um tratamento por atacado e curar todas as
afecções de um só golpe – demolindo as cidades herdadas e limpando a área
para a construção de novas cidades planejadas (…) (BAUMAN, 1999, p. 46).

De forma análoga ao pensador positivista do final do século XIX, os arquitetos do início
do século XX acreditavam que “seria possível construir uma formulação teórica que definiria
os princípios fundamentais do planejamento urbano moderno” (DUARTE, 2002, p. 159). Assim
como os primeiros antropólogos do século XIX, que não realizavam estudos in loco para
as suas pesquisas e contavam com o relato de missionários para realizar seus estudos com
povos tribais (SANTOS, 2005), Le Corbusier elaborava suas propostas como se estivesse em
um laboratório. O arquiteto distribuiu projetos, sem que fossem encomendados, para cidades
como o Rio de Janeiro e Montevidéu, realizados em forma de croquis desenhados a partir de
viagens de avião (DUARTE, 2002), sem aproximação com os contextos a que se destinavam.
Eram projetos que “em linha gerais, previam ou o arrasamento de tudo ou a desconsideração
completa da geografia” (DUARTE, 2002, p. 119).
Tão influente quanto Le Corbusier, a escola alemã de Bauhaus (BÜRDEK, 2005)
contribuiu para a criação do chamado “estilo internacional” na arquitetura e no design. Na
Bauhaus, a partir da realidade local de reconstrução das cidades destruídas pela Primeira
Guerra Mundial e criação de “espacialidades” de qualidade para os trabalhadores das novas
indústrias, a construção do espaço passou a buscar uma universalidade, inserida na “interrelação de sistemas econômicos, produtivos e culturais” (DUARTE, 2002, p. 118–119).
Com a Segunda Guerra Mundial, a Europa conheceu necessidade ainda maior
de reconstrução urbana rápida, e as soluções da arquitetura moderna, aliadas
desde o início às tecnologias de produção em série, encontraram terreno para
sua disseminação. Nesse contexto, o espaço moderno tornou-se hegemônico.
(DUARTE, 2002, p. 119)

A racionalidade do espaço se tornou uma premissa do urbanismo, também aplicada ao
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desenvolvimento de artefatos e da comunicação visual (design). Se Le Corbusier postulou o
espaço moderno (DUARTE, 2002), é possível dizer que Walter Gropius, fundador da Bauhaus,
é responsável por postular a unidade da forma, conforme aponta Lefebvre (1991, p. 124–125):
Ao considerar o passado à luz do presente, Gropius sentiu que a doravante
prática social estava destinada a mudar. A produção de conjuntos espaciais
de forma correspondente à capacidade das forças de produção levava à uma
racionalidade específica. Foi, portanto, não apenas uma questão de introduzir
formas, funções ou estruturas de forma isolada, mas sim unificar o espaço
mundial a partir da junção destas formas, funções e estruturas, em uma
concepção unitária (LEFEBVRE, 1991, p. 124–125, tradução nossa)3 .

Mais contemporaneamente, o historiador de arte e pesquisador no campo do design,
Rafael Cardoso (2012, p. 16), complementa a crítica de Lefebvre às iniciativas de “reconfiguração
do mundo” presentes no viés ideológico que constituiu as primeiras gerações de designers:
Entre 1850 e 1930, aproximadamente, três gerações de novos profissionais –
alguns já apelidados de “designers” – dedicaram seus esforços à imensa tarefa
de conformar a estrutura e a aparência dos artefatos de modo que ficassem
mais atraentes e eficientes. Sua meta era nada menos do que reconfigurar o
mundo, com conforto e bem-estar para todos. Seu lema era adequação dos
objetos ao seu propósito: fitness for purpose, em inglês, ou Zweckmässigkeit,
em alemão (as primeiras grandes discussões sobre o tema foram conduzidas
em alemão e inglês). Mais ou menos ao final deste período, por volta de 1930,
popularizou-se o mote mais conhecido entre nós: “a forma segue a função”
(CARDOSO, 2012, p. 16).

Obviamente, não é correto afirmar que o modernismo tenha trazido apenas aspectos
negativos para a arquitetura e para o design, muito pelo contrário. O modernismo serviu como
3 As he considered the past and viewed it in the light of the present, Gropius sensed that henceforward social practice was
destined to change. The production of spatial ensembles as such corresponded to the capacity of the productive forces, and hence
to a specific rationality. It was thus no longer a question of introducing forms, functions or structures in isolation, but rather one of
mastering global space by bringing forms, functions ans structures together in accordance with a unitary conception1 (LEFEBVRE,
1991, p. 124–125).
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base para o desenvolvimento das teorias que até hoje são utilizadas por estas atividades, que
originalmente se ocupam do projeto e da configuração de artefatos e informações, organizando
o espaço e os elementos com os quais este se relaciona. Sua influência se preserva nos dias de
hoje, seja nas formas retilíneas e nas estruturas de concreto de um projeto contemporâneo
como o museu Iberê Camargo4 ou no minimalismo que recorrentemente é aplicado ao design
de identidades visuais5 . A crítica reside no fato da evolução destas teorias, suas aplicações
práticas e um certo descompasso com o que compreendemos como identidade cultural
contemporânea, como será problematizado mais adiante.
No campo da arquitetura e do urbanismo, o modernismo tem sua principal referência no
Brasil através do projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para a nossa capital federal. Brasília
é uma cidade “moldada pelas propostas de Le Corbusier e tem todas as características de seu
espaço postulado” (DUARTE, 2002, p. 156), no entanto, por ter sido construída no Planalto
Central, em um local onde anteriormente havia apenas uma paisagem desértica característica
do cerrado, o projeto contou “com a vantagem de não ter sido necessário mexer na topografia
e nem destruir cidades existentes” (DUARTE, 2002, p. 156). Curiosamente, Brasília é traçada no
formato de um avião, o mesmo veículo que Le Corbusier utilizava para sobrevoar as cidades
e elaborar os seus croquis e, é necessário pontuar, nasce como um conceito racional ou uma
linguagem normativa aplicada a um espaço geográfico, um logos traduzido em uma “imagemideia”, semelhante a um “logo” e suas aplicações previstas em um manual:
Seu desenho, um pássaro, um avião ou um arco-e-flecha, é resultado de
imagens construídas por uma geometria tensionada Em se tratando de
Brasília, cidade-capital, essa imagem resulta do “gesto primário” - elaborado
pela “imagem-idéia”, como descrito pelo arquiteto e urbanisto Lúcio Costa
(1902-98) no relatório de trabalho com o qual venceria o concurso de
construção do plano piloto, em 1957 (FREITAS, 2007, p. 8–9).

A arquitetura e o design, como decorrências deste contexto cultural, ainda guardam
diversas influências do modernismo. Talvez, como herança do positivismo, a atividade do

4 Projeto do arquiteto português Álvaro Siza.
5 Ainda que também seja foco de críticas.
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design ainda tem hoje uma grande tendência em “colocar ordem” nas coisas. “A visão de que
‘forma’ e ‘função’ seriam o cerne das preocupações do designer persistiu por bastante tempo”
(CARDOSO, 2012, p. 16, grifo do autor) e parece ainda estar presente em muitas situações.
Neste contexto, pesquisadores que contemplam a questão à luz de uma perspectiva
mais contemporânea, como Lucy Niemeyer (2010), trazem à tona um design que evolui da
perspectiva centrada no objeto, para um novo paradigma que toma o usuário como centro:
Desde os primórdios da institucionalização do design, os requisitos iniciais
da atividade eram o de compatibilizar a configuração estética dos artefatos
com os processos produtivos de uma indústria nascente, o chamado design
centrado no objeto. Na medida em que os avanços da ergonomia foram
sendo incorporados à metodologia projetual, o design passou a ter mais outro
enfoque – o usuário (NIEMEYER, 2010, p. 83).

O design centrado no objeto, onde a forma segue a função, é contemporâneo do
urbanismo de formas universais, e suas influências são igualmente notáveis. O chamado
“estilo internacional” está presente nos utensílios domésticos criados por Dieter Rams para a
Braun (BÜRDEK, 2005), no traçado de Brasília, no vão livre do Masp6 e, surpreendentemente,
ainda hoje presente no aspecto visual dos produtos da Apple7  (entre outros). É inegável que
há coerência e um senso de propósito, voltado ao contexto histórico, nos trabalhos de Le
Corbusier, Walter Gropius, Dieter Rams e outros designers da forma e do espaço. Caso contrário
suas influências não seriam observadas até hoje. No entanto, no contexto contemporâneo,
o ato projetual, seja aplicado às cidades, aos objetos ou aos sistemas visuais – entre eles a
identidade visual aplicada ao branding – precisa passar a considerar aspectos mais complexos
do que apenas técnicas construtivas e tendências estéticas globais.

A perspectiva da identidade cultural
Um dos principais aspectos em relação às influências do modernismo é a tendência à
6 Projeto da arquiteta Lina Bo Bardi.
7 Alguns acreditam que a empresa tenha se baseado em projetos da Braun para o design de seus produtos.
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formulação de hipóteses, conceitos e propostas, com base unicamente nas referências e no
conhecimento individual de quem as projeta. A teoria e os repertórios pessoais e profissionais
são, sem dúvida, a matéria-prima que movimenta estas atividades. Mas o que define sua
coerência é o contexto do entendimento destas mesmas atividades como práticas sociais,
suscetíveis a outras práticas, de forma encadeada e cíclica. Como citado anteriormente, a
Bauhaus, o estilo internacional e os projetos de Le Corbusier são resultado de um contexto
histórico e hoje não faz mais sentido a observação que apenas “sobrevoa” problemas para
buscar soluções. Há que se considerar a complexidade através da qual as pessoas depositam
seus valores, instauram suas práticas e significam identidades híbridas sob uma perspectiva
cultural.
Conforme coloca Lipovetsky (2004, p. 95), “não basta sermos reconhecidos pelo
que fazemos na condição de cidadãos livres e iguais perante os outros: trata-se de sermos
reconhecidos pelo que somos em nossa diferença comunitária e histórica, pelo que nos
distingue dos outros grupos”. Mais do que isso, a identidade cultural não deve ser compreendida
como algo “pleno”, mas sim um processo, ao qual o melhor termo a ser atribuído não é
identidade, mas sim identificação. “A identidade surge não tanto da plenitude da identidade
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a
partir do nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”
(HALL, 2005, p. 39, grifo do autor). Nas palavras de Reyes (2010), “o ponto central reside no
fato de que a ‘identidade’ não configura algo, mas é configurada, porque é aberta e sempre
em processo. Então, compreende-se como verbo e não como substantivo, remetendo-se a
‘processo de identificação’ e não mais à ‘identidade’” (REYES, 2010, p. 91, grifo do autor).
Conforme aponta Garcia Canclini (2001, p. XXIII), no nosso mundo interconectado e
fluído, a sedimentação identitária organizada em conjuntos estáveis, passa a se reestruturar
“em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais”. Trata-se de um amálgama
de práticas sociais, conceito que o autor nomeia como hibridação:
Como a hibridação funde estruturas ou práticas sociais discretas para gerar
novas estruturas e novas práticas? Às vezes, isso ocorre de modo não planejado
ou é resultado imprevisto de processos migratórios, turísticos e de intercâmbio
econômico ou comunicacional. Mas freqüentemente a hibridação surge da
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criatividade individual e coletiva. Não só nas artes, mas também na vida
cotidiana e no desenvolvimento tecnológico (GARCIA CANCLINI, 2001, p. XXII).

Partimos então, além do entendimento de identidade como processo, para uma ideia
heterogênea e híbrida do que se pode chamar de processo de identificação no contexto
contemporâneo globalizado. Para Lipovetsky (2004), o caos, a incerteza e os excessos do
que o autor chama de “hipermodernidade” levam à uma necessidade por unidade e sentido.
Paradoxalmente à globalização, que parece instaurar uma certa homogeneidade, há um
concomitante processo de fragmentação cultural, que gera como reação um sentimento
de identidade comunitária. Se trazemos esta discussão novamente ao campo do design,
altamente fomentado pela globalização e pela perspectiva do consumo que homogeniza
produtos, símbolos e abordagens estéticas, é possível apontar um certo descolamento do
campo em relação a esses processos culturais e suas reações. Ainda que muitas marcas
busquem identificar novos nichos e tribos de consumidores para os seus produtos, quantas
efetivamente buscam abertura para que sejam construídos processos híbridos entre o que é
projetado/produzido e as manifestações culturais dos usuários?
No campo da identidade visual contemporânea, algumas marcas transcendem o
conjunto fixo símbolo-logotipo e seu conjunto de aplicações previstos em um manual,
construindo uma abordagem mais aberta de construção de significado. Na perspectiva de
Kreutz (2005, p. 87), estas marcas são classificadas como “marcas mutantes”, por partirem
de uma representação “aberta, inovadora, artística, indeterminada, subjetiva”, construindo
um “jogo de ecletismos” relacionado com a natureza emocional da marca, tendo como
exemplos as identidades visuais da MTV e do Google (KREUTZ, 2011), entre outras, que não
se configuram apenas por um conjunto fixo de elementos (o que é projetado), mas muito
mais pela abertura que o sistema de identidade visual permite em termos de intervenções
e interferências. A autora ainda classifica as marcas mutantes em “programadas” e “poéticas”,
divisão que busca, em certo aspecto, identificar o quanto há de projeto e o quanto é deixado
em aberto para as manifestações culturais inerentes aos processos de significação presentes
na relação entre as marcas e seus usuários. Nesse sentido, quanto mais abertas as marcas
à interferências e apropriações dos usuários, mais poéticas se tornam. Mesmo inserido no
contexto da globalização, trata-se de um processo que abre espaço dentro da instauração de
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uma homogeneidade estética, para construções múltiplas e coletivas a partir dos usuários,
uma reação que pode potencialmente criar sentimentos de identidade comunitária, na
abordagem de Lipovetsky (2004), exposta anteriormente.
Para Stuart Hall (2005), o contexto contemporâneo da globalização contesta e desloca
identidades fechadas (como a identidade de uma cultura nacional, por exemplo), produzindo
um “efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e
novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas,
mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas” (HALL, 2005, p. 87). As
sociedades contemporâneas no contexto globalizado são caracterizadas pelas diferenças
e antagonismos sociais que produzem diversas identidades ou posições de sujeito. “A
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL,
2005, p. 13). Desta forma, passamos a compreender, sob esta perspectiva, a formação de
identidades abertas, múltiplas, formadas e transformadas continuamente, definidas histórica
e culturalmente. Hall (2005) contempla o conceito de identidade como aspecto cultural mais
amplo do que a abordagem da identidade visual mutante poética de Kreutz (2005), mas é
possível identificar aqui um caminho para design se aproximar da perspectiva dos estudos
culturais, compreendendo a multiplicidade presente no tecido social no qual está inserido e
para o qual entrega produções que são, invariavelmente, culturais.
No campo do design há um crescente interesse na discussão acerca da identidade
como processo, múltiplo, híbrido e fragmentado, de certa forma contrário ao pensamento
comum aos designers que buscavam a institucionalização do chamado “estilo internacional”
ao final dos anos 1930, que pregava o “menos é mais” e buscava pasteurizar o espaço global
através de formas, funções e estruturas conformadas em uma concepção unitária (BÜRDEK,
2005; LEFEBVRE, 1991). A multiplicidade identitária presente nos discursos dos antropólogos
e filósofos contemporâneos, também é foco da discussão atual sobre identidade para o
design. Rafael Cardoso (2012) contempla o sujeito, a experiência, os artefatos, a memória e a
identidade no contexto do design aplicado ao que chama de um mundo complexo:
A identidade está em fluxo constante e sujeita a transformação, equivalendo
a um somatório de experiências, multiplicadas pelas inclinações e divididas
pelas memórias. Quando se pensa que o sujeito existe, ao longo de sua vida,
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rodeado por enunciados e informações, produtos e marcas, design e projeto,
começa-se a ter uma noção das múltiplas maneiras que memória e identidade
podem interagir para moldar nossa visão do mundo material e condicionar
nossa relação com os artefatos que nos cercam (CARDOSO, 2012, p. 92).

Nesse aspecto, ao pensar que a própria concepção de “identidade visual” nasce da
busca por um estilo internacional/global e, de modo geral, se nutre de influências e tendências
endógenas (de designers para designers), há que se avaliar até que ponto os projetos de
identidade visual efetivamente contemplam as nuances e complexidades da sociedade e da
cultura. Kreutz (2005) se refere às já citadas marcas mutantes como “não-convencionais” e trata
as identidades visuais tradicionais e modernas como “convencionais”, normalmente compostas
a partir de conjuntos e pré-definições fixas de uso de logotipo, símbolo e elementos associados,
que representam hoje a maior parte dos sistemas de identidade visual que conhecemos. Sob
este viés, boa parte deste conjunto de logotipos e sistemas com que convivemos são, na
verdade, antagônicos ao contexto múltiplo presente no que se compreende como identidade
cultural. Ou seja, não estamos convivendo com “não-identidades”, no sentido de que estes
projetos visuais fixos e fechados não constituem efetivamente relações de identificação?
No campo da antropologia, Marc Augé (2005) chama de “não-lugares” os espaços
com os quais não é possível nutrir relações de identificação, afeto ou memória, são “tanto as
instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas a bens (vias rápidas, nós de acesso,
aeroportos) como os próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou
ainda os campos de trânsito prolongados onde são arrebanhados os refugiados do planeta”
(AUGÉ, 2005, p. 33). Shopping-centers, grandes redes de lanchonetes e saguões de hotéis são
exemplos destes espaços, que costumam, coincidentemente ou não, figurar nos portfólios
dos estúdios e escritórios especializados no design voltado os ambientes, identidade visual
corporativa e sinalização comercial.
O termo “não-lugar” é uma oposição ao que Augé conceitua como “lugar antropológico”,
ou tão somente “lugar”, definidos no trecho a seguir:
Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço
que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem
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como histórico, definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é que
a sobremodernidade é produtora de não-lugares, quer dizer de espaços
que não são eles próprios lugares antropológicos e que, contrariamente
à modernidade baudelaireana, não integram os lugares antigos: estes,
repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória”, ocupam
nela uma área circunscrita e específica” (AUGÉ, 2005, p. 66).

A identidade visual aplicada a espaços comerciais é, nesse sentido, parte dessa “produção
de não-lugares”. Em geral, trata-se de uma padronização visual voltada para a consolidação da
imagem das marcas vinculadas a estes estabelecimentos e não um processo de consituição
de elementos de identificação entre as marcas e as pessoas. A relação entre uma marca e um
consumidor que não produz uma experiência, uma memória ou a constituição de alguma
relação afetiva, de forma análoga à conceituação de Marc Augé (2005), é de certa forma um
“não-lugar”. E, nesse sentido, é importante pontuar que para o autor, “lugar” não é um conceito
físico-geográfico, mas sim social e cultural. Por isso podemos considerar que um músico e
sua guitarra Gibson8 de estimação formam, por esse contexto afetivo de identificação, um
“lugar”. Assim como a relação entre um grupo de aficcionados pela marca Harley Davidson
de motocicletas. É possível dizer que estas relações criam contextos de identidade cultural
originados pelo consumo, mas que transcendem estes aspectos. São exemplos em que as
marcas tratam a apropriação e a interferência em seus símbolos como parte de sua “cultura”,
que passa a também a participar da cultura presente em sua comunidade de usuários.
Em outros campos do design, a percepção da necessidade de uma percepção mais
ampla e sensível sobre o contexto cultural e social ao que se destinam os projetos é uma
discussão mais presente. Inserida no design estratégico, há uma ramificação de pesquisa e
projeto aplicada ao território, com destaque à valorização de produções locais e caracterizações
regionais, que podem ser utilizadas como fomento ao desenvolvimento das cidades e regiões,
conforme aponta Lia Krucken (2009, p. 50):
A união dos atores de um território pode trazer vantagens competitivas
e promover inovações conjuntas. O sucesso de algumas experiências de

8 Marca norte-americana de instrumentos musicais de alto renome. Site: www.gibson.com
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economias regionais impulsionou o investimento em arranjos produtivos
entre as quais se podem citar os distritos industriais das regiões da Lombardia,
Toscana, Veneto e Emilia Romagna na Itália, de Valência e Catalunha na
Espanha, de Baden Wurtenbeg na Alemanha, do norte de Sydney na Austrália
e do Vale do Silício na Califórnia. No Brasil, algumas iniciativas expressivas são:
moda íntima feminina em Nova Friburgo, cachaça em várias regiões de Minas
Gerais e em Abaíra, na Bahia, acessórios em couro e sapatos em Campina
Grande, móveis em Ubá, calçados de Nova Serrana, frutas do Pará, cerâmica
de Mato Grosso do Sul e mel do Maranhão, entre outros produtos.

O território, como elemento identitário, é um elemento representativo e relevante
para a construção de contextos de identificação entre as marcas a partir de uma perspectiva
cultural que aproxima design e geografia, design e urbanismo, design e antropologia, design
e patrimônio, design e psicologia, entre outras aproximações que possibilitam novos recortes
e configurações. Para Rafael Cardoso (2012, p. 234) “a grande importância do design reside,
hoje, precisamente em sua capacidade de construir pontes e forjar relações num mundo cada
vez mais esfacelado pela especialização e fragmentação de saberes”.
Se percebido mais como uma atividade de produção cultural do que como uma
atividade técnico/tecnológica, o design ganha novos contornos e possibilidades de atuação.
Mais do que métodos, materiais, estética ou possibilidade de soluções para problemas em
produtos e serviços, o design na contemporaneidade se relaciona com processos de produção
e construção de significados. Lucy Niemeyer (2010, p. 84) utiliza o termo “design atitudinal” ao
se referir a este contexto:
Denominados de “design atitudinal” a abordagem do desenvolvimento de
projeto focada nos aspectos decorrentes da atitude manifesta do destinatário
em relação ao produto: como ela se dá, o seu valor e as suas consequências
na interação do destinatário com o produto. Desse modo, a questão central é
a construção da significação: o design trata da concretização de significados
e de interesses.

Outros autores, como Lia Krucken (2009) e Dijon de Moraes (2010), direcionam suas
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pesquisas para o design como elemento de valorização de identidades e produtos regionais.
Para Moraes (2010) valores culturais regionais podem ser utilizados como estratégia para a
diferenciação de determinados produtos, e isso não apenas com resultados comerciais, mas
inserido em um contexto de sustentabilidade e valorização identitária. Krucken (2009, p. 17)
contribui, colocando que “esses produtos são os resultados de uma rede, tecida ao longo do
tempo, que envolve recursos de biodiversidade, modos tradicionais de produção, costumes e
também hábitos de consumo”. Esta condição de produto ligado ao território é representada no
conceito de terroir, cujo exemplo mais característico é o espumante da região de Champagne,
na França, em que o local efetivamente dá nome e identidade ao produto, assim como tem
sua própria identidade regional construída a partir da referida bebida. “Estes produtos e
serviços devem ser vistos como resultado da atividade de uma rede de sistemas locais, que
possuem uma alma, uma identidade única, uma dimensão global e, contemporaneamente,
uma viabilidade econômica-produtiva” (MANZINI; MERONI, 2009, p. 16).
Não é possível desassociar o termo design do ato de projetar, mas é essencial
compreender o objeto do que se projeta. Se no auge do influência do pensamento modernista
o foco era o projeto de artefatos e sistemas de comunicação (aqui incluídos os sistemas de
identidade visual, sinalização e tipografia), na contemporaneidade o espaço projetual está na
criação de ferramentas e produtos culturais que possibilitem às pessoas inteferir e também
projetar, não apenas novos usos, mas novos significados.

Considerações finais
Ainda que se esse ensaio não se proponha a atingir conclusões, mas sim fazer
suscitar reflexões, a construção das aproximações aqui expostas demonstra em certo nível a
importância de tornar permeável o aprendizado e o “fazer”, tanto no design como em outros
campos da economia criativa.
São abordagens que contemplam o design a partir do usuário e, principalmente, a partir
de aspectos culturais, aplicáveis principalmente a projetos que buscam soluções relacionadas
a sistemas e produtos, inseridas no viés da sustentabilidade ou da inovação social, mas que
podem ser transpostas a outros contextos do design.
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Além de transcender os aspectos técnicos, funcionais e estéticos, apresentam
possibilidades para o design se aproximar cada vez mais de aspectos sociais e humanos.
Compreender processos de significação e identificação como múltiplos, híbridos e em
constante formação parece ser cada vez mais essencial para a atuação do designer, seja no
sentido de projetar identidades visuais que favoreçam a construção de “lugares” entre marcas
e pessoas, ou construir aprendizados transdisciplinares para atender às demandas de todas
as “novas posições de identificação” (HALL, 2005) e “hibridações” (GARCIA CANCLINI, 2001) da
sociedade contemporânea.
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UM ESTUDO NETNOGRÁFICO DO TINDER™ COM OBSERVAÇÃO
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Resumo
Este artigo rompe as barreiras iniciais para uma pesquisa Netnográfica com observação
participante no aplicativo Tinder™, um dos mais populares dispositivos mobile4 na mediação
de conexões, baseada em filtros manipuláveis, entre os usuários. Ao longo do texto será
possível verificar como funciona a indústria dos relacionamentos e a equivocada sensação de
privacidade no ciberespaço com a liberdade programada.
Palavras-chave: Netnografia. Observação participante. Relações líquidas. Cultura digital.

Abstract
This paper breaks down barriers in a Netnographic research with participant observation
in the app Tinder™, one of the most popular mobile tools to mediate connections between
users based on manageable filters. The text shows how the industry of relationship works and
emphasizes the false feeling of privacy in cyber space with programmed freedom.
Keywords: Netnography. Particpant observation. Liquid relationships. Digital culture.
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Resumen
En este artículo se rompe las barreras iniciales a Netnográfica observación participante en la
investigación de aplicaciones Tinder™ , uno de los dispositivos móviles más populares en la
mediación de conexiones basadas en filtros manipulables entre los usuarios . A lo largo del
texto se puede comprobar cómo las relaciones de la industria y el equivocado sentido de la
intimidad en el ciberespacio con la libertad programada.
Palabras-clave: Etnografía de Internet. La observación participante. Red de relaciones. Cultura
digital.

Résumé
Cet article fait tomber les barrières initiales à Netnográfica observation participante de
recherche, en application Tinder™ , l’un des appareils mobiles les plus populaires dans la
médiation des connexions basées sur les filtres manipulables parmi les utilisateurs . Tout au
long du texte , vous pouvez vérifier la façon dont les relations avec l’industrie et le sens erroné
de la vie privée dans le cyberespace avec la liberté programmée.
Mots-clés: netnographie . observation participante . relations nettes . numérique culturel.
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Introdução
Com a abertura para uso civil da Internet no final do século 20, as relações interpessoais
começaram a se transformar. Os diálogos, antes face a face, passaram a ficar em segundo
plano, para muitos, dando espaço para chats online, em que os usuários conversam, trocam
informações, imagens e mensagens de voz em fluxo bastante significativo, a exemplo dos
instintos ICQ e MSN© messenger. Com o avanço da internet, novas plataformas foram lançadas,
como as redes sociais Orkut, Facebook® e Google Plus, permitindo a criação de perfis online, para
conexão em tempo real com outros usuários, propiciando a descrição de fatos do cotidiano,
relatos de emoções, status de relacionamento e check-in de localização. Tudo isso sem contar
a possibilidade de armazenamento de dados e imagens — a exposição pessoal acompanhada
do Voyeurismo. Os usuários passaram a ter várias opções, como a participação em comunidades
que reúnem interesses em comum voltados para carreira, cultura, estudos, música etc., com
a possibilidade de abertura de chats privativos e ligações de voz sem o acesso de outros
membros da rede particular de cada um. Ao mesmo tempo, as empresas de computadores
— como Apple — e as de telefonia móvel — a exemplo de Samsung, Nokia e Motorola —
avançaram em suas pesquisas de inovação tecnológica, lançando os smartphones (telefones
inteligentes) em plataformas chamadas Android e iOS, podendo comportar aplicativos como
Instagram, YouTube e LinkedIn®.
Um universo paralelo começou a se moldar e, se no século passado as relações
presenciais já estavam sofrendo um distanciamento considerável, hoje, em pleno século XXI,
a situação só se agravou. Os smartphones permitiram a conectividade à Internet a qualquer
hora ou lugar, reduzindo os limites e a noção de tempo e espaço. Muitos usuários passaram a
usar os aplicativos móveis durante o expediente da jornada de trabalho, durante as refeições,
nas salas de aula e durante momentos de lazer. O WhatsApp5 foi criado e, a partir de então,
as mensagens de texto (SMS) e ligações telefônicas das operadoras de telefonia móvel,
antes frequentes, foram perdendo espaço para os serviços gratuitos. Parecia que tínhamos
chegado ao limite de exaustão das relações líquidas, até o lançamento do Tinder™, em 2012,
um aplicativo móvel de paquera e relacionamento, também criado para ser executado nas
plataformas iOS e Android, as mais populares nas tecnologias mobile. Os encontros e relações,
5 Mais informações em:
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0QO23N20150819?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
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cederam espaço a um cardápio sem fim de seleção a partir de fotos e descrições de possíveis
parceiros e combinações variadas e simultâneas. É desse tema que o artigo trata, a partir de
um estudo de Netnografia aplicada à pesquisa na observação participante.

Pesquisa
A pesquisa acontece no campo netnográfico, ou seja, na Internet. Precisamente no
aplicativo de relacionamentos online Tinder, habilitado para ser baixado nas plataformas
iOS e Android. Trata-se de uma pesquisa com observação participante de dois alunos de
Mestrado da Faculdade Cásper Líbero, residentes em São Paulo, Capital. Ambos fizeram
buscas do gênero oposto ao seu — o gênero feminino para o Rodrigo com raio de 60km
de distância e o gênero masculino, para a Carolina — com filtro de distância de 10km das
respectivas residências para que acontecessem combinações por proximidade, idade e
gênero selecionado. Os pesquisadores observantes se envolveram no ambiente virtual. Em
setembro de 2015, baixaram o aplicativo Tinder em seus dispositivos móveis pessoais. Como
pré-requisito para a criação do perfil, foi necessário se conectar a partir da conta pessoal do
Facebook.
A base metodológica da pesquisa é fundamentada na Netnografia, que se origina na
Etnografia, do latim ethnos, que significa povo e graphein, grafia em português. A etnografia
descreve literalmente um povo, a comunidade, o coletivo, a sociedade. Cada grupo inserido em
uma determinada sociedade detém sua própria cultura, crenças, linguagem, comportamentos
e costumes compartilhados entre si. No início do século 20, antropólogos começaram a
utilizar a etnografia para estudar o comportamento social e cultural em grupo de indivíduos
nas pesquisas de campo. (ANGROSINO, 2009)
Malinowski foi um dos percussores da pesquisa de campo (apud PEIRANO, 1995) em que
o método era a observação participante intensiva no contexto da comunidade que se estuda.
Nesse sentido, a subjetividade dos objetos pesquisados caminhava para a dissonância do
senso comum presente no meio científico e que começava a se espalhar pelo meio acadêmico.
A Etnografia foi associada a uma série de teorias como o Funcionalismo, a Teoria Crítica, o Pósmodernismo, entre outras. . Para Angrosino (2009, p. 30), “(...) a etnografia é a arte e a ciência
de descrever um grupo humano — suas instituições, comportamentos interpessoais, suas
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produções materiais e suas crenças”. Para Peirano (1995, p. 27), “(...) a pesquisa de campo
concebida como o encontro com o ‘outro’ é constitutiva do conhecimento disciplinar”. Os
pesquisadores etnógrafos fazem as pesquisas in loco, como observadores subjetivos das
pessoas estudadas. O método implica ter um contato frequente de interação face a face,
coletando dados a partir da própria experiência de observar os objetos de estudo e descrevêlos a partir do seu próprio ponto de vista e interação com o meio.

Pesquisa netnográfica
A Netnografia é a extensão da Etnografia no campo virtual, onde a Internet é concebida.
A princípio, ela não propicia um deslocamento geográfico, estando limitada ao acesso pelo
computador ou dispositivo móvel do pesquisador, que tem acesso a uma ou mais comunidades
online. A pesquisa Netnográfica consistente depende do empenho e esforço do pesquisador
em observar e interagir com os indivíduos enquanto as ações do dia a dia ocorrem. Para
Tafarelo (2014), a observação do ambiente virtual é um instrumento de pesquisa que traz à
tona a multiplicidade e a pluralidade que é a Internet.
De acordo com Angrosino (2009, p.123), “(...) é possível usar os métodos de observação
etnográfica, entrevista e pesquisa em arquivos tradicionais nas comunidades virtuais on-line”.
Para Mitsuishi (apud POLIVANOV, 2013, p. 62), a Netnografia “consiste numa análise da relação
subjetiva com e através dos computadores e da Internet, isto é, numa ampla investigação
sobre a maneira com que as pessoas se apropriam destas tecnologias e dão sentido ao seu
uso”.
O ciberespaço é considerado uma cultura sustentada por sites, redes sociais,
comunidades, blogs, em que os usuários interagem, trocam informações e revelam
comportamentos, porém não revelam a possibilidade de vínculo, a linguagem verdadeira do
corpo — como olhares, falas e gestos —, eliminando as emoções e sensações por trás da tela.
Não há como provar que as informações trocadas no ambiente virtual são, de fato, sentidas ou
vividas no mundo real, pois o tempo e o espaço são diferentes.

Observação participante
A observação participante no campo virtual consiste na pesquisa de comportamento
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e na interação com outros usuários, com criação de diálogos e ruptura de preconceitos que
transcendem os muros virtuais das redes sociais, comunidades e aplicativos de paquera.
(...) não é propriamente um método, mas um estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo
de pesquisa que, depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma variedade
de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu modo de vida. (ANGROSINO, 2009,
p. 34)

Segundo Tafarelo (2014, p.6), a observação é individual, “(...) é o olhar crítico do
pesquisador sobre o objeto pesquisado, que troca informações, conhecimento de ambiente,
de pessoas, de convivência e interação para a coleta de dados e análise”. Para Angrosino (2009,
p. 123), “(...) a observação participante no âmbito virtual corre o risco de congelar o instante
com tanta clareza e (aparente) conclusividade que o fluxo da vida real não é mais capturado”.

Caracterizando as possibilidades interativas no Tinder
Desde o seu lançamento, em 2012, o aplicativo Tinder divulga números impressionantes.
Em 2015, de acordo com o site de notícias UOL6, o Brasil atingiu o número de 10 milhões de
usuários, 80% com idades entre 14 e 35 anos e crescimento de adesão de 2% ao dia. Supondo
que todos os inscritos estão ativos, podemos dizer que 10 milhões de pessoas já buscaram
em algum momento relações virtuais tendo o aplicativo como mediador. Aliás, esse é o mote:
promover a apresentação entre duas pessoas com base em informações compartilhadas através
do Facebook, que são cruzadas com os filtros de gênero homem x mulher, homem x homem,
mulher x mulher, homem x mulher e homem e mulher x homem e mulher, contemplando
heterossexuais, homossexuais e bissexuais, conforme a faixa etária e a distância, delimitados
a partir da localização dos usuários.
Obviamente, o Tinder não é um precursor na comunicação virtual no que se refere a
relacionamentos afetivo-sexuais, ainda que aqui não se pretenda remontar ao histórico de
meios e dispositivos anteriores. Anteriormente, a troca de cartas e os correios elegantes em

6 Mais informações em: http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/23/brasil-tem-10-milhoes-de-usuarios-do-tindercriador-explica-sucesso-do-app.htm
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revistas de variedades, programas de namoro na televisão etc. fizeram muito sucesso. Até
mesmo no ambiente digital, plataformas como MIRC e ICQ, já utilizavam redes telemáticas —
um conjunto de tecnologias da informação e da comunicação — para os mais diversos fins,
incluindo as conexões em busca de vínculos.
Para “conexões” utilizamos o conceito da ordem técnica e vínculo dentro da concepção
de Vilém Flusser, segundo o qual as formas de aproximação espacial são formas de aproximação
entre corpos (FLUSSER apud MENEZES, 2009). Não significa necessariamente dizer que o
vínculo se dará apenas se houver o encontro presencial, uma vez que “há um espaço de ida
e volta, um espaço de tensão entre os diversos tipos de ‘uso’ do espaço que se reduz ou se
amplia na medida em que transitamos entre o nulodimensional e o tridimensional” (FLUSSER
apud MENEZES, 2009, p. 176).
Existe um vídeo no YouTube chamado Tinderella7: um conto de fadas moderno, do site
humorístico estadunidense College Humor. O vídeo conta mais de 7 milhões de visualizações
e traz uma paródia do clássico infantil Cinderela, que se passa nos dias atuais, representado
por uma bela princesa moderna e tatuada, que utiliza o aplicativo Tinder para encontrar seu
príncipe encantado e ter uma noite de amor. No dia seguinte, após o ato sexual, ela vai embora
antes que o príncipe acorde, sem o “felizes para sempre” da sociedade conservadora. Essa é
uma das muitas narrativas possíveis: da emancipação feminina, da igualdade de gêneros nas
relações e do hedonismo.
Como dito anteriormente, somente no Brasil, a quantidade de usuários do aplicativo
alcançou 10 milhões. Esses perfis são criados através da falsa sensação de privacidade,
quando na verdade há uma exposição intrínseca na procura de um parceiro(a) para os
momentos de solidão ou necessidades fugazes. No entanto, a segurança dos dados compõe
uma das primeiras contradições encontradas durante a imersão no aplicativo. De acordo com
Laura Schertel Mendes (2014)8, durante a apresentação do painel Banco de dados e Direitos
do Consumidor: privacidade, acesso à informação e disciplina do mercado, “se você não está
pagando pelo produto, você é o produto”. Tal afirmação diz respeito à monetização dos

7 Conteúdo do site Collegehumor.com, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=bLoRPielarA
8http://www.cnseg.org.br/cnseg/servicos-apoio/noticias/privacidade-e-um-direito-fundamental-ainda-pouco-compreendido.
html
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serviços gratuitos na Internet, ou seja, um serviço gratuito é mantido pela coleta e
compartilhamento dos seus dados particulares, como está previsto no contrato do
aplicativo Tinder, incluindo a “parte de terceiros”: o usuário está “ciente” de que terceiros
podem utilizar ferramentas para monitorar o seu comportamento, mas que não cede, em
teoria, as informações sigilosas. O contrato do aplicativo está todo em inglês.
Podemos então dizer que o usuário é o maior recurso do aplicativo Tinder, pois é o
provedor de conteúdo e gerador da mais-valia 2.0. A partir do momento que coloca fotos
e informações no perfil e navega em busca de conexões, presta serviços para a plataforma,
fornece dados gratuitos e privados como um “funcionário”. “A liberdade de decisão de
pressionar uma tecla com a ponta do dedo mostra-se como uma liberdade programada, como
uma escolha de possibilidades prescritas” (FLUSSER, 2007, p. 64).
O Tinder atualiza a dinâmica dos encontros, industrializando os relacionamentos.
É o ponto de encontro pós-moderno do homem multifuncional. Romano (2011) define o
indivíduo na contemporaneidade como alguém descolado do tempo, ou seja, dominado
por ele, problematizando o tempo como um paradoxo da sociedade industrial que se torna
mercadoria.
Com o avanço da Revolução Industrial e das tecnologias, houve o exercício do poder
através do tempo e espaço ilimitado. O domínio espaço-temporal trouxe a possibilidade de
interação à distância, assim como iniciou as primeiras experiências das dimensões de espaço
e tempo na vida social (THOMPSON, 1995).
Neste contexto, o app9 otimiza sociabilidades que foram afetadas por um tempo que
não é mais linear, onde todo o processo pode culminar, ou não, em um encontro presencial
através de um leve toque na tela do aplicativo.
A porta de entrada para o Tinder se dá através do download nos sistemas operacionais
iOS e Android. O uso do aplicativo ocorre somente em dispositivos mobile com sistema
operacional que rode em smartphones e tablets. O site institucional do Tinder “vende” os
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vínculos construídos a partir do aplicativo em seis imagens, cada uma com um casal que
referenda finais felizes, sendo cinco casais heterossexuais, jovens e brancos, no padrão
hegemônico na publicidade, e um casal homossexual que afirma: “Sem o Tinder não haveria
chance de termos nos encontrado10”.
No site institucional, o link para downloads redireciona para a Apple Store ou Google
play.

Figura 1 – Tela que redireciona para download nos dispositivos móveis
Fonte: Tinder app

Há um comercial do Tinder11 que ilustra a “promessa” da marca. Uma personagem
jovem, presente também em todos os materiais do Tinder, recebe uma mensagem em seu
celular com uma pergunta: “Como foram suas férias?”. A personagem emite um suspiro e
passa a se lembrar das viagens que fez, desde o início marcando sua localização no aplicativo.
Na primeira parte da viagem, em Londres, ela conhece um rapaz e, juntos, eles vão assistir a
uma partida de futebol em um estádio, se divertem. A viagem segue sem ele. Em seguida, em
Paris, ela informa sua localização, descarta a primeira sugestão que aparece, e surge o perfil
de um novo rapaz, mas ela se arrepende e volta para o anterior e então acontece um match12 .
10 Disponível em: https://www.gotinder.com/stories/Shannon-and-Sam Quote: “Without Tinder, there would be no chance of us
meeting!” (tradução livre)
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zdef2anpd04
12 Um match (encontro) ocorre quando é formada uma conexão, pois houve uma correspondência virtual entre duas pessoas que
curtiram uma à outra.
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Com esse rapaz, passa momentos mais intensos e mais detalhados do que com o primeiro, em
Londres, com direito a uma briga, reconciliação, sexo e uma nova despedida.
Ela segue sua viagem, agora para Istambul, demonstrando sentir falta do rapaz com
quem há pouco tinha vivido situações divertidas, muda sua localização no app, mas não está
feliz. O final inusitado se dá pela surpresa de receber a visita do rapaz que conheceu em Paris,
que vai ao seu encontro para mais alguns momentos felizes no final das suas férias.
Há um esforço na comunicação institucional do Tinder para não fazer uma alusão direta
à busca por sexo casual, endossado por Justin Mateen, cofundador e diretor de marketing da
plataforma, “(...) essencialmente, promovemos uma apresentação entre duas pessoas. Não
estamos dizendo como você deve usar o Tinder. É comum que as pessoas usem para achar
parceiros” (UOL, 2015).

Figura 2 – Tela inicial do Tinder.
Fonte: Tinder app

“ ‘Curta’ ou ‘passe’ anonimamente as pessoas que o Tinder sugerir”. Essa é a frase de
abertura e que trabalha com duas premissas: prescrição e anonimato. O sistema importa as
informações do Facebook, portanto, é necessário consentir que o app tenha acesso aos dados
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de cadastro do usuário, incluindo publicações, fotos, dados pessoais e lista de amigos, caso
contrário não é possível criar o perfil no Tinder.

Figura 3 – Tela de cadastro.
Fonte: Tinder app

Os algoritmos do sistema combinam suas informações pessoais, os filtros de
geolocalização, idade e gênero. Com base em páginas curtidas e amigos em comum no
Facebook, uma diversidade de usuários é sugerida no aplicativo. O botão verde serve para
confirmar um interesse e o vermelho é uma negativa. As sugestões aparecem como cartões
que podem conter um ícone semelhante a um pedido de amizade do Facebook, quando há
amigos em comum entre dois usuários do Tinder, a conexão do terceiro usuário, comum a eles,
fica exposta com a foto e o nome do perfil utilizado no Facebook, tirando a privacidade de
todos os envolvidos, inclusive do gênero que busca no aplicativo, para estabelecer conexões
e relacionar-se, pois, conforme os observadores participantes desta pesquisa constataram,
nem sempre o gênero assumido no dia a dia presencial das relações é o mesmo gênero de
busca nas relações estabelecidas no ambiente virtual. Recentemente, em novembro de 2015,
começou a ser exibida a instituição de ensino ou empresa que o usuário estuda ou trabalha.
Sem aviso prévio, a informação foi extraída do Facebook e exposta nos perfis do Tinder.
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Figura 4 – botões de navegação.
Fonte: Tinder app

A ordem apresentada na figura acima traz as seguintes funcionalidades: o botão
amarelo serve para desfazer a ação anterior e só funciona na versão paga; o botão vermelho
descarta o perfil que está na tela; o botão verde, em formato de coração, confirma o interesse;
e o botão azul, em formato de estrela, é o “super like”, em que o usuário é notificado quando
há alguém interessado nele. Na versão gratuita, essa funcionalidade se aplica uma vez ao
dia. A diferença básica entre o coração e a estrela é que o super like fica visível para o outro
perfil, ao contrário do like tradicional, que só é revelado com um match (interesse de ambas
as partes). Na navegação do aplicativo, o deslize para a direita é positivo e significa interesse,
e o deslize para a esquerda é a negativa. Se não der match, fica subentendido que o outro não
ficou interessado. É o fora virtual, sem constrangimentos, que você supera com uma outra
combinação.
Além da “foto de capa”, é possível incluir até seis fotos, que podem ser importadas
automaticamente do Facebook ou Instagram. Para este estudo, optamos pela modalidade
gratuita do aplicativo. Os filtros foram alterados o mínimo possível para garantir uma
experiência ampla de conexões. Os perfis tomados como exemplo de estudo foram um

251

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

masculino, do Rodrigo (procurando por mulheres sem limite de idade e com distância máxima
de 60 km) e um perfil feminino, da Carolina, que optou pela procura de homens com idade de
24 a 31 anos, com a distância máxima de 10 km.
Através do uso do aplicativo, que inclui conexões e interações via chat, conseguimos
uma aproximação técnica do objeto de investigação.
A partir da indicação da primeira possibilidade de conexão no Tinder, começamos
uma relação silenciosa entre cálculos e expectativas, entre pixels e desejos, uma simbiose
entre homem e máquina na tensão entre as conexões e vínculos. O Tinder, ao industrializar
digitalmente a “paquera”, criou um ambiente digital que antes era encerrado pelos bares,
lanchonetes e baladas; em síntese, um espaço para ver e ser visto. Você vai aonde todos estão
e têm interesses semelhantes. Se tempo é mercadoria na contemporaneidade, a otimização
dele é bem-vinda no ambiente virtual.
A própria arquitetura do app privilegia imagens em detrimento de texto, em um
alinhamento com a mercantilização própria da modernidade (COELHO, 2014), em que a
sociedade do espetáculo se dá pela produção e consumo de imagens e mercadorias. Baitello
(2005) nos lembra da sedação dos homens pelas imagens, o devorar e ser devorado por elas.
O ato de deslizar as fotos, comum entre os usuários, é corroborado pelo próprio Tinder, que
mede a quantidade de swipes13 , ou seja, cartões de visitas — ou perfis — deslizados para
a esquerda ou direita, totalizando 1,4 bilhão por dia, com 26 milhões de matches para o
mesmo período. Os matches estabeleceram conversas via chat, favorecendo a manifestação
de diálogos e investigações variadas que contribuíram para a proposta inicial da pesquisa,
e a resposta de uma pergunta que procuramos entender é: Seria o Tinder um espelho das
relações líquidas na pós-modernidade?

A dinâmica do encontro em tempos líquidos
As primeiras linhas do livro Tempos Líquidos (BAUMAN, 2007) levam a uma reflexão

13 Swipes representam o deslizar para a esquerda ou direita, uma maneira mais rápida de navegação no Tinder: a esquerda
representa o ícone vermelho (x) e a direita tem a mesma função do ícone verde (coração).
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sobre a mudança dos padrões sólidos das organizações sociais para padrões mais flexíveis,
que o autor chama de líquidos, pois não mantêm sua forma por muito tempo.
Pelo menos na parte “desenvolvida” do planeta, têm acontecido, ou pelo
menos estão ocorrendo atualmente, algumas mudanças de curso seminais
e intimamente interconectadas, as quais criam um ambiente novo e de fato
sem precedentes para as atividades da vida individual, levantando uma série
de desafios inéditos. (BAUMAN, 2007, p. 7)

O alcance político opera em escala local, diferente das conexões vivenciadas com as
redes telemáticas que operam em nível global. As escolhas individuais por muito tempo foram
formatadas pelo que autor chama de organizações sociais, aquelas que organizam os padrões
de comportamento social, o que obviamente serve para as relações afetivo-sexuais. A igreja
e mesmo o Estado possuem leis que regulam como esses vínculos devem ser compostos,
vivenciados ou até mesmo dissolvidos.
É exatamente nas deficiências do Estado em desempenhar determinadas funções, seja
por incapacidade ou indiferença, que o mercado privado ganha força para atuar (BAUMAN,
2007). A ideia da procura de um encontro, independentemente da finalidade, ainda é tabu
para uma grande parte da sociedade. Não faltam perfis no Tinder que brincam com o assunto,
usando frases como: “Direi que nos conhecemos em outro lugar”, com uma grande diversidade
de variações sobre o “lugar”, que vão de uma biblioteca à cadeia, encontradas ao longo da
pesquisa. No entanto, a tecnologia desenvolvida pelo Tinder compõe um ecossistema para
o qual a motivação é uma velha conhecida: a epistemologia, ou seja, uma conversa entre
amigos. Combater a solidão, encontrar um parceiro(a) para necessidades carnais ou amorosas.
Bauman (2007) considera o indivíduo desses tempos líquidos como um ser aparelhado
com dispositivos diversos, como smartphones ou tablets, mas com um antigo sentimento: o
medo da solidão.
O autor Mcluhan (1964) postulava que toda tecnologia cria um novo ambiente e o
uso das tecnologias digitais construíram as bases para a apropriação destas para os fins
que o Tinder propõe, o que faz com que o sucesso do aplicativo, apesar de um possível viés
sociocultural de reprovação, não seja exatamente uma surpresa. Tadeu (2009) desconstrói
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uma possível banalização ou demonização da simbiose entre biológico e artificial ao
sugerir que não estamos nos tornando mais “máquina”, mas possivelmente mais humanos.
“Ironicamente, são os processos que estão transformando, de forma radical, o corpo humano
que nos obriga a repensar a ‘alma’ humana”.
A princípio, pode haver um estranhamento da proposta do Tinder, mas os conceitos
trabalhados até aqui — como tempo e espaço, ambientes e eras, líquida ou pós-moderna,
humano ou pós-humano — ajudam-nos a situar o indivíduo contemporâneo, com sua
subjetividade fragmentada, no limiar entre o material e o imaterial, entre o humano e a
máquina, como problematiza Tadeu (2009, p. 11): “onde termina o humano e onde começa a
máquina? Ou, dada a ubiquidade das máquinas, a ordem não seria a inversa? Onde termina e
onde começa o humano? “.
Os corpos lançados no ambiente digital constroem um novo ambiente que parece
abarcar melhor as identidades fragmentadas na contemporaneidade, em contraposição ao
ambiente outrora regulador da subjetividade humana.

Considerações finais
O estudo do aplicativo Tinder traz a ressignificação netnográfica através da observação
participante dos pesquisadores, que buscaram compreender as possíveis formas de se
relacionar no ambiente digital, na medida que o espírito líquido da contemporaneidade nos
remete às identidades fragmentadas, onde os corpos invadem os ambientes nulodimensionais
para experiências bidimensionais, possibilitando encontros que fortaleçam ou enfraqueçam
os laços “frágeis” tridimensionais. A construção dos sentidos se baseia na subjetividade das
relações, que podem ou não transcender as telas dos dispositivos móveis. O comportamento
virtual não reflete, necessariamente, a realidade dos sentidos fora das telas, pois nesse
ambiente tecnológico não existe obrigatoriedade de vínculos, ética e transparência. O
aplicativo, como visto anteriormente, não desvenda, de fato, a verdadeira linguagem do
corpo, gestos, intenções, olhares e emoções reais por trás de palavras programadas, pois o
tempo-espaço é controlado pelos usuários.
Vale ressaltar que, ao ingressar como observadores participantes no Tinder, foi possível
constatar que o aplicativo ainda não contempla todas as identidades de gênero, pois a sua
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lógica é binária, ou seja, homens e mulheres, heterossexuais, bissexuais e homossexuais,
excluindo os transgêneros. Essa política precisa ser revista, uma vez que houve relatos14 de
que o app chegou a excluir usuários por não se encaixarem no gênero binário.
A observação participante proporcionou a interação no ambiente virtual, ora líquida
e breve, ora intensa na aproximação espacial dos corpos e construção de diálogos. Sabemos
que o virtual (BAUDRILLARD, 1997) é a imaginação do real, no passado, presente e futuro, que
nos torna, de certa forma, dependentes da inteligência artificial para aceitação ou reprovação
de quem somos ou aparentamos ser na sociedade líquida.
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O Local Das Marcas: Um Levantamento Das Marcas Locais Que Melhor
Representam Chapecó/SC Para Seus Moradores1 2.
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Resumo
A evolução da sociedade e suas manifestações culturais e econômicas compreende uma nova
realidade e mudanças na forma de gerir organizações e suas marcas. O prolífero - e, por vezes,
saturado - processo de globalização dá origem a tendências que promovem o resgate de
valores ligados ao consumo de produtos e serviços com características e identidades locais.
Esse artigo apresenta um estudo acerca das marcas locais, com enfoque ao que diz respeito
à sua ligação com os moradores do lugar em que estão situadas. Para explorar esse tema,
foi realizada, primeiramente, uma abordagem teórica que contextualiza o conceito de marca
e seus processos de gestão considerados pelo recorte do estudo; as dimensões e relações
culturais contidas nas marcas; e as tendências e significados que as marcas locais têm ganho.
Na segunda parte, são apresentados os resultados de uma pesquisa de campo aplicada na
cidade de Chapecó, oeste catarinense. Um questionário aplicado com 501 respondentes da
cidade levantou quais as marcas locais que melhor representam Chapecó para seus moradores,
além de permitir uma classificação dos segmentos mais recorrentes e entender a relação entre
o perfil do morador e as marcas locais citadas.
Palavras-chave: branding; marcas locais; cultura.

1 Trabalho apresentado no GP Marcas e Cultura, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding: Economia
Criativa.
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Abstract
The evolution of society and its culture and economic manifestation comprises a new reali-ty and
changes in the way of managing organizations and their brands. The proliferous - and sometimes
saturated - globalization process arises new trends, which promotes the res-cue of values related
to the consumption of products and services with local characteristics and identities. This paper
presents a study about local brands focused on their connection with the city where they are
located. For this, it was performed a theoretical approach to contextualize the brand concept and
its managing processes considered the brands dimen-sions and cultural relations; and the trends
and meanings about local brands. The second part of the paper presents the results of a field
research applied in Chapecó city, located in the west of Santa Catarina state. A questionnaire
applied with 501 inhabit-ants revealed the local brands that better represent the city for its
residents and allowed a classification about the more recurring business segments and the relation
between people profile and the local brands.
Keywords: branding; local brands; culture.

Resumen
La evolución de la sociedad y sus manifestaciones culturales y económicas comprende una nueva
realidad y los cambios en la forma de gestionar las organizaciones y sus marcas. El prolífero - y,
a veces saturado - proceso de globalización da lugar a las tendencias que promueven el rescate
de los valores vinculados con el consumo de bienes y servicios con características y identidades
locales. En este artículo se presenta un estudio sobre las marcas locales, con un enfoque en lo que
se refiere a su relación con los habitantes del lugar en que se encuentren. Para explorar este tema,
fue cumplido, en primer lugar, un enfoque teórico que contextualiza el concepto de marca y de sus
procesos de gestión consideradas por el recorte estudio; las dimensiones y las relaciones culturales
contenidas en las marcas; así como las tendencias y significados que las marcas locales han
ganado. La segunda parte presenta los resultados de una investigación en la ciudad de Chapecó,
al oeste de Santa Catarina. Un cuestionario con 501 respuestas de la ciudad de Chapecó evidenció
cuales marcas locales son más representativas a sus residentes, permitiendo una clasificación de
los segmentos más recurrientes y el entendimiento de la relación entre el perfil de los residentes
locales y marcas.
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Palabras-clave: branding, marcas locales, cultura.

Résumé
L’évolution de la société et de ses manifestations culturelles et économiques comprend une nouvelle
réalité et des changements dans la façon de gérer les organisations et leurs marques. Le prolifique
– et parfois, saturé – processus de mondialisation donne origine aux tendances qui favorisent le
retour de valeurs liées à la consommation des produits et des services avec des caractéristiques et
des identités locales. Cet article présente une étude sur les marques locales, mettant l’accent sur
ce qui concerne leur relation avec les habitants de l’endroit où elles se trouvent. Pour explorer ce
thème, il a eu lieu, tout d’abord, une approche théorique qui contextualiser le concept de marque
et ses processus de gestion considérés par la coupe de l’étude; les dimensions et les relations
culturelles contenues dans les marques; les tendances et les significations que les marques locales
ont gagné. La deuxième partie présente les résultats d’une recherche appliquée à Chapecó, à
l’ouest de Santa Catarina. Un questionnaire appliqué à 501 répondants de la ville a soulevé quelles
sont les marques locales qui représentent le mieux la ville de Chapecó pour ses résidents, et permet
une classification des segments les plus récurrents et de comprendre la relation entre le profil du
résident et les marques locales.
Mots-clés: branding, les marques locales, la culture.

Introdução
A sociedade tem passado por mudanças que atingem sua constituição individual e
coletiva. O conjunto de movimentos que intensificou-se no início da Revolução Industrial
expande seu alcance a cada novo artefato tecnológico que possibilita outras formas de
expressão, produção e acesso à informação. Isso tem concedido novos papéis nas formas
de organização dos seres humanos. Valores culturais e econômicos são reinterpretados
e expostos de forma mais rápida, instável e viral. Autores como Mafessoli (1987), Bauman
(2001), Lipovetsky (2005), Jenkins (2009), Castells (2013) e Hall (2015) são alguns nomes que
se destacam no estudo dessas manifestação que podem ser visualizadas nas redes sociais virtuais ou físicas -, novos modelos de empreendimentos e movimentos de consumo.
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Em meio a esse cenário, nota-se um aumento de pessoas que procuram por marcas
que proporcionem experiências únicas e significados que estejam atrelados às suas origens
e essência. O consumo passa a ser uma forma de expressar sua identidade, sendo assim, as
marcas vão além dos aspectos funcionais dos produtos e preenchem lacunas emocionais do
comportamento humano, assumindo um papel cultural na sociedade (MCCRACKEN, 2003;
BAUDRILLARD, 2007).
A busca de significados em fatores locais apresenta-se como uma tendência em voga
no universo das marcas, inspiradas na memória que as pessoas nutrem com determinado
lugar. Até mesmo grandes marcas passam a adotar ações para serem percebidas com uma
postura local. Porém, pequenos empreendimentos carecem de conhecimento e ferramentas
para gerir tais valores, o que resulta em oportunidades de mercado subaproveitadas para
construir suas marcas de forma mais relevante e competitiva (KRUCKEN, 2009; JOCZ & QUELCH,
2014).
Esse artigo relata um estudo de caracterização do cenário atual dessas marcas na cidade
de Chapecó, localizada no oeste do estado de Santa Catarina. Além de um levantamento
teórico que serviu como base da pesquisa, foram aplicados questionários com uma amostra
populacional para conhecer as marcas locais mais representativas para os moradores da
cidade, as relações entre o perfil das pessoas e as marcas citadas e, por fim, apontar caminhos
de como o branding pode intervir nessas situações.

As marcas e o branding
Apesar de dividir opiniões, o surgimento das marcas está ligado à necessidade de
diferenciação no processo de evolução mercadológica. Alguns autores atribuem aos oleiros
do antigo Egito, que utilizavam de símbolos gráficos para sinalizar sua produção; outros aos
artesãos medievais, que identificavam suas criações para evitar imitações e a confusão com
peças de menor qualidade. Também há os que lembram dos rancheiros americanos, que
marcavam seu gado a fogo para diferenciá-los dos rebanhos de outros criadores, já que na
etimologia, o termo inglês brand originou-se do nórdico brandr, que significa queimar (BATEY,
2010).
Os avanços tecnológicos, a proliferação de novos negócios e movimentos de consumo,
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aos poucos, transformaram as marcas em sistemas mais complexos e subjetivos. De elementos
físicos, especialmente visuais, que diferenciavam uma mercadoria de outra, as marcas
tornaram-se entidades intangíveis, emocionais e sensoriais. Essa mudança é evidente a ponto
da American Marketing Association4 , responsável por uma das definições mais tradicionais
do termo na década de 60, rever seus conceitos e reformular o enunciado de “um nome,
termo, um sinal, um símbolo, um desenho, ou uma combinação entre eles, cuja intenção seja
identificar os bens e serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e diferenciá-los
dos competidores” para “uma experiência de consumidores representada por uma coleção de
imagens e ideias”.
Essa revisão ilustra um pouco do que as marcas estão se tornando: mais flexíveis e
mutáveis; uma clara resposta aos movimentos socioeconômicos e culturais que as cercam.
Batey (2010) ressalta as novas formas de relacionamento com as marcas.
Está havendo uma mudança de 180 graus na natureza das relações entre
consumidores e marcas. Enquanto estas últimas eram escolhidas pela
capacidade de atribuírem valores aos consumidores que as usavam, agora
são os consumidores que dão valores às marcas que usavam. Cada vez mais, a
“propriedade” da marca é passada ao consumidor. (BATEY, 2010, p. 16).

Isso faz com que as marcas comecem a ser compreendidas como algo maior, tal como
“o ponto de referência de todas as impressões positivas e negativas formadas pelo comprador
ao longo do tempo, quando encontra com os produtos da marca, sua rede de distribuição, seu
pessoal, sua comunicação” (KAPFERER, 2003, p. 20).
Marcas não só vendem ou diferenciam ofertas de produtos e serviços, mas personificam
ideias, moldam identidades, estilos de vida e atitudes. Para Wheeler (2012):
Marca é a promessa, a grande ideia e as expectativas que residem na mente
de cada consumidor a respeito de um produto, de um serviço ou de uma
empresa. As pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas, são fiéis a
elas, compram e acreditam na sua superioridade (WHEELER 2012, p. 12).

4 https://www.ama.org
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Junto ao novo papel das marcas, novos desafios também são impostos a organizações
de diferentes portes e segmentos de mercado. O processo de humanização pelo qual as
marcas estão passando sugere novos olhares das áreas à frente da construção e manutenção
da identidade e imagem corporativa (SEMPRINI, 2006).
Essa aproximação é o que as organizações buscam para criar e manter seus diferenciais
competitivos no mercado. Segundo Gobé (2002, p. 51), “tais aproximações possibilitam às
marcas enaltecer soluções reais tangíveis e ao mesmo tempo psicológicas, que elas trazem à
vida”.
A gestão de marcas já adotou uma nomenclatura que atualmente reúne seus
conhecimentos e é reconhecida acadêmica e mercadologicamente. Branding é a denominação
dos estudos e aplicações das teorias e técnicas para construção e gestão de marcas.
Tradicionalmente, o branding abarca a tríade design, marketing e comunicação. Porém, seu
perfil multidisciplinar reúne contribuições de outras áreas, tais como psicologia, antropologia,
sociologia, entre outras.
Por branding entende-se a gestão permanente da marca baseada em um processo de
cocriação, de maneira que o significado existente por trás de cada marca alcance os seus
consumidores de forma planejada, fazendo com que vivam experiências de acordo com o que
ela representa para cada pessoa. Mais do que um logotipo ou identidade visual, o branding
gerencia significados, expectativas e promessas de marca que devem criar experiências
positivas com seus públicos (GOMEZ & MATEUS, 2009).
Para que as estratégias de branding sejam aplicadas de maneira eficiente, a identidade
de marca necessita ser tangível e fazer um apelo para os sentidos. De acordo com Wheeler
(2012, p.14), “a identidade da marca alimenta o reconhecimento, amplia a diferenciação e torna
grandes ideias e significados mais acessíveis. A identidade da marca reúne elementos díspares
e os unifica em sistemas integrados”. Para uma gestão de marca eficaz, sua identidade precisa
ser compreendida e projetada de forma autêntica e contínua, de forma a gerar estratégias
capazes de criar conexões com seu público.
Sendo assim, parte-se do entendimento que toda organização, independente do seu
tamanho ou a consciência da necessidade de um trabalho de branding, possui uma identidade
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e imagem construída na mente de quem se relaciona com ela, ou seja, possui uma marca. E
são esses valores e identidades distintas que podem representar um diferencial estratégico
de negócios locais como os que são o foco dessa pesquisa.

As marcas locais
Enquanto o mundo e as marcas passam por um processo de globalização que levou
corporações a expandirem suas ofertas para diferentes regiões do planeta, uma outra
tendência faz um contraponto e vislumbra a valorização e busca de significados em fatores
locais como resultado de uma possível saturação da lógica tradicional dos negócios. Esse
pensamento baseia-se nas raízes e memórias que as pessoas criam com um lugar, elemento
recorrentemente explorado por estudos na área de Place Branding, que trata da identificação
e gestão da imagem de lugares (JOCZ & QUELCH, 2014; FEIJÓ, 2014; TARACHUKY, 2015).
Nota-se a proliferação de novos empreendimentos com foco em ofertas ligadas ao
ecossistema local e até mesmo grandes companhias adotando ações para serem percebidas
com um pensamento e postura local. Porém, os pequenos empreendimentos locais ainda
sofrem pela limitação de recursos e conhecimento sobre como aproveitar as oportunidades
de mercado para construírem suas marcas de forma mais efetiva. Identificar e gerir tais
valores de maneira a torná-los mais competitivos e propícios a um desenvolvimento saudável
é algo que, por vezes, nem sequer passa pela cabeça dos micros e pequenos empreendedores
(KRUCKEN, 2009).
As marcas são cada vez mais compostas de códigos culturais, estes presentes em
histórias, imagens, mitos, arte, teatro, literatura, etc. A cultura abastece as marcas e as marcas,
por sua vez, reabastecem a cultura. Estudos de diferentes áreas do conhecimento já observam
as marcas enquanto elementos enraizados em formas culturais. Schroeder (2009) defende que
é necessário entender e unir ferramentas que levem em conta fatores culturais, psicológicos
e ideológicos, além de conceitos como estratégia de mercado e gestão organizacional para
construir marcas efetivas. Segundo o autor:
As marcas não são apenas mediadores do significado cultural - as próprias
marcas têm se tornado referência ideológicas que moldam rituais culturais,

264

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

atividades econômicas e normais sociais. Por exemplo, marcas fortes
constantemente desenvolvem modelos de como conversamos, pensamentos,
nos comportamentos, até mesmo para nossos objetivos, pensamentos e
desejos5 . (p. 124).

Essas mudanças estão ligadas ao espectro das comunidades locais, incluindo seus
empreendimentos e marcas particulares. Hall (2015) dedica parte considerável de seus
estudos para observar os fenômenos da globalização e os efeitos que eles causam na relação
das pessoas com sua identificação local. Apesar de admitir que as identidades têm se tornado
mais desvinculadas e flutuantes de suas raízes, o autor defende que os lugares ainda são um
dos pontos de referência mais fortes das pessoas, uma vez que “o lugar é específico, concreto,
conhecido, familiar, delimitado: o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram
e nos formaram e com as quais nossas identidades estão estreitamente ligadas” (p. 41). Os
lugares representam uma espécie de ponto fixo em meio a toda instabilidade a qual as pessoas
precisam lidar.
Os lugares estão carregados de afetividades e simbologias para um
determinado indivíduo, que também fazem parte do imaginário coletivo. A
afetividade do indivíduo com o lugar se realiza quando são resgatados, no
imaginário, lembranças de imagens representativas. (TUAN, 1983, p.180).

Jocz & Quelch (2014) colocam que o mundo está mais conectado, próximo e miscigenado
do que nunca. Mas, como toda tendência em ascensão, esse fenômeno acompanha um
contraponto que, neste caso, refere-se à ligação com que os indivíduos, mesmo vivendo
um tempo de compartilhamento global, ainda nutrem com sua comunidade e o sentido de
vizinhança.
Vivemos em uma economia global cada vez mais interconectada. Porém, isso
não significa que todos querem ser cidadãos globais. Na realidade, muitos
de nós adoramos nossas raízes, nossas vizinhanças e comunidades, porque é
nelas que passamos a maior parte do tempo. (p .27).

5 Tradução dos autores para: Brands are not only mediators of cultural meaning – brands themselves have become ideological referents
that shape cultural rituals, economic activities, and social norms. For exam-ple, strong brands constantly develop prescriptive models for
the way we talk, the way we think, and the way we behave – our goals, thoughts and desires.
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Tais fatores podem ser verificados de forma crescente em vários comportamentos
e movimentos de consumo. Hall (2015) atenta ao aumento de interesse em economias e
estratégias econômicas locais e, como exemplo relevante disso, pode-se citar o movimento
Slow Food6 , criado como uma organização não-governamental na Itália em meados da década
de 80 e que, desde então, ganhou proporções globais defendendo as propriedades culturais
locais nos hábitos alimentares.
Mas essas iniciativas não são exclusividade da era contemporânea. Voltando ao final do
século XIX, encontram-se indícios de que esse pensamento possui um histórico prévio como,
por exemplo, o movimento Art & Crafts7 idealizado por Willian Morris e que defendia uma
lógica que ia contra o processo de industrialização e padronização de produtos de decoração
ligados ao mercado das artes.
Isso leva ao que Hall (2015) propõe como um equilíbrio entre esses dois movimentos
distintos mas que estão interligados quando sugere que “ao invés de pensar no global como
substituindo o local, seria mais acurado pensar numa nova articulação entre “o global” e “o
local” (p. 45).
Perante esse novo cenário e os desafios impostos por ele, Krucken (2009) coloca como
fator essencial ao processo de valorização local o ato de “reconhecer e tornar reconhecíveis
valores e qualidades locais” (p. 18). E isso pode ser assumido pelo processo de construção de
marcas, devido suas características e potencial de agregar valor a produtos e serviços. Um
gerenciamento efetivo dos ativos locais pode fazer a mediação entre os empreendimentos
locais e consumidores, gerando benefícios à toda cadeia produtiva, econômica, cultural e
social.
Além disso, empreendimentos e iniciativas com ligação local são capazes de alcançar
uma identificação e construir laços emocionais que apenas marcas de sucesso conseguem.
Dessa forma, criar e gerir marcas que valorizem esses fatores representam um caminho
estratégico em potencial, mas que necessita de cuidados diferenciados, conforme salientado
por Krucken (2009):
6 http://www.slowfood.com
7 https://www.william-morris.co.uk
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Para que os consumidores reconheçam essas qualidades, é necessário
comunicá-las com eficiência, por meio de marcas, embalagens e outras
interfaces. Essa tarefa de “tradução” ou “mediação” envolve muita sensibilidade
e responsabilidade e é extremamente importante, pois consiste no
desenvolvimento de uma interface de entendimento comum para produtores
e consumidores (p . 17).

Jocz & Quelch (2014) indicam que uma gestão consistente e bem-sucedida de
marcas locais, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, passa, primeiramente, pelo
entendimento da conexão de seu público com o lugar. As experiências pessoais que cada
indivíduo carrega durante sua vida constroem uma relação afetiva que pode determinar
padrões de comportamentos e tomadas de decisões.
Nossa autopercepção desenvolve-se em parte através do relacionamento
com os lugares onde crescemos, onde vivemos e onde presenciamos
momentos especiais. Nossas ligações com a localização são inseparáveis das
relações sociais. Nossos lugares de origem - revelado em nossas palavras,
nossas roupas e nossos comportamentos - permite que nos identifiquemos
com outros membros da mesma tribo. (p. 31)

Essa identificação pode representar um diferencial aos negócios locais que sofrem dificuldades
com a alta competitividade e a concorrência de grandes redes e corporações. Buscar
estratégias de diferenciação sustentadas nos valores e sentimentos locais é uma alternativa
que vem trazendo resultados crescentes amparados num novo perfil de consumidor, que
procura satisfazer mais que necessidades de consumo, mas a sensação de cumprir um papel
de responsabilidade local (JOCZ & QUELCH, 2014).
A partir das percepções dos autores e exemplos apresentados, salienta-se as
possibilidades do branding contribuir para que negócios locais visualizem oportunidades,
potencializem seus valores e desenvolvam-se em consonância com a sociedade e a cultura da
região em que estão inseridos.
Para visualizar como marcas locais são percebidas pelos moradores de uma cidade de
médio porte, foi realizada uma investigação de campo, que buscou levantar as marcas locais
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mais representativas para os moradores de Chapecó, SC e as relações entre o perfil das pessoas
e essas marcas. Os resultados e conclusões desse estudo são apresentados a seguir.

A pesquisa de campo
A aplicação da pesquisa de campo foi realizada na cidade de Chapecó, SC. De acordo
com informações encontradas na página oficial do município8 , Chapecó foi colonizada no
ano de 1917 e está situada na região oeste catarinense na divisa com o estado do Rio Grande
do Sul. É considerada a capital brasileira da agroindústria e a capital catarinense de turismo de
negócios. Segundo dados do IBGE9 , Chapecó tem 625,758km² de área com uma população
estimada em 205.795 habitantes. Por ser uma cidade interiorana ainda traz muitos aspectos
locais que estão refletidos em suas marcas e lugares.
Um questionário estruturado foi preparado e aplicado via formulário online direcionado
a pessoas que moram na cidade de Chapecó durante o período de março a maio de 2016. O
formulário foi promovido via página da rede social Facebook para abranger uma amostra
heterogênea.
O questionário foi elaborado com alguns dados pessoais, questões relacionadas ao
tema da pesquisa e, por último, um campo para que o respondente pudesse compartilhar uma
história ou comentário sobre algum dos estabelecimentos citados. Um piloto da pesquisa foi
enviado a 30 pessoas de perfis distintos no final de fevereiro de 2016 para obter respostasteste. Após a avaliação desses testes, alguns ajustes de linguagem foram realizados, de acordo
com as percepções do entendimento por parte dos respondentes.
A pesquisa oficial foi rodada na metade de março de 2016 e obteve 501 respondentes,
al-cançando uma amostra com nível de confiança de 97%. Entre as 10 questões aplicadas, 8
respostas eram obrigatórias e duas opcionais, conforme relação a seguir:
1. Seu sexo; 2. Sua faixa etária; 3. Sua cidade e estado natal; 4. Há quanto tempo mora
em Chapecó?; 5. Área de atuação; 6. Escolaridade; 7. Considerando apenas estabelecimentos

8 http://www.chapeco.sc.gov.br/
9 http://www.cidades.ibge.gov.br/
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locais, cite aquelas que melhor representam Chapecó para você. (no mínimo 1, no máximo
3); 8. Você costuma frequentar algum dos estabelecimentos citados?; 9. Se sim, com que
frequência? (condicional); 10. Você tem alguma história ou comentário sobre algum dos
estabelecimentos citados para compartilhar? (opcional).
Após a coleta, os dados foram analisados e classificados de acordo com os fatores mais
relevantes apresentados, permitindo assim uma classificação das marcas mais citadas e dos
segmentos mais recorrentes e ainda uma análise em relação ao sexo, faixa etária e tempo que
reside em Chapecó dos respondentes.
De 501 respostas, foram citadas 292 marcas entre 1233 citações. A seguir a tabela com
as 9 marcas mais citadas, o número de citações e sua porcentagem em relação ao número
total da pesquisa:

Tabela 01: Lista das 9 marcas mais citadas na pesquisa de campo.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Em relação ao perfil dos respondentes, percebe-se um equilíbrio no quesito sexo e
uma maior taxa de pessoas entre 19 e 40 anos e com mais tempo de moradia na cidade.
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Informações como escolaridade e frequência do consumo também são visualizadas nos
gráficos abaixo.

Gráfico 01: Perfil dos respondentes segundo sexo, faixa etária e tempo de moradia na cidade.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Gráfico 02: Perfil dos respondentes segundo escolaridade e frequência de consumo com as marcas citadas.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

A classificação dos segmentos mais citados demonstra uma maior pregnância de
áreas co-mo supermercados, lanchonetes, bares e restaurantes. Marcas do segmento de
serviços, tais como o setor automotivo, farmacêutico, industrial, postos de gasolina, hotelaria,
imobiliário, espaços públicos, entre outros, estão agrupados na categoria “outros” por não
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apresentarem amostra relevante comparado aos segmentos em destaque.

Gráfico 03: Classificação dos segmentos das marcas citadas.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Os gráficos abaixo ilustram o perfil dos respondentes das 9 marcas mais citadas de
forma individual e em ordem decrescente de classificação.

Gráfico 04: O perfil do público que citou a marca Brasão.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.
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Gráfico 05: O perfil do público que citou a marca Celeiro.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Gráfico 06: O perfil do público que citou a marca Shopping Pátio Chapecó.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Gráfico 07: O perfil do público que citou a marca Galpão Grill
Fonte: Desenvolvido pelos autores.
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Gráfico 08: O perfil do público que citou a marca Sabor & Cia.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Gráfico 09: O perfil do público que citou a marca Baita-Kão.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Gráfico 10: O perfil do público que citou a marca Havan.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.
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Gráfico 11: O perfil do público que citou a marca Pasteca.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Gráfico 12: O perfil do público que citou a marca Pittol.
Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Os dados levantados a respeito das marcas citadas fornecem uma visão geral do perfil
de público de cada uma delas. Um estudo de aprofundamento posterior irá dissecar as marcas
levantadas nessa pesquisa e estabelecer novas relações a partir das conclusões apresentadas
abaixo.
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Conclusões
Realizar o levantamento das marcas locais mais representativas da cidade de Chapecó/
SC mostrou-se um exercício válido por questões acadêmicas, sendo uma pesquisa inédita devido ao seu recorte específico; mercadológica, tendo em vista a relevância das informações e
percepções sobre o desenvolvimento econômico dos negócios locais; e culturais, permitindo
uma visão apurada de como as pessoas relacionam as marcas da cidade com sua identidade
local, o que, conforme Semprini (2006), diz muito sobre como veem a si mesmos e o ambiente em que vivem.
É importante salientar que os dados apresentados nesse artigo representam a etapa
inicial de um projeto de pesquisa a nível de mestrado que irá aprofundar as investigações,
princi-palmente no ponto de vista qualitativo, através de estudos de caso das marcas identificadas. Porém, alguns apontamentos prévios já podem ser colocados e outras possibilidades
de análises foram visualizadas nesse processo enquanto oportunidades para novas leituras,
cruzamentos e produções científicas acerca do tema.
Primeiramente, o estudo aponta uma dispersão no número de citação de marcas,
reflexo de poucas estratégias efetivas que levem em conta a apropriação local como atributo
de dife-renciação.
A partir disso, destaca-se o grande número de citações de marcas de segmentos ligados
à alimentação, sejam supermercados, restaurantes, bares, cafés ou similares, o que remete ao
processo de experimentar e perceber a cidade a partir de sua presença física e cultural cita-do
por Tuan (1983). Percebe-se também que a relação com as marcas locais mais citadas pelos
moradores estão ligadas à frequência de consumo, reforçando a relevância que a pre-sença
física ainda detém mesmo em uma era digital, conforme já citado por Jocz & Quelch (2014).
Outra característica latente e que vai de encontro à importância do resgate histórico local
para valorização de seus produtos conforme abordado por Krucken (2009), é a de que marcas
com maior histórico de atuação foram predominantes entre as primeiras da classifi-cação por
número de citações.
A linha tênue entre local e global abordada por autores como Castells (2013), Jocz &
Quelch (2014) e Hall (2015) também foi observada no fato de que as marcas Shopping Pátio
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Chapecó e Havan estão entre as 9 mais citadas, mas, na verdade, são redes de varejo de
abrangência nacional, ou seja, não possuem ligação local em sua origem. Aponta-se.
Por fim, conclui-se que a temática da pesquisa possui um terreno fértil para sua
continuida-de e desenvolvimento de novas abordagens a partir dos dados levantados e da
hipótese de que o branding ainda precisa de uma melhor compreensão para adaptar suas
ferramentas ao contexto de construção e desenvolvimento de marcas locais.
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Resumo
No âmbito do Branding, o que acontecia tradicionalmente na relação dos produtos com a
marca, hoje, surge como fenómeno ao nível das cidades e das regiões, seguindo este último
domínio o mesmo percurso relativo à necessidade de criação de uma marca. Em conformidade
com essa necessidade emergente, sentida de forma mais intensa nas duas últimas décadas,
vamos, no presente trabalho, analisar a marca Porto., como estudo de caso, de forma a trazer à
evidência esse fenómeno, integrado num contexto de globalização, cujo processo visa mostrar
a importância da agregação de uma marca ao lugar. No quadro da Linguística Aplicada ao
Branding, tendo como referente teórico a Linguística Sistémico-Funcional (LSF) e a Semiótica
Social, recorremos aos instrumentos analíticos semiótico-discursivos a partir do logótipo e do
vídeo de apresentação da marca para analisar o Discurso Multimodal da Marca no processo
de criação da identidade da cidade do Porto.
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Abstract
Within the field of Branding, we endeavor to show that the traditionally observed relations
between the product and the brand are emerging today as a phenomenon at the level of
regions or cities, following this latter area the same path on the need to create a brand. In line
with this emerging need, felt more intensely in the last two decades, this paper presents a study
of Porto. brand. Using a method of a case study, the paper investigates this phenomenon,
integrated in a context of globalization. The purpose of this paper and its contribution is
to provide some insights on Brand Multimodal Discourse and to show the importance of
aggregating a brand to a place. In the framework of Applied Linguistics to Branding, having
as theoretical framework Systemic-Functional Linguistics (SFL) and Social Semiotics, we shall
use semiotic-discursive analytical tools to analyze the logo and a video to explore the brand
multimodal discourse in the creation process of the identity of the Oporto city.
Keywords: Branding; culture; identity; multimodality; Porto

Resumen
En la temática del Branding, lo que pasaba tradicionalmente en la relación de los productos con
la marca aparece, hoy, como un fenómeno al nivel de las ciudades y de las regiones, siguiendo
el último dominio referido el mismo camino con relación a necesidad de creación de una
marca. De acuerdo con esa necesidad emergente, especialmente sentida en las dos últimas
décadas, vamos, en el presente trabajo, analizar la marca Porto., como estudio de caso, con el
objetivo de evidenciar ese fenómeno, inserta en un contexto de globalización, cuyo proceso
pretende mostrar la importancia de la agregación de una marca a un lugar. En el cuadro de
la Lingüística Aplicada al Branding, tomando como referente teórico la LingüísticaSistémicoFuncional (LSF) y la Semiótica Social, acudimos a los instrumentos analíticos semióticodiscursivos desde el logotipo y del video de presentación de la marca para analizar el discurso
multimodal de la marca en el proceso de creación de la identidad de la ciudad del Porto.
Palabras-clave: Branding; cultura; identidad; multimodal; Porto.
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Résumé
Dans le domaine du Branding, la relation entre les produits et la marque qui existait
traditionnellement apparaît aujourd’hui comme un phénomène au niveau des villes et
des régions, qui suit le même parcours par rapport au besoin de la création d’une marque.
Suivant ce besoin émergent, éprouvé de façon plus intense ces deux dernières décades, nous
analyserons, dans cet article, la marque Porto., comme une étude de cas, afin de mettre en
évidence ce phénomène, dans le cadre de la globalisation, dont le processus a comme but de
montrer l’importance de l’agrégation d’une marque à un lieu. Dans le cadre de la Linguistique
Appliquée au Branding, et ayant comme support théorique la Linguistique Systémique
Fonctionnelle (LSF) et la Sémiotique Sociale, nous avons fait recours aux instruments
analytiques sémiotique-discursifs, à partir du logotype et de la vidéo de présentation de la
marque pour analyser le discours multimodal de la marque dans le processus de création de
l’identité de la ville de Porto.
Mots-clés: Branding; culture; identité; multimodalité; Porto.

Introdução
As pessoas, as organizações, os serviços, os produtos não são hoje o que eram há algumas
décadas. O mesmo acontece com os lugares, ou seja, as cidades ou regiões.
De entre as tendências sociais observadas fundamentalmente a partir dos anos 90,
começámos a perceber que, em oposição aos valores neoliberais das sociedades que se
consubstanciavam primordialmente por valores económicos, relações de rede de riqueza,
de informação e de poder (Castells, 2004), diferentes manifestações culturais de identidade
foram surgindo, por outro lado, nas mais variadas manifestações como âncora de ligação entre
passado e presente, em diferentes sociedades do mundo ocidental. O papel da identidade
como espinha dorsal dos países, das cidades, das sociedades em geral, representa, por
conseguinte, a essência dessa unicidade inscrita num mundo global.
Para se compreender o fenómeno de criação da geo-marca, retomamos um dos
objetivos fundamentais na criação de uma marca que se prende com a construção de uma
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identidade. O que acontecia tradicionalmente na relação dos produtos com a marca, hoje,
surge como fenómeno ao nível das cidades e das regiões, seguindo estas o mesmo percurso
da necessidade de criação de uma marca. De forma a melhor explicitarmos este fenómeno e
recuando ao caso do produto, este só existe se tiver um nome. Por exemplo, o líquido espesso
de cor branca de origem animal que entra na alimentação do homem é designado na Língua
Portuguesa por leite. Esta designação é um item lexical existente na língua que qualquer
falante da língua portuguesa interpreta como associando a um bem. O leite, no entanto, tem
várias origens que vão da humana, à animal ou também à vegetal. A marketização do leite é
um fator determinante para a necessidade de a este se associar uma marca como instrumento
fundamental na construção da identidade de um produto. Refiram-se também os casos do
vinho do Porto, do vinho da Madeira, do vinho do Alentejo, do vinho do Douro, por exemplo,
que, sendo vinhos com características diferenciadas resultantes das condições climatéricas, da
produção e dos materiais envolvidos e respetivos processos de fabricação, têm uma identidade
regional de um país, neste caso, Portugal. Associado a estes diferentes vinhos, há as marcas
que são elementos agregadores de uma identidade corporativa e de um produto específico.
À semelhança deste processo, também as cidades, que é o caso escolhido como objeto de
estudo do nosso trabalho, sentem a necessidade de associar ao espaço geográfico, físico,
material, humano e simbólico uma identidade como fator de valorização da sua unicidade.
Em conformidade com esta necessidade emergente, no presente trabalho, vamos
analisar a marca Porto., como estudo de caso, numa perspetiva semiótico-discursiva, focandonos no Discurso Multimodal da Marca, de forma a trazer à evidência essa necessidade, integrada
num contexto de globalização, cujo processo visa mostrar a importância da agregação de
uma marca ao local, pela criação da geo-marca.
O presente trabalho enquadra-se no âmbito da Linguística Aplicada ao Branding,
tendo como referente teórico a Linguística Sistémico-Funcional (Halliday, 1994) e a Semiótica
Social (Kress e Van Leeuwen, 2006; Van Leeuwen, 2005), recorrendo a instrumentos analíticos
semiótico-discursivos para analisar o corpus constituído pelo logótipo e pelo vídeo de
apresentação da marca.
Numa primeira parte, iremos apresentar informação sobre Discurso Multimodal da
Marca, inscrito no enquadramento teórico do trabalho. No ponto dois, iremos analisar a marca
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Porto., subdividindo este em partes pela descrição do corpus, seguida da apresentação e
análise do logótipo e, por fim, exploraremos o vídeo de apresentação da marca. Em forma de
conclusão, iremos articular a nossa leitura do estudo de caso da marca Porto. com a economia
criativa.

1. Aproximação ao Discurso Multimodal da Marca
De acordo com a entrada no dicionário the Shorter Oxford English Dictionary para o item lexical
‘representação’,
representation is an image, likeness, or reproduction in some manner of a
thing or the action of placing a fact, etc., before another or others by means
of discourse; a statement or account. It is the action of presenting to the mind
or imagination. In other words, representation is the production of meaning
through language by means of describing it, calling it up in the mind by
description or portrayal or imagination; placing a likeness of it before us in
our mind or in the senses.(THE SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY)

O termo é descrito, conforme a citação, como uma imagem, semelhança, ou reprodução de
alguma forma de uma coisa ou ação de colocar um facto, etc., perante outro ou outros por
meio do discurso, uma afirmação ou relato (nosso itálico).
Urge clarificar o termo ‘discurso’ aqui empregue, pois este é usado por diversas
disciplinas, diferentes abordagens teóricas e também por diferentes teóricos de forma
diversificada. No âmbito do trabalho desenvolvido sobre Branding, temos dedicado alguma
atenção ao conceito (ver, por exemplo, Silvestre e Marques, 2012, 2015 ou para maior
desenvolvimento ver Silvestre, 2013; Vieira e Silvestre, 2015).
Para circunscrevermos o termo inscrito na expressão ‘discurso multimodal da marca’,
queremos significar

formas particulares de representar aspetos do mundo, neste caso

específico – a marca; poderíamos usar o termo também em outros campos, nomeadamente o
‘discurso neo-liberal’ ou o ‘discurso sexista’. Assim, neste seguimento, o termo é aplicado num
contexto específico de atuação da realidade. . Por discurso, de uma forma lata, podemos dizer,
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que são formas de representar, construir e imaginar aspectos dos processos sociais. Porém,
continuamos sem aprofundar o conceito e este foge ao entendimento tradicional pelo que se
revela necessário explicitá-lo.
Para usarmos as palavras de Fairclough (1989; 1995), discurso é a linguagem como
prática social. O autor vai buscar este entendimento de linguagem ao suporte teórico legado
por Halliday (1978, 1994), no qual se verifica a descentralização da linguagem verbal, dando
lugar a outros modos na comunicação, em que o sistema verbal é um sistema semiótico
entre uma diversidade de sistemas semióticos que constituem os vários tipos de recursos
disponíveis na comunicação. É a existência e combinação dos diferentes modos semióticos,
por exemplo, o verbal, a cor e a forma num artefacto ou evento comunicativo que explica o
uso do termo “multimodal” na expressão ‘discurso multimodal da marca’.
No sentido de continuarmos a explicação da expressão que dá o título a esta parte do
artigo, evocamos um dos objetivos fundamentais na criação de uma marca – a construção
de uma identidade. Esta contribui para a perceção do produto/serviço, empresa, pessoa, ou
cidade ou região e para diferenciá-lo dos seus semelhantes concorrenciais.
O processo de construção de uma marca (neste caso específico, uma geo-marca)
começa com a identificação das razões pelas quais um lugar necessita desta. Na continuidade
do processo, o logótipo é criado. Contudo, este, por si só, não cria a marca. Os intervenientes
no processo no seu todo, com papéis diferenciados, são chamados e envolvidos no processo.
Sejam ao nível das representações, das interações ou da produção dos textos, que os artefactos,
os eventos, as práticas, e os participantes se intersetam em relações complexas na construção
da marca. É neste contexto que chamamos à discussão as três metafunções da linguagem de
Halliday (1994): a metafunção ideacional, a metafunção interpessoal e a metafunção textual.
O plano da representação, o que Halliday (1994) na sua teoria de linguagem classifica
de metafunção ideacional, está relacionada com a construção da experiência, ou seja, a
linguagem como uma teoria da realidade, como um recurso para refletir sobre o mundo. Usamos
a linguagem para representar, falar sobre a nossa experiência no mundo, nomeadamente
o mundo físico e mental, para descrever eventos e estados, para além das entidades neles
envolvidos.
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A metafunção interpessoal, a linguagem como praxis da intersubjectividade, usamos
a linguagem como recurso para interagir com os outros, para estabelecer e manter relações
com estes, influenciar o seu comportamento, expressar o nosso ponto de vista sobre o mundo,
provocá-las ou mudá-las.
Ao usarmos a linguagem como discurso, na construção dos significados ideacionais e
interpessoais, organizamos a nossa mensagem de forma a fazer sentido. Esta é a metafunção
textual. A linguagem como um recurso semiótico da realidade entendida como um processo
– discurso – ou como um produto – texto.
A Semiótica Social, baseada numa teoria de linguagem sistémico-funcional, em que
os estudos da linguagem em uso dentro de um contexto de situação e de um contexto de
cultura, vem possibilitar analisar os vários sistemas semióticos, como é o caso da linguagem
verbal, da linguagem visual, da linguagem da cor, etc., permitindo analisá-los de um ponto
de vista gramatical. Todos os elementos provenientes de sistemas semióticos diversos que
ocorrem na construção da marca podem ser analisados, relacionados uns com os outros e
interpretados em termos das escolhas feitas entre os recursos semióticos disponíveis e em
termos das suas contribuições para a função social e comunicativa do texto.
Após breve apresentação do nosso entendimento de Discurso Multimodal da Marca,
resumimos este entendimento como a linguagem usada nos seus diferentes modos semióticos
integrada num processo dinâmico em que todas as práticas sociais constitutivas (recursos
semióticos tangíveis, intangíveis, práticas discursivas controláveis e não controláveis)
interagem na construção, manutenção, reconstrução daquilo que é a complexidade da Marca,
partindo-se do pressuposto de que esta é uma entidade viva, (re)construída ou degradada
por inúmeras pequenas práticas.
A partir deste entendimento, iremos passar à análise da marca Porto.. As escolhas
da linguagem, seja esta mediada no seu modo visual, verbal, cor ou forma, são sempre
significativas e as suas relações passíveis de serem analisadas.
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2.

- Uma análise semiótico-discursiva da marca

2.1. O Corpus
A cidade do Porto é a segunda cidade mais importante de Portugal, situada a noroeste do país,
sendo constituída por 17 municípios. Conhecida pelo seu património histórico, gastronómico
e vinícula, entre outras riquezas materiais e imateriais, a cidade do Porto foi também
considerada Património Mundial pela UNESCO, em 1996. Para além desse reconhecimento,
a denominada por muitos como a “cidade Invicta” ou a “capital do norte” criou, ao longo do
tempo, um forte tecido empresarial, existindo uma significativa indústria exportadora. Em
termos turísticos, a cidade tem ganho visibilidade, tendo sido, por diversas vezes, eleita como
melhor destino europeu, nomeadamente em 2012, 2014 (European Best Destination) e em
2015 (Melhor Destino Emergente da Europa), e um dos melhores destinos românticos da
Europa.
Em setembro de 2014, por encomenda da Câmara Municipal (P.B. Prefeitura) do Porto, a
cidade ganhou uma nova representação gráfica, concebida e desenvolvida pelo Atelier White
Studio. Esta encomenda tinha como intuito a projeção de uma nova identidade e de uma
estratégia comunicativa que, para além de traduzir a cidade, agregasse de forma corporativa
a Câmara, empresas municipais e projetos realizados sob a sua alçada, de modo a evitar a
profusão de logótipos. Por conseguinte, o presente artigo tem como corpus de trabalho a
cidade do Porto como marca, mais especificamente, a marca materializada no logótipo e o
respetivo vídeo de apresentação da marca.

2.2 O Logótipo como representação gráfica da cidade

Figura 01: Logótipo da marca Porto.
Fonte: Manual de Identidade, p. 11.

285

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

A procura de imagens criativas é uma das forças motivacionais dos designers. O lettering
é um dos recursos usados na construção de logótipos, indo o seu tipo do mais abstrato ao
mais concreto. O logótipo da marca Porto. (fig.01), aqui apresentado sob a forma de lettering
(tipografia) de cor azul, seguida de um ponto, inscrito na forma de um retângulo, apreciado
por muitos e criticado por outros, tem, no entanto, sido reconhecido internacionalmente,
materializando um dos objetivos da sua criação – a projeção de uma nova identidade da
cidade.
O projeto liderado por Eduardo Aires tem sido premiado, nomeadamente, com um
lápis pela D&AD Awards e com dois troféus de ouro pela ED Awards. De acordo com este autor,
responsável pela equipa de trabalho, o projeto foi resultado de um processo de observação e
do conceito da cidade. Para a conceção do projeto, o património edificado foi incontornável,
tendo a equipa verificado que os edifícios mais observados e fotografados eram compostos
pelo azulejo tradicional português, também existentes no Porto. A par com as narrativas
profanas e religiosas e, bem assim, com a ortogonalidade do material, a equipa encontrou a
fórmula para desenvolver a história da imagem, pensada para ser operacionalizada através de
um carácter tridimensional.
A identidade criada a partir da cor e da forma quadrada dos azulejos, com cerca de 70
ícones, são os elementos que funcionam como agregadores de um conjunto uniforme. Neste
sentido, iremos focar a nossa atenção fundamentalmente nestes elementos para descrever,
analisar, e explicar a marca numa perspetiva da Multimodalidade.
A cor é um recurso semiótico que agrega características identitárias e, desse modo,
temos um campo extenso de trabalho de investigação a desenvolver no âmbito do Branding.
Exemplos de práticas de uso deste recurso semiótico focado na sua materialidade e tecnologias
através de pigmentos e tintas encontram-se, por exemplo, no domínio da fabricação de
carros, nomeadamente o ‘prateado metalizado luminoso’ da Audi ou ‘prateado brilhante
metalizado’ da Mercedes, cujos tons estão devidamente patenteados pelas respetivas marcas
(VAN LEEUWEN, 2011).
O estudo da cor tem sido abordado ao longo dos tempos de diferentes perspetivas
(ver, por exemplo, a escola de Bauhaus, Barthes, 1983; Kristeva, 1980; Derrida, 1987; Gage,
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1993, 1999; Kress e Van Leeuwen, 2006; Van Leeuwen, 2011, entre outros). Este recurso
semiótico é, pois, passível de ser analisado em diferentes perspetivas e diferentes níveis.
Circunscrevendo esta linha de pensamento à LSF, refira-se, a título exemplificativo, as
metafunções da linguagem referidas na parte teórica. As metafunções da linguagem são
aqui extensivas a outos modos de comunicação, incluindo, neste caso, a cor. Ao nivel
representacional, o azul frequentemente usado nos mapas, é indicativo de água como no caso
de oceano, mar, lago ou rio. Ao nível da metafunção interpessoal e respetivos significados, no
caso do semáforo, agimos em conformidade da cor, paramos com o vermelho e avançamos
com o verde – um acto de cor. Também ao nível da metafunção textual, este sistema semiótico
(a linguagem da cor) pode ser usado como elemento textualmente coesivo pelo uso de
uma única cor de forma a criar unicidade ou para distinguir diferentes partes pelo uso de
diferentes cores ou nuances. Este é o caso do uso da cor azul pela marca Porto.. O azul é
um elemento coesivo desde o logótipo aos diferentes artefactos, nomeadamente cartazes,
t-shirts e mupis, conforme as diferentes imagens apresentadas no presente trabalho. A coesão
textual é, por conseguinte, materializada pela cor azul. A cor, para os autores (Manual de
Identidade, p. 9), foi um aspeto fundamental da proposta, alegando: “Os edifícios revestidos
de azulejos ocupam um lugar dominante no imaginário dos portuenses e no dos visitantes.”.
Estes fazem novamente alusão ao azul forte (Manual de Identidade, p. 149), que nos remete
para os azulejos tradicionais da cidade, e acrescentam a introdução do ouro, cuja cor lhe
acrescenta a dignidade e carga histórica. Esta cor, o ouro, aparece, de acordo com os autores,
esporadicamente na identidade, pontuando objetos ou ações de maior importância.
Em termos simbólicos, o Porto é azul. Recuamos à heráldica e, na presente versão do
brasão da cidade, datado de 1940, predomina a cor azul, com um castelo de ouro, conforme a
fig.02.

Figura 02: Brasão da cidade do Porto.
Fonte: Manual de Identidade
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A cidade está junto ao Oceano Atlântico e é serpenteada pelo rio Douro, elementos água
que fazem parte da morfologia da cidade. Também o Futebol Clube do Porto, maior clube
de futebol da cidade, é representado pela cor azul. Estes elementos, sejam de natureza
morfológica, histórica, sociológica ou simbólica são parte fundamental da cidade ao nível da
metafunção ideacional (ou dos significados representacionais), configurando um potencial
de significação (meaning potential) VAN LEEUWEN (2011). Encontramos no uso da cor, neste
contexto cultural, um recurso semiótico cujo potencial de significação faz a ponte entre
passado e presente. Assim, em forma de conclusão, o azul tem significados representacionais
(representação da identidade) e simultaneamente tem significados textuais pelo uso da cor
nas relações coesivas dos textos, criando a unicidade pretendida.
No que se refere à implementação da marca, esta teve um impacto imediato, não apenas
pela sua disseminação na comunicação municipal e em press releases, mediada por práticas
discursivas controláveis, mas também não controláveis, como é o caso da emissão de opinião
das pessoas na generalidade, que também fazem parte desses elementos constitutivos da
marca e que podem consolidar a marca ou contribuir para o anti-branding. Na implementação
da marca também outros artefactos foram criados ou usados como cartazes e mupis de rua
(fig. 03), eventos como o festival Nos Primavera Sound ou as festividades do S. João, a abertura
de uma loja, ou a divulgação através de um portal Internet de notícias (www.porto.pt), de
transportes (cf. Figura 04) ou simplesmente a venda de t-shirts.

Figura 03: Mupi.

Figura 04: Carruagem do Metro do Porto.

Fonte: Manual de Identidade, p. 165.

Fonte: Manual de Identidade, p. 165.
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Em todos estes momentos de prática, quer sejam eventos ou artefactos, temos práticas que
consolidam um discurso multimodal da marca em que todas as metafunções da linguagem
são trazidas em processos de representação, de interação e de produção de texto.
No que respeita ao vídeo da marca, publicado no youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=WTLs99-yjeU), de 1 minuto e 23 segundos, este alia grafismo, música e linguagem
verbal no modo escrito, iniciando-se com “Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta Cidade
do Porto.” Surge, logo depois, “Sempre foi assim. O Porto.”. É, à semelhança do uso da cor, uma
estratégia discursiva, no seu modo verbal, que veicula a continuidade entre a tradição e a
modernidade.
Segue-se a construção de uma malha de ícones, alguns dos quais temáticos, a partir da
cidade, como se observa na imagem seguinte:

Figura 05: Imagem da construção da marca
Fonte: Vídeo O Porto. Ponto.

São símbolos representando monumentos, da câmara, de empresas municipais,
gastronomia, que constroem uma tela, em cujo centro está localizado o logótipo, para, depois,
surgirem de modo estilizado, conforme figura 06.

Figura 06: Imagem estilizada da construção da marca
Fonte: Vídeo O Porto. Ponto.
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Constrói-se, no vídeo, uma imagem positiva que associa a identidade do lugar a símbolos
projetados. Oferece-se o Porto., o que encerra uma multiplicidade de elementos: uma
identidade e uma imagem projetada de modo dinâmico. Intersectam-se elementos
constitutivos da marca como a história, na materialidade dos elementos tangíveis; a cultura,
nos elementos (in)tangíveis; o meio envolvente, na materialidade física; a gastronomia; o vinho,
projetados visualmente numa narrativa fundamentalmente visual que conta de que é feito o
Porto.. Trata-se de uma construção que não se cinge ao público externo como o turista que
visita a cidade. Com efeito, surgem a par com elementos constitutivos da marca representantes
do património histórico, do território ou gastronómico, representações associadas à Câmara
ou a empresas municipais e utilizadas no logótipo. Veja-se, a título exemplificativo, a projeção
da Câmara, que é utilizada no logótipo (cf. Figura 07):

Figura 07: Câmara Municipal do Porto.
Fonte: Manual de Identidade, p. 21.

O mesmo acontece com a empresa municipal das Águas do Porto, em versão complexa
e simples (cf. Figuras 08 e 09, respetivamente).

Figuras 08 e 09: Empresa municipal Águas do Porto.
Fonte: Manual de Identidade, p. 21.

Esta última representação surge, no vídeo, como sendo a água do rio Douro (cf. Figura
10).

Figura 10: Água, rio, mar.
Fonte: Manual de Identidade, p. 63
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Observa-se, pois, uma componente de reforço da existência dos agentes governamentais
locais pelo recurso ao uso de marca mutante (Kreutz, 2011), ou melhor, o recurso de logótipo
mutante, pois o que efetivamente muda são elementos do logótipo. Acresce realçar que a
parte do logótipo que está à esquerda, lado do Dado (conhecido) em termos de valor de
informação é o Porto. e do lado direito, reservado ao Novo, está a informação nova, a imagem
estilizada da Câmara ou, no outro exemplo, das águas do Douro. Em termos de significação
e de estrutura sintática visual é relevante ver que o que é importante é o lugar do Dado
(Porto ponto) e o que merece ser conhecido como novo vem à direita deste. É a construção de
uma marca uniformizada para um público interno - o residente – e para um público externo
que vê ou tenta perceber o que o Porto oferece. Interessa realçar que a marca projeta uma
imagem tanto para o público que faz parte da marca, os seus residentes, como para potenciais
colaboradores (público externo).
Trata-se da construção de uma marca que vai ao encontro do que Halliday (1978; 1994)
já afirmara: a realização de significado não é exclusiva da linguagem verbal. Esta é um modo de
entre vários sistemas semióticos que constrói significados, relacionando-se com esses outros
modos. É nesse sentido que se observa uma construção centrada no visual (imagem e cor) que
também ela traz significados. No caso, são elementos que surgem ligados no enquadramento
pelas linhas e pela cor, como um todo, como representação de uma identidade, em que a cor
azul surge como elemento coesivo dessa unidade de significação.

Considerações finais
O caráter transversal e mutável da economia criativa é razão para que o conceito
não se cinja à definição de Howkins (2001) centrada nos domínios da arte, cultura, design,
entretenimento, média e inovação. Com efeito, observa-se atualmente a interligação inegável
entre economia, cultura e tecnologia. No que diz respeito ao âmbito deste artigo, associamse esses elementos à cidade e, em concreto, à dinâmica política e sócio-cultural conducente
ao desenvolvimento da sua marca. Tendo por base a identidade da cidade, com a marca,
procura-se inovar com recurso a diferentes meios de comunicação e pelo uso da tecnologia.
Inovação, cultura e conexão são parte integrante do discurso da marca Porto. que representa
a identidade do lugar mediada pela projeção dessa imagem.
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Como referido na parte introdutória, a globalização trouxe também nesse processo
a emergência de variadas manifestações culturais como âncora de ligação entre passado
e presente no que refere ao papel da identidade, quer pelos recursos semióticos tangíveis
materializados, por exemplo, pelos edifícios antigos (torre dos clérigos) versus edifícios
modernos (casa da música), quer pelos recursos intangíveis como, por exemplo, as emoções
positivas que são proporcionadas aos residentes e turistas em geral pela realização de eventos
como o festival Nos Primavera Sound em que novos eventos ocorrem a par com festividades
tradicionais, como é o caso do S. João no Porto. Também no âmbito das práticas discursivas
controláveis, a ocorrência de meios tradicionais a par com novos meios resultantes da
tecnologia são usados como medium. Assim, o valor imagético materializado pela linguagem
visual, verbal, da cor, da forma ou qualquer outro modo de representação tem a capacidade
de suscitar a evocação de imagens mentais fundamentais na criação das representações,
emoções, interações que marcam as pessoas na sua relação com o espaço experienciado.
Para dar voz às representações que resultam do processo de mudança resultante da
criação da geo-marca, o Presidente da Câmara refere, no Manual de Identidade, que “o Porto
nunca teve essa tradução gráfica daquilo que é a sua marca. A cidade nunca usou o design
gráfico para espelhar a sua alma. Para espalhar a sua marca.” (p. 3). Nesta asserção percebemos
a interseção resultante daquilo que é um momento de prática da economia criativa (resultante
de um tempo) com a praxis de uma vontade política e cultural da edilidade da cidade Invicta
(determinada por um espaço). Mostra efetivamente a determinação consciente resultante da
necessidade da existência de uma marca inscrita num espaço e tempo para projetar uma
imagem particularmente diferenciadora das restantes cidades pelas especificidades que
constituem a sua identidade.
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A construção identitária das marcas – atos discursivos de cores
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Resumo
Há vários modos de produzir discursos e de representar identidades. Na sociedade
contemporânea, múltiplos elementos semióticos dialogam para atrair o olhar dos consumidores
para as diferentes marcas que compõem o cenário da produção versus consumo. Este artigo
visa discutir a importância das cores como recurso semiótico no universo das marcas ou
branding, construindo identidade e discursos que as identificam e as diferenciam. A análise
detém-se nas cores primárias (azul, amarelo e vermelho), complementada também pelo
branco, embora não seja cor primária, e pelo verde. As marcas analisadas foram a Coca-Cola
e a do McDonald’s, tendo como suporte teórico e analítico a Análise de Discurso Crítica, ADC,
a Teoria Social Semiótica da Multimodalidade, TSSM, e também o enfoque da Psicologia sobre
as cores. As análises revelaram que, no caso da Coca-Cola, há uma perceptível ‘engenharia’
positiva que vai do léxico empregado no discurso verbal até o uso das cores no discurso
visual, construído principalmente por meio da força representativa da cor vermelha. Por outro
ângulo, observamos também a transformação do que era vermelho em azul e depois o verde,
atendendo às prerrogativas culturais locais e ambientais. No caso do McDonald´s, o vermelho
característico “verdeja” na tentativa de criar uma atmosfera ambiental. Assim, ambas as marcas
constituem um valor simbólico, identitário ou naturalístico, em torno das cores, cujo peso
maior ainda é o econômico.
Palavras-chave: Marcas; Cores; Discurso; identidade
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Abstract
There are several ways to produce discourses and represent identities. In contemporary
society, multiple semiotic elements interact to each other in order to attract the consumers’
attention to different brands which make up the scenario of production versus consumption.
This paper discusses the importance of color as a semiotic resource in the world of brands or
branding, building identities and discourses which identify and differentiate themselves. The
analysis focus on the primary colors: blue, yellow and red, but also on green, and on the color
white, however it is not a primary color. The analyzed brands were Coca-Cola and McDonald’s,
being theoretical and analytically supported by the Critical Discourse Analysis, ADC, Social
Semiotics Theory of Multimodality, TSSM, and also by the psychological focus on the colors.
The analysis revealed that, in relation to Coca-Cola, there is a noticeable positive ‘engineering’
that goes from the lexicon used in verbal discourse to the use of colors in the visual discourse,
built mainly through the representative power of red. From another point of view, we also
observed the transformation of red in blue and then the color green, taking into account
local environmental and cultural prerogatives. In relation to McDonald’s, the characteristic
red, “becomes green” in an attempt to create an environmental atmosphere. In conclusion,
both brands constitute a symbolic, identifiable or naturalistic value, surrounding the color
which the biggest importance is still the economic.
Keywords: Brands; Colors; Discourse; Identity

Résumé
Il y a plusieurs façons de produire des discours et de représenter les identités. Dans la société
contemporaine, multiple dialogue éléments sémiotiques pour attirer l’œil des consommateurs
pour les différentes marques qui composent le scénario de la production par rapport
à la consommation. Cet article traite de l’importance de la couleur comme une ressource
sémiotiques dans le monde des marques et l’image de marque, l’identité du bâtiment et des
discours qui identifient et différencient. . L’analyse tient dans les couleurs primaires (bleu,
jaune et rouge), également complété par le blanc, mais pas la couleur primaire, et le vert.
Les marques testées étaient Coca-Cola et McDonald, ayant comme support théorique et
analytique l’analyse du Discours Critique, ADC, Théorie Sociale de Sémiotique Multimodalité,
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TSSM, et aussi la mise au point de la psychologie sur les couleurs. . L’analyse a révélé que,
dans le cas de Coca-Cola, il y a une «ingénierie» positif notable qui va du lexique utilisé dans
le discours verbal à l’utilisation des couleurs dans le discours visuel, construit principalement
par la puissance représentant du rouge. D’un autre côté, nous avons également observé la
transformation de ce qui était rouge en bleu puis vert, en tenant compte des prérogatives
environnementales et culturelles locales. Dans le cas de McDonald, le rouge caractéristique
“devenir vert”dans une tentative de créer une atmosphère ambiante. Ainsi, les deux marques
sont une valeur symbolique, l’identité ou naturaliste, autour de la couleur dont le poids le plus
élevé est encore économique.
Mots-clés: Marques; couleurs; discours; identité

Resumen
Hay varias maneras de producir discursos y representar identidades. En la sociedad
contemporánea, el diálogo de múltiples elementos semióticos para atraer la atención de
los consumidores de las diferentes marcas que componen el escenario de la producción
en comparación con el consumo. Este documento analiza la importancia del color como
recurso semiótico en el mundo de las marcas, la identidad edificio y discursos que identifican
y diferencian. El análisis sostiene en los colores primarios (azul, amarillo y rojo), también
complementado por el blanco, aunque no de colores primarios, y el verde. Las marcas probadas
eran Coca-Cola y McDonald, teniendo como soporte teórico y analítico del Análisis Crítico del
Discurso, ADC, Teoría Social Semiótica de la Multimodalidad, TSSM, y también el enfoque de
la psicología de los colores. El análisis reveló que, en el caso de Coca-Cola, existe una relación
positiva notable ‘ingeniería’ que va desde el léxico utilizado en el discurso verbal para el uso de
colores en el discurso visual, construido principalmente a través del poder de representación
de color rojo. Desde otro punto de vista, también se observó la transformación de lo que era de
color rojo en azul y luego verde, teniendo en cuenta las prerrogativas ambientales y culturales
locales. En el caso de McDonald, el rojo característico “se vuelve verde” en un intento de crear
una atmósfera ambiente. De este modo, ambas marcas son un valor simbólico, la identidad o
naturalista, alrededor del color cuyo peso más alto sigue siendo económico.
Palabras clave: Marcas; colores; discurso; identidad
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INTRODUÇÃO
A cor expressa por si só alguma coisa. (Van Gogh, 1885).

Na sociedade visual hipermoderna, há um forte apelo conduzido pelas cores que podem
ser tencionadas para criar efeitos que vão da alegria, da natureza, da paz, da sobriedade, à
tristeza e à fome. Isso pode ser de forma consciente ou inconsciente. Em nosso cotidiano, é
comum associarmos dada marca a certa cor que a identifica, por exemplo, podemos atrelar o
vermelho à Coca-Cola ou também a certos partidos políticos. Para van Leeuwen (2011), assim
como produzimos atos de fala também elaboramos atos de cores. Nesse sentido, é possível
pensar que as cores por si só transmitem informações. Com esse olhar, este artigo visa analisar
como pode ser construído discursivamente e ideologicamente o discurso de duas marcas por
meio das cores que as representam.
Em vários cenários, as cores nos proporcionam diferentes orientações. Se, por um lado,
no contexto doméstico e social, o branco remete à limpeza, e as paredes podem ser pintadas
de branco gelo ou branco-neve; na moda, adquire outras proporções e surge o off white. Por
outro, na cultura dos esquimós, há vários tipos de branco, cada um associado a uma atividade
desenvolvida no ambiente gelado e branco3. Se considerarmos a cor verde, podemos remetêla aos índios brasileiros que denominam diferentes nuances de verde de acordo com o tipo
de vegetação, de mata ou de floresta, ou mesmo a um agricultor que, de acordo com sua
história e memória, percebe quando um produto pode ser colhido ou não, por estar neste ou
naquele tom de verde, mais verde (impróprio para o consumo) ou mais amarelado (maduro e
consumível).
Logo, entendemos que as cores traduzem nossa história, nossa cultura, nossa
experiência no mundo, nossa identidade como pertencente a esta ou àquela classe, profissão,
religião porque definem e delimitam nossas ações no mundo. No universo das marcas
(branding), não seria diferente, cada uma constrói sua identidade com base na cor que melhor
a representa e sinaliza o tipo de produto que é comercializado, suas características e seu
público alvo. Sabemos que essas escolhas não são imotivadas, melhor seria dizer que são
3 Entrevista de Marcelo Costa, professor da USP. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2011/07/core-um-evento-subjetivo.html>. Acesso em: dez,2015.
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completamente motivadas, determinadas por estratégias comerciais e por posicionamentos
em nichos específicos, assim, vemos neste trabalho alguns dados confirmarem a escolha por
meio de situações inusitadas. Alçamos que na sociedade líquida contemporânea nunca as
cores foram tão propagadas e difundidas, diluindo paisagens inóspitas nas grandes cidades,
como São Paulo, na propulsão de imagens que saltam aos olhos nas “artes de rua”, ou nos
grandes painéis eletrônicos que não passam despercebidos por todos os públicos.
O artigo conduz a discussão em torno do papel das cores na construção da identidade
das marcas e como isso constitui-se discursivamente, resultando em um elemento identitário.
A título de delimitação, tomamos apenas nas cores primárias vermelho, azul, amarelo e, além
dessas, também o verde e o branco, que alguns alegam não ser uma cor. As marcas CocaCola e McDonald´s foram selecionadas pelo fato de já serem bem conhecidas do seu público
e pela visibilidade no mercado, nacional e internacional. Logo, são muito consumidas e
estão passando por mudanças peculiares para atingir novos públicos. A teoria de base será
a Análise de Discurso Crítica, Norman Fairclough (1992, 2003), para análise no que concerne
às transformações discursivas das marcas; a Semiótica Social de Kress e van Leeuwen, por
meio da Gramática do Design Visual (2006, [1996]), para o suporte analítico e metodológico
do discurso visual; o livro sobre cores- The language of colour, de van Leeuwen (2011), quanto
à referência dos atos de cores ideacionais, interpessoais e textuais; complementaremos a
análise com Psicologia das Cores, Eva Heller (2013) e How colours unite usall, Felix Janssens
(2014).

ORIENTAÇÕES TEÓRICAS
Na Análise de Discurso Crítica (ADC), a semiose é um elemento da vida social conectado
a outros dialeticamente. Essas relações entre os elementos da vida social são dialéticas porque,
apesar de serem distintas, elas não estão completamente separadas, agindo umas sobre
as outras. Para Fairclough, “a análise do discurso está preocupada com várias modalidades
semióticas das quais a linguagem é somente uma (as outras seriam as imagens visuais e
a linguagem corporal)” (2012, p.81). Essa orientação comprova o interesse crescente do
autor por outras formas semióticas da constituição discursiva que resultam em um melhor
entendimento do texto, bem como em um diálogo entre a ADC e as teorias que propiciam um
olhar mais apurado aos inúmeros contextos de produção e de consumo.
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Nessa ótica, os discursos podem ser analisados não só por meio dos textos escritos,
mas também por outras formas simbólicas como imagens visuais ou combinação de imagens
e textos. Discurso, design, produção e distribuição são camadas semióticas abstratas. Elas
representam práticas que podem se agregar e se desagregar de diferentes maneiras.
A subjetividade encontra-se tanto no verbal como no visual, servindo tanto para
entretenimento quanto para informação. Seguindo as orientações da Gramática do Design
Visual, observamos que todos os modos semióticos têm de servir a vários requisitos, como
o comunicacional e o representacional, a fim de funcionar como sistema completo de
comunicação (KRESS e van LEEUWEN, 2006, [1996]), p. 38-40). Para os autores, qualquer
sistema semiótico tem de ser capaz de representar aspectos do mundo experiencial fora de
um sistema particular de signos e de representar objetos e suas relações no mundo fora do
sistema de representação. A Teoria Social Semiótica da Multimodalidade (TSSM) descreve
a comunicação e a representação para além da linguagem, abrangendo outras formas
comunicativas utilizadas como: gesto, postura, imagem e olhar, considerados como modos
comunicativos, bem como a relação entre eles, moldados social, cultural e historicamente.
Dessa forma, os significados são construídos na seleção e na configuração desses modos
(JEWIT, 2009, p.14-5).
Quando se trata de imagem, também não podem ser desconsiderados os aspectos
ideológicos e não arbitrários que envolvem a escolha deste ou daquele recurso semiótico.
a imagem como inteiramente envolvida no campo da ideologia, emergindo
de posições ideológicas, com todas as complexidades desse argumento.
O crescente empreendimento da ADC busca mostrar como os discursos
aparentemente neutros e informativos de jornais, revistas, publicações
governamentais, relatórios sociais e assim por diante podem veicular
ideologias, dessa maneira como os discursos explicitamente editados por
esse determinado fim; e como a linguagem é usada para transmitir poder
e status na interação social contemporânea (KRESS; van LEEUWEN, 2006,
p.14).

Essa orientação, bem como a de van Leeuwen (2011, p.11) sustentam nossa análise,
ao afirmar que assim como temos atos de fala também temos atos de cores, referindo-se à
questão de que as cores também conduzem a representações na sociedade e podem muito
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dizer sobre indivíduos e produtos. Nesse sentido, no aspecto ideacional, as cores podem ser
utilizadas para denotar de forma específica ou genérica lugares, coisas, classes e pessoas [...];
no interpessoal, se a linguagem permite realizar atos de fala, as cores permitem realizar atos
de cores [...]; no textual, também podem ser usadas para criar coerência entre os diferentes
elementos de um todo ou para distinguir as partes (van LEEUWEN, 2011, p. 11). Sendo
que esses três vieses correspondem às concepções analíticas aqui propostas, ou seja, no
ideacional, como a marca coloca-se no mundo, no mercado, construindo uma identificação;
no interpessoal, como constrói relações e interações com seus interlocutores por meio de
seus produtos conhecidos ou novos e no textual, como essas cores transportam informações
visuais coesas e coerentes para seus consumidores.
As imagens também podem ser ideológicas porque têm relação direta com as
instituições (KRESS e van LEEUWEN, 2006, p.47). Na sociedade atual, de apelo tecnológico,
as estruturas pictóricas deixam de ser vistas como mera forma de ilustração ao inserirem
ampla carga semântica, servindo não apenas como instrumentos de forte apelo estético,
mas também como agentes ideológicos, oferecidos pelos recursos semióticos presentes nas
grandes marcas, conhecidas pela imagem que constroem na mente de seu público. Até mesmo
aqueles sujeitos que nunca tiveram acesso a certo produto, esperam avidamente que um dia
possam carregar um logotipo e se dizerem consumidores desta ou daquela marca. Esse é o
caso de certas marcas de telefones, que usam listas de espera antes de o lançamento de um
novo produto acontecer. Isso acontece porque marcas ou branding são entendidas aqui como
formas simbólicas que interagem com seus públicos para conquistá-los. A interação pode
variar de intensidade de acordo com o posicionamento da marca, das características dos
públicos e da sociedade em que está inserida, bem como dos meios técnicos de produção e de
transmissão das mensagens. Portanto, a marca é uma representação simbólica multissensorial,
cujos significados são construídos socialmente por meio de discurso multimodal (KREUTZ,
2009).
Quando se fala de “imagem de si” ou de “imagem de marca” ainda se está aludindo
a operações mentais, individuais ou coletivas que dessa vez insistem mais no aspecto
construtivo e identitário da representação do que no seu aspecto visual de semelhança. Em
ciências humanas, também é natural estudar por meio de imagens a “imagem da mulher” ou
“do médico” ou “da guerra” nesta ou naquela produção de determinados cineastas. Da mesma
maneira, é possível usar imagens para construir a “imagem” de alguém: as campanhas eleitorais
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são um exemplo disso. Todos compreendem que se trata de estudar associações mentais
sistemáticas que servem para identificar objeto, pessoa, profissão, atribuindo certo número
de qualidades socioculturalmente elaboradas (JOLY, 2012, p.21).
No universo do discurso visual, a cor é um elemento semiótico relevante e pode ser
empregada textualmente, para criar coerência e coesão entre os diferentes elementos de um
todo ou entre as partes distintas de um texto. Para van Leeuwen (2011, p. 11), em construções,
as diferentes cores das portas dos andares distinguem departamentos, sessões, ao mesmo
tempo, em que criam uma unidade entre os departamentos. Cor, nesse caso, pode gerar uma
coerência entre os textos ou locais, por isso, muitos livros de design recomendam o seu uso
para oferecer aos ambientes uma identidade. Pesquisa da Column Five Media mostra que a cor
do logo influencia entre 60% e 80% a decisão de compra. Além disso, a cor é a primeira coisa
percebida, antes mesmo do nome da marca4.
Lipovetsky e Serroy (2011, p.7), remetendo à cultura mundo e à hipercultura, afirmam
que a última nasceu da excrecência dos produtos, das imagens e da informação que também
está relacionada ao tecnocapitalismo planetário, ao consumismo, às mídias e às redes digitais.
Assim, vivemos em uma sociedade em que tudo é hiper em toda a dimensão que o termo
apresenta. Nessa nova paisagem, acreditamos que a imagem assuma uma dimensão não antes
revelada e requerida, mas necessária, pois temos um sujeito não só digital, mas sobretudo
visual.
Considerando o aparato que envolve o universo imagético, nossa análise trará o
discurso de duas marcas, o da Coca-Cola e o do McDonald´s, renomadas no contexto global e
local, no caso brasileiro, representadas principalmente no apelo visual do quesito cores e na
sua transformação camaleônica para alcançar novos mercados ou se adaptar aos existentes.
Detemo-nos nas três cores primárias vermelho, azul e amarelo, complementando com o branco
e o verde, para discutir a temática naturalística do discurso. O percurso analítico orienta-se
pelos teóricos anteriormente citados, principalmente, no que se refere ao discurso visual no
universo dos atos cores manifestos pelas duas marcas em questão.

4 Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/o-significado-das-cores-de-10-marcas-famosas.
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A MARCA COCA-COLA
Uma breve contextualização da marca pesquisada
A Coca-Cola nasceu em 1886, ano em que foi apresentada pela primeira vez ao público,
na Jacob’s Pharmacy, em Atlanta, nos Estados Unidos. Hoje, a Coca-Cola Company está
presente em mais de 200 países e responde por mais de 400 marcas de bebidas não alcoólicas
(Informação site oficial. Disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/
historia-da-marca/).

1. OS ATOS DE CORES: A COR VERMELHA TRADICIONAL DA MARCA

Figura 1: Logotipo da Coca-Cola
Fonte: Google images

Quanto à origem da sua famosa cor tão conhecida de todos os públicos, em todos os
continentes, as citações que afirmam que, nos anos de 1890, no começo da marca nos EUA,
a Empresa pintava de vermelho os seus barris que carregavam o xarope usado na fabricação
da bebida. Era uma maneira dos fiscais reconhecerem rapidamente os barris da Coca e não
os confundir com os barris de bebidas alcoólicas. Inclusive, a primeira revista corporativa da
marca se chamava The Red Barre (O Barril Vermelho), tendo sido lançada em 1924. Por esse
motivo, a marca decidiu levar adiante a cor em sua identidade visual5.
Sendo verdadeira ou não essa afirmação, o que não se pode negar é que esse tom de
vermelho faz parte da identidade visual dessa marca. Assim, faremos um traçado dessas cores
5 Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/o-significado-das-cores-de-10-marcas-famosas. Acesso em jun. 2016.

304

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

305

da Coca-Cola, evidenciando a sua constituição e também a transformação em outros cenários.
Segundo o livro Psicologia das cores (HELLER, 2013, p.52-3), há 105 tons de vermelho
que vão desde o castanho avermelhado até ao vermelho zarcão. Para a autora, essa foi a
primeira cor que o homem batizou, considerada a mais antiga denominação cromática do
mundo, em alguns países hispânicos, quando se fala de colorido, refere-se ao vermelho, logo
também ao termo colorado, também utilizado no Rio Grande do Sul em referência ao lenço da
indumentária do gaúcho e aos torcedores do time de futebol, Internacional, cognominados
colorados devido à cor que é identificada como vermelha. Segundo a autora, tanto homens
como mulheres gostam dessa cor e citaram-na em pesquisa realizada em uma porcentagem de
12%. O simbolismo do vermelho está marcado por duas vivências elementares: o vermelho é o
fogo, é o sangue, sendo que os seres humanos, em algum momento, viveram uma experiência
envolvendo tais significados. Para Heller (2013), a superexposição da cor em publicidades a
leva a ter menos adeptos, pois, quando tudo está colorido demais, o vermelho incomoda.
Quanto aos outros simbolismos atrelados, o amor atingiu 75% e o ódio 38%. O amor
é cor de todas as paixões, boas ou más. Isso remete a outro simbolismo que é o sangue,
pois, quando a pessoa se irrita, o sangue vem à cabeça e o rosto fica “vermelho”, o mesmo
também acontece por excitação ou por paixão. Para a autora, a ação psicológica e simbólica
do sangue faz do vermelho a cor dominante de todas as atitudes positivas em relação à vida,
como podemos notar no Quadro 1, abaixo.

A força- a potência:
Vermelho 28%

A coragem:
Vermelho 28%

O atrativo:
Vermelho 23%

Quadro 1 – Atitudes positivas relacionadas à simbologia do sangue
Fonte: (HELLER, 2013)

Interessante observar a avaliatividade positiva (MARTIN; ROSE, 2003) que essa cor pode
conduzir, talvez por isso seja tão lembrada pelas marcas e também pelos possíveis clientes.
Remetendo à simbologia do fogo, com os matizes do vermelho, laranja e amarelo, as cores
do fogo, das chamas, também as cores do calor. Vermelho e laranja são as principais cores da
paixão, pois como o fogo, a paixão também pode queimar, aqui se liga tanto à simbologia do
fogo como à do sangue (HELLER, 2013). Características essas evidenciadas pela marca Coca-
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Cola na busca da interação com o consumidor, pois em suas publicidades costuma reforçar
atributos positivos que o consumo do produto despertaria. Os atores envolvidos na publicidade
vestem-se do vermelho característico, o cenário tem essa cor como predominante, além, é
claro, do produto portar a cor no rótulo. Podemos dizer que o vermelho é corroborado como
um adjetivo identitário da própria marca.
Calor –

Energia –

Paixão –

Desejo-

Vermelho 47 %

Vermelho 38%

Vermelho 62%

Vermelho 50%

Quadro 2 – Reações relacionadas à simbologia do fogo
Fonte: (HELLER, 2013)

A interação do indivíduo com as cores pode provocar ações e reações no ser humano
que vão desde o calor até o desejo que se associa à paixão. Para Heller (2013), o fogo
está conexo ao poder divino, pois assim como dissipa o frio, também o faz com as forças
da escuridão. Inclusive em países frios, a busca do calor na cor vermelha tem conotações
positivas. Um ponto que se relaciona à identidade da marca Coca-Cola identifica a afirmação
de que o vermelho foi atribuído na pesquisa como a cor da felicidade. Não é incomum ver no
slogan da marca “Abra a felicidade”6 , “Open happiness” referindo-se a “Abra uma Coca-Cola”.
Estabelecendo, nesse caso, um link entre o vermelho do discurso escrito e o visual colorido,
idealizado na imagem da felicidade que bebida pode despertar.

Figura 2- Slogan da Coca-Cola
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=abra+a+felicidade&biw=1366&bih=643&tbm=isch&

6 Inclusive com 540.000 resultados em uma busca ao Google, em 18 de jun. 2016
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O regozijo / a alegria

A felicidade
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O Dinamismo

A atividade

de viver
Vermelho 22%

Vermelho 15 %

Vermelho 24%

Vermelho 25%

Quadro 3 – Sentimentos e reações despertas pelo vermelho
Fonte: (HELLER, 2013, p.59).

Novamente os sentimentos relativos ao vermelho coadunam, discursivamente e
coerentemente, com a identidade publicidade da marca. A alegria e a felicidade compõem o
campo lexical quando o assunto é referenciar a Coca-Cola, pois suas publicidades são sempre
dinâmicas, com muita energia e movimento. Logo, por mais que se atribua uma origem até
inusitada ao emprego da cor vermelha, é inegável que a marca soube muito bem se apropriar
da mesma para sintetizar um efeito positivo sobre os seus produtos. Nesse assunto, podemos
remeter a Martin e Rose (2003), tanto com relação ao Sistema de Avaliatividade, quanto ao
subsistema Atitude no que se refere à apreciação de que o produtor do texto faz no discurso
no que tange a apreciar coisas e objetos. No aspecto ideacional, representações do mundo,
há uma tendência de a marca cercar-se de símbolos positivos que contribuem para dissipar
eventuais rumores em relação aos seus produtos. Há uma perceptível ‘engenharia’ positiva
que vai do léxico empregado no discurso verbal às cores no discurso visual que dialogam
como o interlocutor para produzir efeitos bem pensados por seus publicitários para interagir
com o público.
No que se refere ao Papai Noel, no ocidente, São Nicolau reparte presentes pequenos
e Papai Noel os grandes, ambos se vestem de vermelho, porque o santo histórico era o bispo
Nicolau de Myra, que viveu nos anos 300-350, período em que a cor da vestimenta dos bispos
não era violeta e sim, vermelha (HELLER, 2013, p.59). Não é incomum associar a criação do
Papai Noel, tal como conhecemos hoje, vestido de vermelho, à marca Coca-Cola. No entanto,
a pesquisadora não faz essa remissão.
O vermelho é a cor onipresente na publicidade (HELLER, 2013, p.73), talvez por esse
“desgaste”, hoje as cores das novas marcas estejam caminhando para outros perfis. Talvez isso
explique o fato de não raro vermos a marca Coca-Cola inscrita em letras brancas no fundo
vermelho.
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2. OS ATOS DE CORES: A COR BRANCA
Considerada a cor feminina, da inocência, do bem, dos espíritos do bem e a mais
importante para os pintores. Para Heller, 2013, existem 67 tons de branco do branco albino ao
ultra branco. Podemos considerar o branco uma cor?  Na simbologia, o branco é a mais perfeita
de todas as cores, não existindo nenhuma concepção negativa. Na física, o branco não é uma
cor porque é a soma de todas as cores da luz. Assim, como cor luminosa, branco não é uma
cor. Os impressionistas pintavam, inclusive, sobre um fundo branco, sendo eles os que mais
a empregaram em relação aos seus predecessores. Quanto à sua simbologia, associamos o
branco a sentimentos que não são atribuídos a outras cores, como está explicitado a seguir.

O princípio

A ressurreição

O bem

A verdade

O Novo
45 %

28%

O ideal/ A A honestidade
perfeição

42%

35%

26%

33%

Quadro 4 – Sentimentos associados ao branco
Fonte: (HELLER, 2013)

Pelos itens lexicais mencionados no quadro acima, é inegável a conotação
extremamente positiva atribuída ao branco. Essa cor é tão significativa que no ato da Criação,
Deus disse: Faça-se a luz. Naquele momento, nasceu o branco. Ainda no aspecto religioso, a
autora menciona que o branco também está relacionado à ressurreição, ainda está associada
ao bem, à verdade, à perfeição e à honestidade, valores esses extremamente importantes
para os seres humanos.
Branco é também a cor dos deuses, Zeus foi representado na Europa como um touro
branco; o Espírito Santo mostra-se como uma pomba branca. Cristo é um cordeiro branco; os
anjos, em sua maioria, são pintados de branco. Assim, é inegável o circuito positivo em torno
de suas acepções, sendo uma luz ou uma cor, é adotada por representar tantas simbologias.

3. OS ATOS DE CORES: AS CORES BRANCA E VERMELHA
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Figura 3 – Logotipo Coca-Cola
Fonte: Google images

Pelo mencionado, atos discursivos podem advir da combinação, vermelho e branco,
devido às inúmeras associações ou reações positivas atribuídas. Considerando o fato de que
as pessoas se cansam da cor vermelha e também pelo desgaste do uso, o equilíbrio entre a
energia e a paixão atribuídas ao vermelho se faz de forma “pacífica” pelo branco. O branco
é denominado como cor unívoca, pois tem relação com a clareza e com a exatidão, dois
princípios importantes quando se tratam de marcas globais. Outro aspecto a mencionar, no
universo psicológico, o branco é considerado uma cor nobre, mas fraca, e uma de suas cores
contrárias é justamente o vermelho e a outra é o marrom. Logo, percebemos porque o branco
na imagem ao lado equilibra a saturação da exposição do vermelho. O contraste simbólico
entre o vermelho e o branco evidencia características antagônicas como: forte e fraco; cheio
e vazio; passional e insensível (HELLER, 2013).
No intuito de conquistar novos territórios e novos consumidores e interagir
discursivamente, a mesma marca pode se despir de sua cor original vermelha e branca e
transpor-se para o Festival Folclórico de Parintins (ilha no interior do estado do Amazonas)
nas cores azul e branco.

A COCA- COLA VERMELHA E AZUL DE PARINTINS
O Festival Folclórico de Parintins ocorre na última semana do mês de junho. Caracterizase por ser uma festa de boi-bumbá, aliada a uma vertente indígena. Durante os três dias de
festival, os brincantes dos bois Garantido, cor vermelha, e do Caprichoso, cor azul, disputam
para saber qual deles é o melhor por meio de toadas e de antigos rituais que traduzem a
origem dos mitos amazônicos. A festa ganhou destaque internacional e todo o ano milhares
de pessoas invadem a ilha para brincar de boi. Entre os principais patrocinadores, estão a
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Coca-Cola e o Bradesco que mudam seus logotipos para interagir com os brincantes. A Figura 4
ilustra essa transformação que já é natural nesta época, inclusive esses produtos são vendidos
nos supermercados de Manaus, Am. Como já tratamos do vermelho, na sequência, apresentase o azul.

Figura 4- A embalagem da Coca-Cola no Festival de Parintins- Am.
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-Wh5yYdVmFrA/UeicerTHLCI/AAAXc/2WabPlYjWj0/s1600/4.png

4. ATOS DE COR- A COR AZUL
Considerada a cor da simpatia, da harmonia e da fidelidade, apesar de ser fria e distante.
É também a cor feminina e das virtudes intelectuais (HELLER, 2013, p.21). Há cento e onze
tons de azul e, para a autora, não há quem não goste do azul. Quanto ao seu simbolismo, está
associado às características boas e aos sentimentos bons.
A simpatia

A harmonia

A amizade

A confiança

Azul 25 %

Azul 27%

Azul 25%

Azul 35%

Quadro 5- Azul cor da simpatia e da harmonia
Fonte: Heller (2013, p. 23)
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Importante destacar todos esses bons e nobres sentimentos que o azul revela. Todos
perceptíveis com o decorrer do tempo e com base na reciprocidade. Para a autora, ao
escolhermos uma cor como favorita, costuma-se associar a outros contextos, por exemplo,
o azul remete ao céu, logo a cor do divino, do eterno. Ao contrário do divinal azul, o verde
é terrestre, é a cor da natureza. Ao longo da história da humanidade, o azul foi associado à
fidelidade. Flores azuis, por exemplo, como os miosótis, também representam a fidelidade
nos anéis de noivado dos reis, ou príncipes na Inglaterra, com a safira azul.
O azul é também a cor dos deuses, pois vivem no céu, sendo essa a cor que os rodeia.
As cúpulas das igrejas, por simbolizar a abóboda celeste, são pintadas nessa cor. Mas o azul,
para além disso, também é considerada a mais fria entre as cores, associado ao fato de que
nossa pele fica azul pelo frio, tendo ainda efeito mais frio que o branco, pois o branco significa
luz e o azul o lado sombrio (idem). Essa cor pode ser associada às virtudes masculinas, como
esportividade e frieza, mas também às femininas, como pureza e santidade, principalmente
na remissão à Virgem Maria, pintada na trindade cristã na cor azul, bem como na maioria das
imagens que conhecemos. Se o vermelho se relaciona à paixão, o azul está associado à razão,
às virtudes intelectuais, como inteligência, paciência, ciência, concentração, independência,
esportividade. Ao longo do tempo, tais características eram conexas às características
masculinas, mas, atualmente, devidos às transformações sociais e culturais não são mais
concebidas dessa forma.
No caso da imagem da lata da Coca-Cola de Parintins, percebemos que associação
da cor ao discurso do boi Caprichoso tem o intuito de angariar consumidores e admiradores
porque o público que é simpatizante desse boi vê nisso uma forma de homenagem. Funciona
como um mote de venda do produto, não é somente o conteúdo, mas a forma como ele se
apresenta e dialoga com os símbolos representados do Garantido. A marca ‘esquece’ que sua
cor original é o vermelho e em uma nova roupagem veste-se de azul que, de certa forma, é a
da sua concorrente (Pepsi) para “brincar de boi”, em uma grande jogada de marketing.
Inegável também mencionar que o azul do boi Caprichoso é um símbolo e somente
os admiradores dessa cor serão seus brincantes. Possivelmente as características associadas
ao azul os una e os identifique como pertencentes a este e não ao boi rival. Outro aspecto
a aludir em relação ao azul é a sua associação com o mar, água. Isso pode estar associado
aos primeiros fundadores da agremiação Caprichoso, pois esses desenvolviam atividades
ligadas à navegação, pois Parintins é uma ilha. A simbologia referente à harmonia deve ser
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considerada visto que o vermelho do rival é uma cor do sangue e da paixão, o azul serve,
assim, como um ponto de equilíbrio entre os oponentes. Constatamos, assim, que a marca
se reinventa para atingir seu público, fato evidenciado nas latas que remetem a outras
festividades nacionais e ainda naquelas dos times de futebol. Com tantas transformações
pelas quais tem passado, não seria surpreendente nos depararmos com uma nova cor para
atrair atenção para o público adepto da marca. Eis que surge a Coca-Cola verde no cenário
brasileiro, depois de já ser conhecida fora do País.

A COCA-COLA VERDE – TRANSFORMAÇÃO
A marca traz neste ano (2016) a Coca life ou green que afirma possuir 50% menos açúcar
e ser adoçada com stevia, um adoçante natural, conforme demonstra embalagem abaixo. Com
a tendência “verdejante” das marcas rumo à propagada sustentabilidade, não é incomum
vermos produtos tornarem-se mais verdes, quer seja nos seus rótulos, recipientes, conteúdos
ou até mesmo em suas práticas. Como observou Soares (2013), essa é uma tendência, mas
muitas vezes está mais no discurso que tenta vender um novo produto em uma roupagem
verde do que propriamente uma “pegada” sustentável em todas as suas acepções.

Figura 5 - A embalagem verde da Coca-Cola
Fonte: Googleimages

O novo produto tem o intuito de atingir consumidores que gostam de Coca-Cola, mas
que querem reduzir o seu consumo diário de açúcar. No contexto, do discurso green, tem
papel relevante para demonstrar o posicionamento ou estilo das empresas no mercado ao se
referirem à temática ambiental.
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5. ATOS DE CORES - A COR VERDE
O verde é resultante da mistura de duas cores primárias: o azul e o amarelo, mas
em todas as teorias cromáticas constava como cor primária. Caracteriza-se como a cor da
fertilidade, da esperança e da burguesia, também há o verde sagrado e o venenoso. Existem
cem tipos de verdes que vão do cáqui ao verde-paris. Para Heller (2013, p. 105-106), com a
maturidade, as pessoas preferem o verde, pois remete à mocidade. O verde é mais que uma
cor, é a quinta essência da natureza, carregada de ideologia, de um estilo de vida: consciência
ambiental, amor à natureza. Pela perspectiva da civilização, o verde aparece como simbologia
da natureza, pois só quem está na cidade pode ir para o verde, descrever a floresta com a
gasta metáfora “pulmão verde”, pois só nas cidades existem ‘áreas verdes’. Existem fenômenos
que podem ganhar uma pincelada natural por meio do predicado “verde”.
Com base nessa orientação, uma Coca-Cola green é aquela produzida com ingredientes
naturais, o que nem sempre corresponde à verdade. Além disso, o fato de a embalagem
também possuir essa cor sugere que o recipiente pode ser descartado e reaproveitado, o que
também nem sempre ocorre porque as próprias companhias se preocupam mais em vender
seus ‘produtos verdes’ do que em dar um destino razoável aos dejetos resultantes das vendas.
Assim, a pegada verde dos produtos pode angariar novos consumidores que desejam algo
mais saudável, mas logo isso se desfaz por perceber que nada mais é do que uma jogada de
marketing para atrair quem tem uma ideologia com orientações ambientais.
Remetendo aos processos de valorização, Thompson (2009, p. 203) traz a “valorização
simbólica” que é o processo por meio do qual é atribuído às forças simbólicas um determinado
“valor simbólico” pelos indivíduos que a produzem e a recebem. Valor simbólico é aquele que os
objetos têm em virtude dos modos pelos quais são estimados (grifo do autor) pelos indivíduos
que os produzem e os recebem. O autor distingue valor simbólico de valor econômico que é
o valor que as formas simbólicas podem possuir, ao serem trocadas no mercado. Remetendo
às análises, quando a marca ‘veste’ a roupagem verde, está aliando um valor simbólico que a
cultura do verde representa ao valor econômico, como resultado, o lucro. Logo, a associação
desse discurso verde, da cor verde da embalagem do produto vendido e do “mote” de
ser sustentável podem resultar em bônus para a marca, pois o consumidor atento a essas
questões vai preferir um produto que se afine, pelo menos discursivamente, com práticas que
considera menos lesivas ao meio ambiente.
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Para as empresas, o capital simbólico que se conecta ao discurso verde é rentável, pois
pode criar na sociedade, nos parceiros de negócios, na mídia, a ideia de que são politicamente
e ambientalmente corretas e que sua preocupação maior é a de salvar o planeta. Para Fonseca
e Bursztyn (2007, 172), o capital simbólico proveniente do apoio às causas ambientais pode
ser revertido em capital econômico. Sendo que este capital econômico em primeira instância
é a que todas visam.
Para Bourdieu (2011, p. 8-9), o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o
qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhes
estão sujeitos ou mesmo que o exercem. É um poder de construção da realidade que tende a
estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do mundo (em particular do mundo
social). Já o capital simbólico não é outra coisa senão o capital econômico ou cultural quando
conhecido e reconhecido (BOURDIEU, 1990, p. 163). Logo, quando as empresas começam a se
preocupar com as questões ambientais é porque isso rende ativos e agrega capital simbólico
e econômico ao seu produto. Ainda analisando o mundo das marcas e seus atos de cores,
complementaremos a exposição com a Empresa McDonald´s.

A MARCA MCDONALD´S
Contextualizando a história da marca
A história da transformação do McDonald´s na maior rede de alimentação rápida do
mundo começou em 1937 quando os irmãos Richard (Dick) e Maurice McDonald´s abriram um
restaurante no sistema Drive-In na cidade de Arcádia, na Califórnia. Em 1948, depois de notar
que a maioria do dinheiro que ganhavam provinha da venda de hambúrguer, que na época
custava US$ 0.15, os irmãos renovaram totalmente o restaurante. Em 2006, o McDonald’s
deu início a uma verdadeira revolução em seu conceito: depois de pesadas críticas quanto
aos malefícios de suas refeições, a preocupação da rede passou a ser oferecer um cardápio
mais saudável e menos calórico a seus consumidores. Recentemente a Empresa informou que
pretende investir US$ 2.1 bilhões para abrir mil novos restaurantes assim como melhorar os
já existentes. (Fonte: http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/mcdonalds-inveno-dofast-food. Acesso em; jun. 2016).
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6. ATOS DE CORES:
TRANSFORMAÇÃO
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AMARELA e VERMELHA – DO TRADICIONAL À

Imagens 6 -7- 8- Logotipos do McDonald´s
Fonte: Google images

O amarelo presente nas ‘pernas do

’ da marca pode ser visualizado de forma

metafórica e considerado como uma associação às próprias batatas fritas, um dos produtos
complementares quando se tratam dos “combos” disponibilizados em suas lojas.
Considerada a cor mais contraditória, o amarelo vai do otimismo ao ciúme; do amarelo do
ouro ao do enxofre, do entendimento à traição (Heller, 2013, p.85). Existem cento e quinze
tons desde o amarelo abricó ao yellow. Costumam ser mais apreciadas pelas pessoas de idade
devido à sua luminosidade. É a mais clara entre as cores e conduz o simbolismo do sol, da
luz e do ouro. É a cor do otimismo, mas também da irritação, da hipocrisia e da inveja. Assim
como sugere a iluminação, pode sugerir a traição, sendo por esses motivos considerada uma
cor ambígua.
O lúdico

A recreação

A jovialidade

O otimismo

Amarelo 30%

Amarelo 18%

Amarelo 20%

Amarelo 27%

Quadro 6. Amarelo, cor da recreação, da jovialidade e do otimismo.
Fonte: Heller (2013, p.85)

Considerarmos que essas características associadas à cor, relacionam-se discursivamente
também à ideologia da marca, pois ao mesmo tempo em que vende seus hambúrgueres,
também traz personagens característicos para atrair o público infantil, conquistando, assim,
novos adeptos aos seus produtos. Suas lojas têm um forte apelo visual, com fotos ilustrativas,
em múltiplas perspectivas, que parecem quase produtos reais, as embalagens são bastante
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coloridas que variam entre o vermelho e o amarelo de seu logotipo. Há ainda o aspecto sensorialolfativo que é característico e estimulante para os seus frequentadores. A luminosidade da cor
amarela faz remissão ao sol (raios solares), logo os produtos com essa cor despertam atenção
e potencializam sensações relacionadas ao efeito do sol, como otimismo e jovialidade. Assim
como ocorre com a Coca-Cola, também tem se reinventado no quesito green.

MCDONALD´S VERDE
A rede de fastfood mais famosa do mundo agora é verde – pelo menos na Europa7.
No velho continente, a marca McDonald´s está querendo mudar sua imagem e adotar um
visual mais ecologicamente amigável. Na nova imagem, há substituição do tradicional fundo
vermelho que serve de moldura para o “M” amarelo símbolo da rede par o verde. Em lojas na
Alemanha, na Grã-Bretanha, na França e em Cingapura já existem franquias com a fachada
verde, como na Imagem 9. Já no Brasil, o restaurante McDonald’s de Bertioga, na Riviera São
Lourenço, litoral de São Paulo, é o primeiro da América Latina a obter a certificação LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), concedida a empreendimentos que atendam
aos critérios de sustentabilidade no projeto arquitetônico e na construção. (Fonte: http://
revistapegn.globo.com/Revista/Common. Acesso em março 2016).

Imagem 9: Logotipo tradicional com fundo verde8
Fonte: www.publistorm.com. Acesso em já. 2014.

7 Fonte: http://info.abril.com.br/noticias/blogs/planetaverde/sustentabilidade/mcdonalds-agora-e-verde/. Acesso em: março de
2016.
8 Esse padrão foi aquele evidenciado na publicidade da marca durante a Eurocopa, 2016.
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Observa-se nesse logotipo (Imagem 9) o que podemos denominar de capitalização do
verde, pois faz-se remissão ao discurso da sustentabilidade tão divulgado e pretendido por
muitas empresas, mas que, na maioria das vezes, está restrito mais a supostas boas intenções
propagadas em discurso do que às práticas efetivas. Na realidade, como clientes, costumamos
observar em suas lojas um grande desperdício (papel e plástico) e a não existência de qualquer
mensagem como “separe seu lixo” que supostamente contribuiria um pouco com a questão
ambiental. Ressaltamos que, de nada serve pintar fachada, trocar logotipo, colocar telhado
verde se as práticas lesivas ambientais continuam.
Nessa ótica, podemos remeter a Oliveira (2008), quando afirma que a responsabilidade
social corporativa e das práticas sociais empresariais abre o leque de objetivos das empresas
que, paulatinamente, passam a modificar as suas finalidades, com a inclusão de medidas em
relação ao meio ambiente natural, social e institucional. No final do século XX e no início
deste, evolui o conceito de que, quanto aos objetivos da Empresa, além do lucro, elas devem
se preocupar também com o bem-estar das populações e com o meio ambiente.
No mundo das marcas, há utilização de inúmeras semioses para interagir com os
consumidores e para divulgar ideias a respeito dos produtos e conscientizá-los sobre dadas
práticas (SOARES; VIEIRA, 2013, p.236). Para as autoras, quando é selecionado certo signo, é
excluído outro, sendo que essa escolha é intencional e ideológica. Na nova ordem discursiva,
muitos conceitos constituem um único pacote. Alguns, operados apenas no papel, como
sustentabilidade, invadem o universo empresarial, pois as tecnologias, os processos e os
materiais têm que converter matéria-prima em produtos renováveis e sustentáveis para que
possam atender às demandas em diferentes espaços e estratos sociais. Assim, deparamo-nos
constantemente, verbal e visualmente, com discursos empresariais, alardeando o quanto sua
produção é limpa, o quanto já fizeram, o quanto fazem e o quanto esperam continuar fazendo
em prol do meio ambiente (SOARES, 2013, p. 28).
Só o gênero humano é capaz de criar mundos simbólicos, modificando-os por meio
do discurso e, intencionalmente, por meio do uso de categorias estabelecidas pela gramática
visual, conforme Kress e van Leeuwen (2006 [1996]). A posição ocupada pela humanidade é de
destaque em relação às demais espécies, pois só os seres humanos são capazes de modalizar
um dado sentido, ou até mesmo de potencializá-lo. Assim, em contextos multimodais, as
imagens transformam-se em referências diretas ou indiretas da realidade física e social, sendo
necessária uma escolha seletiva, tendo em vista que as sociedades usam imagens como um
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modo de legitimar argumentos e fatos relatados, também podem revelar a manipulação de
ideologias pela seleção das imagens mostradas e também naquelas que foram expurgadas ou
ocultadas (VIEIRA e SILVESTRE, 2015).

CONSIDERAÇÕES
Os atos de cores aqui apresentados sugerem como as cores podem ser produtivas no
âmbito analítico. No que tange às marcas, há muito o que se investigar, pois em universo de
milhares, detemo-nos em apenas duas. Por mais que algumas tenham nascido de situações
inusitadas no que se refere à cor, é inegável que, atualmente, tanto a McDonald´s quanto a CocaCola sabem explorar os efeitos que esta semiose pode suscitar em seus públicos, interagindo e
gerando reações de consumo, quando explora tanto o universo da felicidade com o vermelho
quanto o otimismo com o amarelo, associando, em um mesmo “combo”, consumo e felicidade,
o grande apelo da sociedade de consumo atual. As análises revelaram ainda, quanto ao ato
discursivo interpessoal, que não só o discurso verbal passa por uma transformação, pois ao
“cambiar” a cor tradicional para a verde, altera-se também a percepção e interação do próprio
público que, “acostumado” a um dado discurso visual, agora tem que buscar um entendimento
do que a marca almeja e de quem visa atingir com esse novo discurso “colorido” e “verdejante”.
Isso pode ser positivo, gerando aumento do consumo, ou negativo, causando estranhamento
e rejeição ao produto. Consideramos que o viés da interação positiva é o mais almejado
quando dada marca é criada, quando um novo produto é lançado, pois disso depende a
sua sobrevivência. Quanto ao ato discursivo ideacional, as imagens manifestam algum
conhecimento sociológico que de outra forma não seria possível, pois mercado atualmente é
movido pela imagem, e a rapidez das tarefas não nos fornece tempo de pensar ou decidir em
relação a um novo produto, logo, quando vemos certas imagens, já solicitamos, ou exigimos
o produto conhecido. É um processo espontâneo e natural, construído pela própria marca e
pelas questões que a ela se aliam. Logo, o discurso visual é forte argumento na decisão de
compra. Quanto ao ato discursivo textual, há coerência entre o que atos de cores expressam
e a proposta que as marcas “vendem”, embora os produtos possam provocar reações “não
tão felizes”, como a cor vermelha da Coca-Cola sugere, se consideramos que o consumo do
produto pode causar obesidade, situação análoga poderia ser atribuída à McDonald´s. Isso
se aplica também ao “momento verde”, pois as tendências sociais e ambientais acarretam
mudanças que refletem na cor da marca um comprometimento com as questões em pauta no
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no mundo, embora, em termos de resultados efetivos, a realidade não proporcione tanta
“esperança”. Logo, como duas Empresas são consolidadas no mercado mundial, mudar
suas cores para o verde, por exemplo, remeterá à sustentabilidade, ainda que só na teoria,
suscitando admiração dos seus consumidores, numa espécie de renovação ideológica da
marca. Para os mais otimistas, há uma esperança resumida na frase: Bom consumir a nossa
marca favorita, melhor ainda quando ela assegura que é verde.
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Análise Semiótica Crítica de Representação Narrativa da Mídia Global
Simone, A. Scafuto 1

Resumo
Narrativas políticas-econômicas multimodais têm sido frequentemente difundidas pelos
meios de comunicação de massa para o consumo de um número indefinido de pessoas
situadas nos mais diversos lugares do mundo desejosas de informação e de atualização. Cada
vez mais estetizadas e persuasivas as representações de eventos sociais, principalmente as
mais visíveis e de alto consumo não são reproduções fiéis da realidade, como é de senso
comum, mas artefatos planejados e produzidos para ter efeitos sobre a vida social. Com o
objetivo de desvelar os contextos que controlam a produção de representações narrativas
da mídia impressa e os modos de construção de sentido desses textos, o estudo de natureza
qualitativa multidisciplinar baseia-se na Semiótica Social da Multimodalidade, teoria social da
linguagem que descreve e interpreta o uso dos recursos semióticos na comunicação visual;
na Teoria Sociocognitiva do Contexto que define os contextos como modelos mentais únicos
e subjetivos de propriedades relevantes das situações comunicativas, os que controlam
a produção do discurso; e na Análise de Discurso Crítica, perspectiva crítica da linguagem
que mantém diálogo com as ciências preocupadas com os problemas sociais. Inicialmente, o
estudo explicita os contextos globais que influenciam a produção do discurso, apresentando
uma representação narrativa política veiculada na capa de revista Veja sobre o afastamento
do Reino Unido da União Européia, com a finalidade de evidenciar a influência dos contextos
globais na construção de sentidos do texto midiático. A seguir, reúne perspectivas teóricas
consistentes, conceitos relevantes e configurações úteis à descrição e a análise de narrativas
multimodais. Por fim, analisa e interpreta os modos de construção de uma representação

1 Trabalho apresentado no GP Discurso da Marca e Ideologia, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/
Branding: Economia Criativa.
Doutora e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB).
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narrativa difundida pela revista Isto, ano 39- nº 2435, p. 70, página economia/empresa, que
trata de assunto relativo à maior empresa pública brasileira: a Petrobrás.
Palavras-chave: Contexto global; representação narrativa; significados ideológicos.

Abstract
Multimodal political and economic narratives have often been disseminated by the mass
media to the consumption of an indefinite number of people located in various places around
the world eager for information and updates. Increasingly aestheticized and compelling,
the actual events of representations of high visibility and consumption are not faithful
reproductions of reality as common sense, but planned and produced artifacts to have
effects on social life. In order to reveal the settings that control the production of narrative
representations of the printed media and modes of construction of meaning of these texts, the
study of multidisciplinary qualitative nature is based on the Social Semiotics of Multimodality,
social theory of language that describes and interprets the use of semiotic resources in visual
communication; on the Sociocognitive in the Context Theory that defines the contexts
as mental models of relevant properties of communicative situations, which control the
production of discourse; and on the Critical Discourse Analysis, critical perspective of language
that maintains dialogue with the sciences concerned with social problems. Initially, the study
explains the global contexts that influence the production of speech, with a political narrative
representation conveyed in Veja brasilian magazine, cover view of the UK departure from the
European Union, in order to highlight the influence of global contexts in the construction of
meaning the media text. Next, meet consistent theoretical perspectives, concepts relevant
and useful settings to the description and analysis of multimodal narratives. Finally, analyzes
and interprets the ways of building a narrative representation disseminated by the brasilian
magazine Isto é – year 39 – nº 2435, page: economy/company (70) – which deals with matter
on the largest Brazilian public company: Petrobras.
Keywords: global context; narrative representation; ideological meanings.

322

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Introdução
Este artigo demostra a importância do conhecimento para a produção de semioses
e de identidades visuais bem como a necessidade de análise dos modos de construção de
sentidos desses artefatos, tendo em vista a possibilidade de incorporação de ideologias com
efeitos sociais nem sempre benfazejos.
O estudo qualitativo orienta-se pelo triângulo discurso − cognição − sociedade, por
entender que o uso dos recursos semióticos dos modos da linguagem que integram as novas
composições multimodais depende dos seus contextos de produção, e que é com base nestes
modelos mentais que estratégias da ideologia são operacionalizadas nos textos.
Os contextos globais que influenciam e controlam a produção do discurso midiático
são, inicialmente, explicitados bem como identificados em representações narrativas
veiculadas por impressos brasileiros de alto consumo. A seguir, o estudo expõe as bases que
fundamentam a investigação e as categorias relevantes à análise pretendida. Por fim, análise
semiótica crítica de representação narrativa difundida pela revista ISSO É, de 10 de agosto
de 2016 é efetivamente realizada. Esse artigo busca propiciar conhecimentos relacionados
à produção dos artefatos contemporâneos e despertar o senso crítico na leitura de
representações midiáticas por meio das quais o poder opera provocando efeitos de sentido
sobre a cognição social.

Base Teórica
Estamos em uma nova era na qual textos confusos, incertos, que exponham
múltiplas vozes, críticas, culturais e novos trabalhos experimentais são cada
vez mais comuns (...). Ao mesmo tempo sugerem que o campo da pesquisa
qualitativa é definido por uma série de tensões, contradições e hesitações
(DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 385).

Teoria Sociocognitiva do Contexto
A Teoria Sociocognitiva do Contexto define os contextos, fruto da capacidade humana
de representar mentalmente estruturas e situações sociais, como modelos mentais subjetivos
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das propriedades relevantes de um evento sociocomunicativo armazenados na memória
episódica dos seus participantes (VAN DIJK, 2012). Nessa perspectiva, os contextos são vistos
como construtos que organizam as experiências cotidianas em esquemas úteis à compreensão
do discurso e à recuperação de modelos mentais antigos, de maneira que são eles que
formam basicamente os gêneros, as representações sociais e os modos como o conhecimento
é administrado para a comunicação.
Para que sejam ativados e possam controlar a produção do discurso, os contextos
dependem da sua relevância e de propriedades nos níveis global, local, pessoal e do
tamanho. Acontecimentos e eventos do mundo econômico-político são organizados em
macroestruturas relevantes e representados no nível global para o controle o local e as ações
individuais são organizadas para serem representadas no nível local de modo progressivo.
Os contextos globais são atualizados, especialmente em momentos de planejamento, de
organização das experiências humanas e de evocação, quando o uso das capacidades gerais
de produção e de compreensão são necessárias.
Van Dijk (2012) destaca que os contextos dispõem de um mecanismo útil para
administrar a comunicação que permite assumir que os receptores sabem ou não sabem
o que foi dito anteriormente, que já adquiriram o conhecimento sociocultural necessário á
compreensão da mensagem e que compartilham o conhecimento das comunidades de que
fazem parte. Isso implica que o papel do conhecimento e as estratégias do dispositivo têm
consequências fundamentais em todos os níveis da produção e compreensão do discurso.
Com base nesse pressuposto, consideramos que o discurso da mídia contemporânea,
particularmente, a produção das narrativas midiáticas sobre os eventos relevantes do mundo
sociopolítico, gênero que atribui credibilidade ao jornalismo, são controlada por contextos
globais como, a sociedade de consumo, a globalização, os Estados-Nação e o poder da
comunicação de redes.
A sociedade de consumo caracteriza-se pela preeminência de um sistema econômico
explorador constituído por relações hegemônicas que o instituem e o estruturam: o capitalismo.
O modelo capitalista distingue empresas e organizações pelo tipo de propriedade, pela
quantidade de recursos materiais que detêm bem como pelas regras, convenções e esquemas
que governam o uso de recursos para a produção de bens de consumo. Nesse contexto, a
lógica da economia orienta-se pelo espetáculo dos bens informativos de consumo e pelo uso
da tecnologia compressora do tempo.
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A globalização é um fenômeno que envolve um conjunto de processos complexos,
multifacetados e parcialmente autônomos em que aspectos econômicos, políticos, sociais
e culturais são materializados, mas tem sido confundida com o globalismo − discurso que
representa a realidade social como se esta fosse um todo homogêneo e indiferenciado
(FAIRCLOUGH, 2006). A interligação das novas tecnologias (satélite, sistemas de cabo,
métodos digitais etc.) tem contribuído para a difusão do discurso globalista e, destarte,
favorecido o comércio transnacional da comunicação (THOMPSON, 2012, p.208). No contexto
da globalização, a mídia, uma das mais eloquentes vozes da globalização, serve de aparato ao
exercício do poder hegemônico, por meio de uma prática discursiva globalista voltada para a
produção dos bens informativos.
Os Estados-Nação, unidades com fronteiras territoriais demarcadas, são sociedades
de organização política, institucional e militar, mas nas condições da globalização,
parecem dissolver-se em espaços de interação social. Para se fortalecer, os Estados-Nação
transformaram-se em formas de rede de Estado por meio de mecanismos que flexibilizam
seus procedimentos de governança. Nesse contexto, a linguagem age como vetor para a
propagação de ideologias neoliberais e neoconservadoras de mercado, de Estado. Em outras
palavras, os Estados-Nação voltam-se à satisfação das exigências dos mercados globalmente
organizados por meio das práticas de comunicação que maximizam as potencialidades de
nichos de mercado e que satisfazem as exigências dos mercados globalmente organizados.
Consequentemente, as considerações em torno de práticas profissionais e as questões éticas
são cada vez mais deixadas a esforços individuais e a formas de comunicação não patrocinadas
pelo Estado (CASTELLS, 2009, p. 39).
O poder da comunicação está nos processos da mente humana, consequentemente nos
contexto que regulam e controlam a comunicação. Castells (2009, 142) explica que a mente se
organiza em função de redes de comunicação, e sendo assim, quem controla a comunicação
controla o poder. Conforme o autor, as estruturas sociais determinantes do poder, em todos os
domínios da prática social, incluindo a prática política e os negócios da mídia, são construídas
e gerenciadas pelas redes neurais do cérebro humano, precisamente, pelas metáforas que
estruturam as narrativas, em virtude do potencial que têm para evocar, emoções, sentimentos
e pensamentos. Reiteramos, por conseguinte, que as narrativas midiáticas consumidas por
um número indefinido de pessoas situadas nos mais diversos lugares do mundo não são
reproduções neutras dos eventos do mundo real, mas formas simbólicas reguladas e
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controladas com propósitos específicos pelos modelos de contextos globais mencionados.
Para demonstrar a influência desses contextos na produção de um texto midiático
ao qual a opinião pública brasileira atribui valor e credibilidade, utilizo duas representações
narrativas: uma veiculada na capa da revista Veja 2 , em 29 de junho de 2016 e a outra na capa
da Isto é, da revista Isto é, de 10 de agosto de 2016.
Figura 1− O adeus de Elizabeth II
Veja, 29 de junho de 2016

Fonte: Veja, Abril, edição 2484-ano 49, n.2.

2 A Veja é uma revista brasileira de ampla circulação nacional que possui uma tiragem superior a milhão de exemplares, sendo
oitocentos mil assinantes e o restante vendido em bancas. A publicação trata com frequência de questões políticas, econômicas,
culturais e de outros assuntos. Embora fundada nos anos de 1960 com tendências centristas e centro-esquerdistas, a partir de
1990, a revista foi gradativamente se alinhando às ideias tradicionalmente associadas ao liberalismo econômico e às políticas de
direita. Suas reportagens têm exercido papel relevante na divulgação de crises políticas de grandes proporções, também recebe
críticas por posicionamentos a favor de setores conservadores da direita e pelo uso de métodos considerados pouco jornalísticos
de fazer reportagens.
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Os sentidos compostos pelo texto multimodal acima contribuem para que o poder
gerado por interesses pró-capitalistas seja mantido. No processo de luta pelo poder econômico
e político, a revista Veja, tipo de atividade social que envolve a produção, a difusão e o consumo
das formas simbólicas3, é usada como chave de reprodução das relações estruturantes do
sistema capitalista.
Essa narrativa midiática mostra a tradicional imagem da rainha Elizabeth, em posição
frontal no primeiro plano da composição, acenando para o publico. Vestida com roupa clássica
que combina com um chapéu cor de rosa enlaçado por flor de igual tom, a rainha aparece
sorrindo. Superposta à informação ADEUS EUROPA, o texto evoca o sentido de que a saída do
Reino Unido4 da União Européia por plebiscito é positiva, apesar de os 48,1 % dos votos terem
sido favoráveis à permanência dos britânicos no bloco europeu, ação fortemente defendida
pelo parlamento inglês.
Embora o Reino Unido seja uma federação desigual e até mais disfuncional do que a
própria União Européia, o evento representado legitima o presente como se este fosse parte
de uma tradição eterna e dignificante. A homogeneidade desse discurso funciona como parte
das ações políticas cujo propósito é levar o público à tomada de decisões favoráveis a relações
de poder e de dominação.
A influência de contextos globais explicitados − a sociedade de consumo, a globalização
e do poder da comunicação no discurso midiático − também pode ser demonstrada por meio
da leitura de representação narrativa sobre fato político ocorrido no Brasil, a qual foi veiculada
na capa da Isto é 5, de 10 de agosto de 2016.

3 Formas simbólicas são ações e expressões significativas de manifestações verbais e não verbais, de textos e artefatos de vários
tipos produzidos e recebidos por indivíduos situados no mundo sócio-histórico (THOMPSON, 2011).
4 O Reino Unido é uma federação formada pela Inglaterra, pelo País de Gales, pela Escócia e pela Irlanda do Norte.
5 A ISTO É, importante revista semanal de informação e formadora de opinião pública sempre desafiou o poder para manter a
sua fidedignidade com os seus leitores. Seu primeiro exemplar chegou às bancas em 1976, em época de ditadura, propondo
deixar claro que o regime presente visava ao controle e ao silenciamento da verdade. Embora suas reportagens retratem assuntos
variados, são traduzidos com textos, ilustrações e fotos pequenas, inclusive, em trechos finais de matérias para as últimas páginas.
A revista mantém-se em sua linha editorial de esquerda, sendo uma das mais respeitadas do país.
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Figura 2 – O adeus de Dilma Houssef
Isto é, 10 de agosto de 2016

Fonte: Isto é, ano 39 − n 2435, p. 40- 41.

O texto multimodal veiculado pela Isto é, de 10 de agosto de 2016, remete, mediante
a informação, Tá chegando a hora, ao julgamento político jurídico da presidente do Brasil,
Dilma Housseff, afastada do cargo por crime de responsabilidade, fato amplamente divulgado
pela grande mídia. Assim como a representação anterior, essa narrativa constrói sentido
ideológico em torno de um gesto de aceno, mas nesse caso, os participantes da imagem são
representados genericamente.
A descontextualização marcada pela modalização do texto (cor escura) e a representação
generalizadas dos participantes criam dupla significação do aceno, posto que tanto pode
significar um adeus definitivo, o que implica a perda do cargo por crime de responsabilidade,
quanto um adeus transitório significando a retomada do cargo de presidente do Brasil. Essa
duplicidade de sentido se deve ao fato de o julgamento da presidente não ter se realizado até
a data de publicação da revista. Produções midiáticas como essas são organizadas por tempo,
lugar, participantes, causalidade, nível, saliência e relevância; por conseguinte, envolvem um
significativo grau de criatividade, de seletividade, de julgamento. As regras e os esquemas
aplicados no momento do uso de recursos semióticos dos modos nos textos visam aos efeitos
sociais planejados e à continuidade dos processos de cobertura dos eventos que rendem
notícias.
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Teoria Semiótica Social da Multimodalidade (TSSM)
A Teoria Semiótica Social da Multimodalidade vê a linguagem como parte de um
conjunto multimodal ao qual a representação e a comunicação recorrem para realizar
diferentes trabalhos comunicativos. Cada modo semiótico usado na comunicação humana
(a fala, a escrita, o gesto, a imagem, o som, a música, a arte, o movimento etc.) tem seu
próprio meio de comunicar e representar o mundo, mas podem combinar-se, encaixar-se e
complementar-se para (re)produzir significados comunicativos.
Kress e Van Leeuwen (2001) esclarecem que todo um conjunto de habilidades é
requerido em uma produção - habilidades técnicas, habilidades da mão e do olho e habilidades
dos modos semióticos de mídia. A produção midiática, por exemplo, organiza a expressão
para a comunicação material do evento semiótico, já a distribuição dos produtos da mídia,
que tende a não ser vista como semiótica, facilita as funções pragmáticas de conservação do
material. O design6 que no contexto de uma situação de comunicação significa uma realização
com acréscimo de algo novo, mesmo que separado da produção do produto semiótico, requer
diferentes materialidades (KRESS e VAN LEEUWEN, 2001).
Aspecto importante na produção do texto multimodal é a composição de significados
baseada no senso de equilíbrio, considerada matriz essencial à produção/ recepção de
mensagens espacialmente articuladas. A composição de significados é a forma pela qual
os elementos representados são estabelecidos para se relacionarem uns com os outros. De
acordo com Kress e van Leeuwen (1996, 2005) há três princípios relacionados na composição
de significados: a saliência, o valor da informação e o enquadramento das informações. A
saliência, princípio composicional que atrai a atenção do espectador da imagem, envolve
planos (primeiro, médio e fundo), tamanho dos elementos na composição, cores e tons
contrastantes e nitidez da imagem etc. O valor da informação compreende a localização
(esquerda, centro e direita), a posição (acima, abaixo e os planos horizontal e vertical) e a
proporção dos elementos participantes da composição. O enquadramento ou emolduramento
de elementos (frame) é representado por linhas de conexão ou de desconexão, pela presença
ou ausência de elementos em uma imagem e significam relacionamento ou não.

6 O design constrói conhecimento e interação porque converte situações de comunicação em mudanças (KRESS e VAN LEEUWEN,
2001).
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Em termos de perspectiva, os objetos colocados em primeiro plano de uma imagem
e os elementos sobrepostos a outros são mais salientes. Elementos à esquerda e à direita são
importante fonte de significado em diferentes culturas e ao longo da história. A esquerda
é geralmente associada à informação antiga e a direita, à informação nova. A dimensão
horizontal é usada para separar o lado esquerdo e indicar o domínio do que foi formulado.
Quando usada à direita, significa mudança e inovação. Em composições simétricas, à esquerda
e a direita são equilibradas, mas o equilíbrio torna-se mais agitado quando um lado pesa
mais que o outro, pois o balanceamento do foco desloca-se para fora do centro geométrico
do espaço. Quando uma composição polariza os espaços superior e inferior na composição
semiótica contrastando os elementos, os da parte superior são apresentados como o ideal e
os da parte inferior como o real realista (VAN LEEUWEN 2005, p. 204). O anúncio do Bradesco
publicado pela revista Isto é ilustra isso.

Figura 3 – Olimpíadas, Rio/2016

Fonte: Isto é. Ano 39 – n 2435, contracapa.

No anúncio acima, a identidade visual do patrocinador oficial das olimpíadas, Rio 2016,
aparece acima, à esquerda como um ideal realizado. Já a identidade visual do Bradesco
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aparece abaixo, à direita como um dado real, novo e diferenciado. Sob a face da ginasta,
cujo corpo posicionado à direita pesa mais que os elementos à esquerda, a marca do banco
aparece para assegurar o equilíbrio da composição, de maneira que a ideia evocada é a de
que o banco brasileiro vence pela inovação e credibilidade.
Kress e Van Leeuwen (2006, p. 194) explicam que o centro une o que é organizado
em torno dele, criando uma relação de igualdade entre os elementos, e que as margens têm
sentidos auxiliares ou dependentes dele. Mesmo quando o centro está vazio, essa centralidade
vai continuar a existir como o pivô invisível em torno do qual tudo gira. O quadro adiante
mostra os princípios usados para a compreensão dos significados compostos em imagens.

Quadro 1 – Princípios da composição de significados em imagens

Fonte: Elaborado pela autora com base em van Leeuwen (2005).
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Em uma estrutura narrativa os significados realizam-se com base no peso devido a sua
relevância perceptual e com base no campo visual dos elementos: o tamanho, a nitidez de
foco, a quantidade de detalhes, as texturas mostradas e o contraste (preto e branco) entre as
cores saturadas ou entre o vermelho e o azul que têm bastante relevância. A colocação desses
elementos no campo visual, por exemplo, torna-os mais pesados quando movidos para cima
e para a esquerda devido à assimetria no campo visual. Contudo, os significados reais do
discurso só podem ser bem entendidos se houver conhecimento dos contextos que regulam
e controlam a sua produção. A representação a seguir ilustra bem a assertiva.
Figura 4 – Representação chárgica do contexto político no Brasil
ISTO É, 10 de agosto de 2016

Fonte: Isto é. Ano 39 – n 2435, p. 27.

O modo de representação de cada participante nessa estrutura narrativa evoca
significados que retratam estados e ações dos agentes políticos representados. A representação
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do presidente interino, Michel Temer, em posição central e ideal da composição sob a qual
aparece a presidente afastada do cargo, com Lula à direita sobre um barco a deriva e em
cuja vela aparece estrela vermelha7 no plano médio da composição, reflete a instabilidade e
fragilidade do governo brasileiro. Os sentidos do texto produzido sob a influência da mídia
transglobal satisfazem as relações de poder e de dominação.

Representação narrativa
A abordagem dos aspectos que diferenciam a produção do discurso da imagem
contrasta as estruturas narrativas visuais e com as estruturas conceituais. Enquanto os padrões
narrativos servem para representar participantes, ações, eventos, processos de mudanças e
arranjos espaciais transitórios, os padrões conceituais representam os participantes em termos
de suas classes, estruturas e significados mais ou menos estáveis e atemporais. Importa em
nosso estudo explicitar o padrão narrativo.
Enquanto na linguagem verbal a ação é realizada pelo verbo, na imagem a ação é
traduzida por elementos formalmente definidos como vetores. O que na língua se realiza por
preposição locativa, na imagem, é expresso por características formais que criam o contraste
entre primeiro e segundo plano, a sobreposição de gradientes de concentração e o grau de
saturação na cor. Em manchetes de narrativas sobre acontecimentos reais, os textos e as
imagens aparecem juntos. Sendo assim, a chave para compreender os textos reside, portanto,
no entendimento dos meios semióticos usados de forma heterogênea em um todo coerente
(KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p. 47).
Em uma estrutura narrativa há participantes, processos e circunstâncias. São dois os
tipos de participantes envolvidos nos atos narrativos da comunicação visual: os participantes
interativos e os participantes representados. Os participantes interativos falam, ouvem, leem
e escrevem. Já os participantes representados são aqueles de quem se fala, escreve e produz
imagens.
O papel desempenhado por quem realiza a produção visual relaciona os participantes
da imagem por meio de um esquema transacional em que uns desempenham o papel de ator
7 A estrela vermelha simboliza o partido dos trabalhadores ao qual o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, e a presidente
afastada, Dilma Housseff , são afiliados.
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e outros desempenham a meta, ou seja, para quem a ação é feita. Estruturas narrativas que
contêm participantes secundários são circunstâncias que podem ser ignoradas sem afetar a
proposição básica do padrão narrativo. A situação, porém, é mais complexa para os participantes
interativos, pois as imagens produzidas e visualizadas podem não ser consideradas como
idênticas aos implícitos do produtor, nem idênticas aos implícitos dos receptores da imagem.
Também pode ser que os próprios produtores e receptores sejam representados na imagem
fazendo com que um sombreie o outro.
Os participantes são identificados como importantes por meio do tamanho, da
colocação na composição, do contraste contra o fundo, do grau de saturação da cor, da nitidez
de foco e da saliência psicológica. Os participantes dos quais um vetor emana apontando
para uma meta representam a relação como uma transação, como algo feito por um ator
para um objetivo. Os participantes podem desempenhar os papéis de portador e de atributo.
Nesse caso, o portador representa o todo e uma série de outros participantes, e os atributos
possessivos representam as partes que compõem o todo.

Processos narrativos
Os processos narrativos têm como sinal vetores que podem ser formados por ângulos,
corpos, membros, objetos, linhas oblíquas fortes e diagonais de ação. Linhas de conexão
sem um indicador de direcionalidade formam um tipo particular de estrutura analítica que
significa que algo está relacionado.
Diferentes tipos de processos narrativos distinguem-se com base nos tipos de vetor e
nos participantes envolvidos. Os processos narrativos agentivos podem ser transacionais, não
transacionais, mentais e verbais. Apenas um processo narrativo não é agentivo, o processo
de conversão. Os processos de ações transacionais representam as pessoas e as coisas em
termos materiais (fazendo algo) e os processos não transacionais representam algo que está
acontecendo. Uma proposta visual narrativa com processo de ação transacional possui dois
participantes, um é o participante ator e o outro, o participante meta. Os participantes são
ligados por um vetor que os representa como fazendo algo para o outro. Em imagens que
possuem apenas um participante, a estrutura de ação resultante é não transacional, porque a
ação não é destinada a alguém ou a alguma coisa. Mas pode existir um vetor e um participante
para o qual a ação é dirigida.
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Representações narrativas com processos que incluem apenas um participante
meta são eventos: algo acontecendo com alguém que não podemos ver ou saber o que faz
acontecer, pois apenas uma pequena parte do ator é visível. Há, de fato, um participante ator,
mas ele é excluído da representação. O participante ator de uma estrutura não transacional
não é o participante ator que se move ou que instiga o movimento transacional e que levaria
a um objeto, porque a estratégia consiste em levar os consumidores a demandar os bens e os
serviços, e não em oferecê-los. As ações não transacionais representam os eventos como se
eles não tivessem relações além daquelas que mantêm com o ator participante, entretanto,
elas podem representar circunstâncias por meio de participantes secundários.
Quando o vetor é formado por uma linha de visão, pela direção do olhar de um ou
mais participantes representados, o processo é reacional. Em vez de atores, os participantes
são denominados reatores, e em vez de metas, os participantes são denominados fenômenos.
O reator, participante humano ou com aparência humana deve ter olhos visíveis e expressão
facial. Em processos reacionais não transacionais não há fenômenos. O espectador de uma
imagem elaborada com processo reacional pode imaginar que o reator esteja pensando
ou olhando para ele. Isso pode criar um forte sentimento de empatia com os participantes
representados na imagem. Imagens culturais para close-ups de participantes reatores de
processos não transacionais, os quais olhem animados, desanimados ou confusos para algo
que os espectadores não podem ver, tornam-se fontes de manipulação de representação,
pois não é necessário dizer para o que o reator estava olhando quando a foto foi tirada. Esse
tipo de manipulação é utilizado em textos da imprensa em que haja interesses políticos em
jogo.
O fenômeno pode ser formado por outro participante, para quem ou o para qual o
reator olha, mas também pode ser formado por um conjunto de proposições visuais, como
exemplo, por uma estrutura transacional. Fenômenos realizados por participantes ou por
estruturas inteiras definem processos mentais, ações e transações que podem não ter uma
meta. Os processos mentais formam uma categoria menor na semiótica visual porque parece
que não há dispositivos estruturais que diferenciem os processos cognitivos dos afetivos.
Um tipo especial de vetor mental e verbal, segundo Kress e van Leeuwen (2006), pode ser
observado por meio de balões de pensamento e de balões de diálogo. Mas, em balões de
pensamento e em dispositivos semelhantes, os conteúdos projetados são da percepção e da
emoção e em vetores da fala, os conteúdos projetados são do discurso. Os conteúdos do
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pensamento ou da fala não são representados diretamente, mas mediados por um reator (o
balão de pensamento) ou por um sensor (o balão de diálogo).
Os eventos podem ser representados com processos de conversão, como um ciclo em
que um começo, um meio e um fim são encadeados. Estruturas narrativas não agentivas com
processos de conversão possuem um terceiro tipo de participante que pode ser o ator em
relação ao outro participante e a meta em relação a um participante. Esse tipo de participante,
denominado relay, não se altera, pois o que recebe, transforma. Os eventos naturais geralmente
são representados em diagramas. Quando a interação humana é representada como se fosse
um processo natural, ela aparece com um evento natural.
Os processos mentais formam uma categoria menor na semiótica visual, porque parece
não haver dispositivos visuais estruturais para fazer a distinção entre cognição e sentimentos.
É com base em critérios gramaticais que eles podem ser diferenciados em processos mentais
(ver, ouvir, etc.), em processos de afeto (sentir medo, desejo, etc.) e em processos de cognição
(saber, pensar, acreditar, etc.). Para se realizar, os processos verbais diferem de processos
mentais porque eles precisam de um ser humano.
Os diálogos em balões realizam três tipos de circunstância: localização, significações
e acompanhamento. Esses tipos existem linguisticamente. Sendo assim, informações como o
que, quem, quando, por que etc. devem ser consideradas na análise de uma estrutura narrativa
visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). As estruturas narrativas não são difíceis de traduzir, mas
requerem atenção.

Circunstâncias
As circunstâncias em imagens narrativas são participantes que podem ser ignorados
sem afetar a proposição básica do padrão narrativo. Podem conter participantes secundários
relacionados aos participantes principais por meio de outras formas, não de vetores. Existem
três tipos de circunstâncias nas representações narrativas: as circunstâncias locativas, as
circunstâncias de significados e as circunstâncias de acompanhamento. As circunstâncias
locativas são as que relacionam outros participantes a um participante específico. É um
processo reconhecível porque os participantes no primeiro plano sobrepõem-se porque são
desenhados em menos detalhes, por causa da leveza entre o primeiro e o segundo plano ou
do contraste na saturação de cor e escuridão total. A circunstância de significado de um
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processo é formada pelo vetor com o qual a ação é executada. A circunstância de
acompanhamento é um participante da estrutura narrativa que não tem relação vetorial com
os outros participantes e que não pode ser interpretada como um atributo simbólico.
Quadro 2– Circunstâncias no padrão narrativo

Participante secundário relacionado a um
participante específico

Circunstância Locativa

Vetor do processo de ação

Circunstância de Significado

Participante secundário da estrutura narrativa

Circunstância de Acompanhamento

Fonte: Elaboração da autora, com base em Kress e van Leeuwen, 2006.

Análise de Discurso Crítica (ADC)
A Análise de Discurso Crítica relaciona-se com abordagens concentradas em problemas
sociais, especialmente, com aquelas preocupadas com a reprodução e com o uso abusivo do
poder, na perspectiva do que é consistente com os interesses dos dominados.
Fairclough (2003) expõe os textos são parte de eventos sociais por meio dos quais
as pessoas (inter)agem no curso dos eventos. As formas interdiscursivas materializadas nos
textos são formas de ação, de representação e de identificação de aspectos do mundo em que
diferentes modos da ideologia podem ser incorporados. O autor chama a atenção para o fato
de os impressos reduzirem uma série de eventos complexos que constituem uma história,
impondo uma ordem narrativa sobre eles e focalizando ideias e pontos de vista que excluem
a verdade, o que é uma forma de violência social.
As narrativas devem informar às pessoas sobre o que de significativo têm acontecido
no mundo, mas os meios as têm utilizado para focalizar pontos de vista que vão ao encontro
de interesses particulares. Histórias com propostas de alto nível conectam-se à política
internacional podendo ir além das relações sociais da mídia local, das relações entre jornalistas
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e audiências e das relações dissimuladas entre governantes e governados.
As mudanças rápidas e profundas da sociedade contemporânea, associadas à
globalização são atribuídas às práticas sociais das quais derivam os gêneros em circulação
na sociedade, posto que são eles que concretamente estruturam e alteram a organização
espacial das relações de poder e de dominação, por conseguinte, das atividades sociais. Os
websites, por exemplo, textos constituídos de um gênero principal e de um subgênero, com
seus formatos tecnológicos, combinam fotografias, imagens e vídeos em sua composição de
modo a projetar um impressionante efeito de sentido.
De acordo com a ADC, o trabalho ideológico dos textos está ligado às relações
hegemônicas e universalizantes. Sistemas de valores e pressupostos associados pertencem
a discursos que, em alguns casos, estão associados a ideologias. Assim, ao analisarmos um
texto, não podemos afirmar que este é uma composição ideológica apenas com base em
algumas evidências. O exame das formas simbólicas baseia-se em análises das complexas
relações entre a linguagem e as relações de sociais de poder.
É importante analisar a ideologia incorporada nos gêneros de mídia por ser a prática
social midiática associada ao uso da linguagem, às lutas, aos conflitos sociais e aos interesses
dos grupos de poder. Tendo em vista o intuito do estudo, destacamos a narrativização como
estratégia de construção simbólica da ideologia operacionalizada em textos midiáticos, a qual
tem sido utilizada para legitimar o presente representado como parte de uma tradição eterna
e dignificante. A narrativização visual é realizada por ângulos. O quadro a seguir mostra os
significados dos ângulos em imagens.
Quadro 3 – Narrativização em imagens
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Fonte: Elaborado pela autora com base em van Leeuwen, 2005.

Os diagramas, os mapas e os gráficos geralmente codificam uma atitude objetiva
realizada por forma diretamente frontal, indicativa de envolvimento máximo, ou por forma
perpendicular de cima para baixo, indicativa de potência máxima e orientados para o
conhecimento. O ângulo transversal e a visão de raios X sondam os níveis mais profundos e
ocultos dos pontos de vista em imagens objetivas. O ângulo horizontal é um processo que
acontece nos contextos em que a forma popularizada aparece em imagens esquemáticas
vestidas da realidade visual. Na perspectiva central, os elementos representados vistos de
frente e na altura dos olhos indicam equilíbrio e convergência. Se há vista a partir de um
ângulo oblíquo, um dos lados será visível e o outro não. Se o ângulo alto para baixo for
alto, o topo é exibido. A perspectiva frontal e isométrica indicativa de desapego baseia-se
nas dimensões objetivas dos participantes representados e é análoga à impessoalidade da
linguagem científica em termos visuais. A frente é distorcida, o objeto não é representado
como um quadrado e os paralelos horizontais e verticais não convergem. O ponto de vista
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individual estende o espaço indefinidamente como um ângulo relativamente alto (KRESS e
VAN LEEUWEN, 1996, 2006).
Os conceitos multimodais expostos acima têm sido utilizados na produção de textos
multimodais, mas como o dado nunca é objetivamente dado, nem o novo objetivamente
novo, as coisas podem ser tratadas como dadas ou como novas no contexto de uma situação
ou de um evento comunicativo. Uma representação narrativa em que o meio é apresentado e
salientado como essência idealizada ou generalizada da informação pode ser, exatamente, a
parte da estrutura visual em que a ideologia opera.

Metodologia
A pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar, transdisciplinar e, às
vezes, contradisciplinar, que atravessa as humanidades, as ciências sociais
e as ciências físicas (...). Tem um foco multipragmático. Seus praticantes
são suscetíveis ao valor da abordagem de múltiplos métodos, tendo um
compromisso com a perspectiva naturalista e a compreensão interpretativa
da experiência humana (DENZIN e LINCOLN e 2010, p. 390).

Nossa pesquisa qualitativa encontra no campo da transdisciplinariedade o caminho
seguro e confiável para o alcance de seus objetivos. Do ponto de vista teórico, as relações
entre os textos e as imagens ainda não estão completamente estabelecidas, mas a análise
dos contextos determinantes dos modos de construção dos textos e das ideologias neles
incorporadas resultam da aplicação de conhecimentos rigorosos e de critérios confiáveis.
Assim como a metodologia da Análise de Discurso Crítica permite explanar os
significados ideológicos de um evento sociodiscursivo texturizado (FAIRCLOUGH, 2003), a
metodologia da Teoria Semiótica Social da Multimodalidade também possibilita descrever e
interpretar a composição construída com os recursos dos modos semióticos. Entre as diversas
categorias analíticas sistematizadas pela Multimodalidade utilizamos a representação
narrativa, por ser relevante e apropriada aos objetivos da pesquisa. O quadro reúne as
categorias aplicadas ao dado de análise exposto adiante.
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Quadro 4 – Categorias de análise

CONTEXTO

REPRESENTAÇÃO
NARRATIVA

IDEOLOGIA

Fonte: Elaborado pela autora.

Dado de análise
Figura 4 – Petrobrás
Isto é. 10 de agosto de 2016

Fonte: Ano 39 – Nº 2435, p. 70.
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Análise
Nesta produção midiática multimodal tecnológica, interesses políticos, objetivos
econômicos, regras, convenções e esquemas da comunicação globalizada e o capital estão
implementados. A representação semiótica traz implícito a instabilidade inerente do sistema
capitalista, a recessão mundial que afeta a economia brasileira, agravada pela crise política no
Brasil e a atual situação da maior empresa brasileira, a Petrobrás 8.
O Brasil, uma sociedade moderna organizada sob o comando de um governo que
controla e impõe suas políticas, tem como fonte de força unificante e representativa de sua
identidade nacional estruturas sociais como, a língua portuguesa, a religião, o futebol e a
música. Sua população demonstra interesse nos assuntos referentes aos seus governantes e
atualmente se manifesta buscando influenciar nas decisões políticas de seu interesse.
No contexto de crise do capitalismo global, a ruptura da institucionalidade
democrática no Brasil em 2016, por meio de impeachment, possui uma função histórica
crucial que dá oportunidades de renovação para que o sistema capitalista se recomponha
num patamar superior, constituindo uma forma social no interior da qual ele irá desenvolver
suas contradições no século XXI. Nas novas condições históricas de dominância do império
neoliberal face ao aprofundamento de suas contradições estruturais, a tarefa do Brasil é
promover a reestruturação reacionária e conservadora do capitalismo brasileiro.
Particularmente, a crise que a Petrobrás enfrenta, devido a um esquema de corrupção e
desvio de fundos, através de contratos superfaturados para benefício de políticos, repercutiu
fortemente sobre o seu valor de mercado com seus seguidos envolvimentos na operação Lava
Jato, ao mesmo tempo em que o mundo vive uma grave crise relacionada à queda do preço
do Petróleo. Todavia, com o iminente desenvolvimento dos campos do pré-sal, os níveis de
produção tenderão a aumentar em relação ao que está sendo notado atualmente. Um indício
desse crescimento é a quantidade de plataformas prevista no Plano de Negócios da Petrobras
para o período de 2015 a 2019 com um investimento previsto de 108,6 bilhões de dólares
apenas em Exploração e Produção. Portanto, apesar da crise atual ainda não estar superada,

8 A Petrobras, empresa de capital aberto cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil opera atualmente em 25 países, no
segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás
natural e seus derivados.
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existem indicativos de que a produção da Petrobras passará a crescer num ritmo maior do que
o ocorrido desde 2000. O texto não expressa apenas o conhecimento do jornalista produtor
do texto a respeito do acontecimento, mas envolve um processo complexo de seleção de
proposição que é formulada de um modo controlado pelo contexto.
Composto pela combinação de recursos semióticos dos modos visual e escrito, o
texto jornalístico produz sentidos positivos e, ao mesmo tempo, negativos. A foto da sede da
petrolífera no plano médio do todo composicional, sobre um pano de fundo azul cujas margens
estendidas projetam números − pressupostos como valores financeiros − aparece integrada
pela manchete: Uma vitória para a Petrobrás, seguida de notícia exposta no primeiro plano
do texto têm efeito positivo. A justiça dos Estados Unidos é o agente da ação que dá a ‘vitória’
à petroleira favorecida pela decisão da Corte Federal de Apelações de Nova York de suspender
processos movidos por investidores que alegam ter sofrido com as denúncias de desvios e
contratos superfaturados da estatal. Todavia, um raio que sai da parte superior da margem
esquerda, passando pelo centro, até chegar à parte mais inferior da composição visual com
uma seta apontando para o chão evoca efeito negativo sobre maior empresa estatal brasileira
que satisfaz a opinião pública porque atende à condição de negatividade de uma complicação
digna de ser tratada.
Para ser compreendida e interpretada a representação narrativa exige a ativação de
conhecimentos gerais anteriormente compartilhados pela grande mídia porque o texto não
expressa apenas o que o produtor sabe a respeito do acontecimento que rende notícia, mas
envolve um processo complexo de seleção e de formulação de proposições controlado por
modelos de contextos globais e locais relevantes.
A narrativa em análise representa um evento com processo de ação não transacional
em que é configurado somente o participante meta (a Petrobrás) identificado por seu
tamanho, focalização e saliência no centro da composição. Embora haja um participante ator
(a Justiça dos Estados Unidos), conforme expresso pelo modo escrito, ele é excluído, porque
o obscurecimento da agência satisfaz relações de poder e de dominação.
O processo de ação não transacional tem como vetor o próprio participante meta (a
imagem da Petrobrás) representado por meio de ângulo oblíquo indicativo de inclinação e
obscuridade. Contribui para a construção desse sentido a forma orgânica e alongada do raio
que vai em direção ao chão, como informação de chegada. Esse simbolismo abstrato não
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inclui participantes representados porque o raio é fenômeno da natureza. O que possibilita
a compreender que o agente causador da atual situação da petrolífera foi o esquema de
corrupção e desvio de fundos na Petrobrás, através de contratos superfaturados para benefício
de políticos, é o conhecimento do contexto de produção do evento discursivo.
A ideologia incorporada ao texto é expressa pela dissimulação, modo de operação
estratégico que oculta as relações de poder envolvidas no processo de ação representado.
O texto composto pelo modo escrito e visual tanto reativa sentido com conotação positiva
sobre a estatal, quanto negativa, mas em ambos os modos semióticos há obscurecimento
dos agentes das ações. No modo escrito (manchete do texto) o sentido positivo da estatal é
construído pela omissão do agente da ação e no modo visual o sentido negativo é produzido
pelo uso da metáfora visual (raio), ou seja, pelo uso da forma de outro campo semântico a um
objeto de ação, ao qual a forma não poderia ser aplicada.

Conclusão
Com o objetivo de analisar com criticidade representações narrativas midiáticas
destinadas ao consumo de um número indefinido de pessoas situadas nos mais diversos lugares
do mundo foi possível constatar a relação existente entre contexto e discurso bem como obter
uma nova perspectiva teórica sobre o contexto. Também foi possível relacionar teoria distintas
por meio do diálogo teórico transdisciplinar rumo ao tipo de análise pretendido. A orientação
metodológica utilizada nesse estudo qualitativo possibilitou concretizar análise semiótica
de uma reportagem difundida pela mídia impressa com consistência e confiabilidade. Desse
modo, o estudo assinala que a compreensão plena dos significados evocados pelo texto
midiático depende fundamentalmente do conhecimento dos contextos globais envolvidos
na produção do gênero, podendo estes ser analisados e evidenciados e que a contradição
projetada pela forma simbólica resultante da operacionalização de estratégia de ideologia
que dissimula agentes e participantes das estruturas semióticas tanto serve para fortalecer a
Petrobrás, quanto para fragilizá-la, o que põe, portanto, em questão a real intenção da forma
comunicativa.
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O discurso da marca através de sua história e da formação ideológica do
gestor1
Rosana Vaz SILVEIRA 2
Universidade FEEVALE

Resumo
As representações diante do discurso da marca tangencia complexas reflexões consolidadas
na trajetória de um negócio. O consultor, ao pesquisar as tendências comunicacionais,
comportamento dos públicos e atuação de mercado, costumeiramente, projeta uma marca
negligenciando representações invisíveis inseridas na história do negócio. A essência de uma
marca se constrói nas diferentes gestões empresariais que modificam a estrutura e conduta
de um negócio. O gestor, agente nesse desenvolvimento, pode contribuir para o discurso da
marca partindo de uma formação ideológica que, muitas vezes, determina representações
constitutivas na identidade da marca. Por conta dessas reflexões, o artigo visa esclarecer
processos culturais importantes, quando promove a identificação da essência do negócio e
os fatores ideológicos do gestor a fim de contribuir para a formação discursiva capazes de
construir a exposição autêntica da marca. Sendo assim, o consultor ao pesquisar representações
que possam expressar o discurso da marca, deve observar a cultura interiorizada no cerne
corporativo para desenvolver a integração e a assimilação cultural representada na formação
discursiva. Nesse sentido, especula-se que a pesquisa etnográfica, apoiada em uma análise
de discurso, constrói as relações intangíveis implícitas no discurso da marca. Na metodologia
busca-se no estudo histórico (JENKINS, 2007), as possibilidades interpretativas do pesquisador,
através de representações culturais (HALL, 1997) implicadas na linguagem, reconhecidas na
pesquisa etnográfica (FERREIRA NETO, 1997), com base na oralidade, nos documentos e

1 Trabalho apresentado no GP O discurso da marca e ideologia, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/
Branding: Economia Criativa.
2 Doutoranda do PPG Processos e Manifestações Culturais da Universidade Feevale, e-mail: rosanavaz@feevale.br
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demais actantes constituintes da história de um negócio. A análise é estruturada no conceito
da formação discursiva proposta por Maingueneau (2015), quando relaciona as unidades
tópicas (baseada em gêneros) e daquelas não tópicas (não associadas a um gênero específico),
determinando a arbitrariedade no interdiscurso.
Palavras-chave: discurso da marca; formação discursiva; etnografia; gestor; ideologia.

Abstract
The representations on the brand’s speech consolidated complex reflections in the course
of a business. The brand manager, when research the communication trends, behavior
about the publics and market performance, usually designs a brand neglecting invisible
representations inserted in business history. The essence of a brand is built on different
corporate managements that modify the structure and conduct on a business. The manager,
agent in this development, can contribute to the speech of the brand starting from their
ideological formation that often determines constitutive representations in brand identity.
Because of these considerations, the article aims to clarify important cultural processes when
promotes identification of core business and ideological factors of the manager in order
to contribute to the discursive formation able to build authentic brand exposure. Thus, the
manager when research representations that can express the speech of the brand, should
observe the culture internalized in the corporate core to develop integration and cultural
assimilation represented in discursive formation. In this sense, it is speculated that the
ethnographic research supported in a speech analysis builds the implied intangible relations
in the brand discourse. The methodology is sought in historical study (JENKINS, 2007), the
possible interpretations of the researcher, through cultural representations (HALL, 1997)
included in language, recognized in ethnographic research (FERREIRA NETO, 1997), with
based on orality, documents and other constituents actants history of a business. The analysis
is structured on the concept of discursive formation proposed by Maingueneau (2015), when
he relates the topical units (based on gender) and those not topical (not associated with a
specific genre), determining the arbitrariness in interdiscourse.
Keywords: speech of the brand; discursive formation; ethnography; manager; ideology.
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Resumen
Las representaciones en que lo discurso de la marca consolidan reflexiones complejas en
el curso de un negocio. El administrador de la marca cuando investiga las tendencias de
comunicación, el comportamiento público y el desempeño en el mercado, habitualmente,
diseñar una marca descuidar representaciones invisibles insertados en la historia empresarial.
La esencia de una marca se basa en diferentes direcciones corporativas que modifican la
estructura y el comportamiento de una empresa. El administrador, el agente en este desarrollo,
puede contribuir a la discusión de la marca a partir de una formación ideológica que a
menudo determina representaciones constitutivas de la identidad de marca. Debido a estas
consideraciones, el artículo tiene por objeto aclarar los procesos culturales importantes cuando
se promueve la identificación de las actividades básicas y los factores ideológicos del gerente
con el fin de contribuir a la formación discursiva capaz de construir la exposición de marca
auténtica. Por lo tanto, el gerente de las representaciones de búsqueda que pueden expresar
el discurso de la marca, se debe observar la cultura internalizada en el núcleo empresarial para
desarrollar la integración y la asimilación cultural representado en la formación discursiva. En
este sentido, se especula que la investigación etnográfica apoyado en un análisis del discurso
construye las relaciones intangibles implícitas en el discurso de la marca. La metodología se
busca en el estudio histórico (Jenkins, 2007) las posibles interpretaciones del investigador, a
través de representaciones culturales (Hall, 1997) que participan en el lenguaje, reconocido
en la investigación etnográfica (Ferreira Neto, 1997) basado en la oralidad, documentos y
otros constituyentes actantes historia de una empresa. El análisis se estructura en el concepto
de formación discursiva propuesto por Maingueneau (2015), cuando relata las unidades de
actualidad (en función del sexo) y los que no tópica (no asociado con un género específico),
la determinación de la arbitrariedad en interdiscurso.
Palabras-clave: discurso de la marca; formación discursiva; etnografía; administrador;
ideología.

Résumé
Les représentations du discours marque consolidées réflexions complexes dans le cadre d’une
entreprise. Le consultant à la recherche des tendances de communication, le comportement
du public et de la performance du marché concevoir habituellement une marque négliger les
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représentations invisibles insérées dans l’histoire de l’entreprise. L’essence d’une marque est
construite sur différents dirigeants d’entreprise qui modifient la structure et la conduite d’une
entreprise. Le gérant, l’agent dans ce développement, peut contribuer au discours de la marque
à partir d’une formation idéologique qui détermine souvent des représentations constitutives
de l’identité de la marque. En raison de ces considérations, l’article vise à clarifier les processus
culturels importants lors de la promotion de l’identification des activités de base et les facteurs
idéologiques du gestionnaire afin de contribuer à la formation discursive capable de construire
une exposition de marque authentique. Ainsi, le conseiller aux représentations de recherche
qui peuvent exprimer le discours de la marque, doit observer la culture intériorisée dans le
noyau de l’entreprise pour développer l’intégration et l’assimilation culturelle représentée dans
la formation discursive. En ce sens, il est supposé que la recherche ethnographique soutenu
dans une analyse du discours construit les relations intangibles implicites dans le discours
de la marque. La méthodologie est recherchée dans l’étude historique (Jenkins, 2007), les
interprétations possibles du chercheur, à travers des représentations culturelles (Hall, 1997)
impliqué dans la langue, reconnue dans la recherche ethnographique (FERREIRA NETO, 1997)
basée sur l’oralité, des documents et d’autres constituants actants l’histoire d’une entreprise.
L’analyse est structurée sur le concept de formation discursive proposée par Maingueneau
(2015), quand il concerne les unités d’actualité (fondée sur le sexe) et ceux qui ne topique (pas
associé à un genre spécifique), la détermination de l’arbitraire dans interdiscours.
Most-clés: discours marque; formation discursive; ethnographiques; gestionnaire; idéologie

Introdução
O discurso de uma história se constrói de acordo com interpretações impostas do
narrador e, quem a recebe, pré-interpreta o enunciado de acordo com suas vivências do
passado, digamos, sua cultura e base ideológica. Ao interpretar, o destinatário o faz diante do
seu presente, do seu agora, pois contextualiza as vivências do ser ideológico, que entende a
história através de suas próprias interpretações. Sendo assim, arrisca-se a dizer que a história
contada é também uma história recontada pela posição do orador.
Sabe-se que há críticas sobre a veracidade de uma história, porém, a busca da pesquisa
histórica, permeia os discursos das mais diferentes circunstâncias, como relatos orais,
fotografias, cartas, objetos etc. Se uma história é contada a partir de materiais físicos, tangíveis
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aqueles possíveis de ver para crer, aquilo que se vê/ouve/toca pode ser considerada verídica?
Independente disso, sobre o material, pode-se inventar histórias, pois não se sabe, ou não se
tem certeza como de fato aconteceu. . Imagina-se. E nessa imaginação, se solidifica um fato
construído sobre uma verdade: a existência do material. Nesse sentido, entende-se que o que
foi contado é verdade, pois sobre olhar de cada um, há interpretações de fatos possíveis de
serem considerados legítimos. E assim, as histórias conduzem o repertório societal, instigando
as crenças, as ideologias, as formas de ver o mundo.
Sob este pensamento, interpreta-se no presente, aquilo idealizado culturalmente no
passado. Se pensa, se conjetura, se tangibiliza fatos, relatos, indícios daquilo que pode ter
ocorrido. E se foi ou não, pode ser entendida como verdade para cada indivíduo. A construção
de histórias explora a veracidade dos acontecimentos, propondo respostas de forma a
serem interpretadas ficcionalmente pelo sujeito. Especula-se, que nesse sentido, a essência
representativa de um fato, pessoa ou instituição é imutável, mas já sua condição ideológica,
da posição política, das crenças religiosas podem ser passíveis de mudanças.
E, não se pode negar da interferência do fator externo: o social, o econômico e o
cultural concebendo um olhar pré-julgado, que, geralmente inquieta-se, diante das novas
perspectivas, das ‘novas verdades’. Isso atua de modo que o óbvio para o sujeito interpretante,
não o é mais. A descoberta se comporta como um momento de ruptura das crenças e isso
é algo conflituoso quando, se interpreta, se percebe e se entende. Porém, o sujeito, ao se
permitir repensar o presente para entender um outro lado do passado, aceita a ruptura na sua
cultura, construindo novos processos interpretantes, possibilitando a ampliação de outras
dimensões do conhecimento, daquilo que estava nos entremeios de outras histórias.
Ao observar a história de alguma marca, vê-se o quanto a tradição de uma empresa
pode valorizar o fazer de um negócio. Evidentemente, uma marca não é representada apenas
na sua condição histórica, mas por ideologias formadas pelo idealizador do negócio, capazes
de demonstrar sua personalidade e seus valores. Tais representações são importantes no
desenvolvimento de uma marca, como forma de estabelecer um reconhecimento desses
elementos ordinários (advindos da essência) e, principalmente, uma identificação capaz de
gerar apreciação ou afinidade no destinatário, para assim, ‘marcar’. Nesse sentido, ao estudar
a história da marca, como os indícios que salientam a sua origem, estuda-se também, a cultura
empresarial, seja esta disseminada através de materiais publicitários ou na condução laboral
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de funcionários, por exemplo, que, de certa forma, demonstram, em seu discurso, o caráter
ideológico e social do gestor da empresa.
No decorrer dos anos, a gestão empresarial modifica os percursos discursivos das marcas,
possivelmente pelas diferentes administrações que cada gestor conduz o empreendimento.
Assim, o construto da identidade da marca se reconfigura, ainda que, a sua essência, a forma
ordinária da marca, se conserve, como forma de manter um discurso ‘legítimo’. Para analisar
a integridade verídica da marca, o uso de métodos baseados na etnografia poderia ser uma
possibilidade eficiente, pois verifica-se o reconhecimento de materiais como documentos,
fotos, vídeos, móveis, como também relatos orais, condutas de funcionamento, procedimentos
práticos etc. Porém, não se pode descartar a análise de discurso por trás dessas representações,
concebendo assim, as relações no construto da personalidade da marca.
Pelo viés da formação discursiva, tem-se das representações, diferentes temas de
análise diante de um corpus. Os temas são dedicados às abordagens que formam determinado
discurso atribuído a uma encenação da condição externa (daquilo que é representado ao
público, exposto na mídia), porém transitório, no sentido de estar diante de representações
interiores (daquilo interiorizado no cerne do negócio, ou seja, pela essência da marca e
pela gestão empresarial, compreendida como cultura). Nesse sentido, as representações
contemplam as propriedades culturais e ideológicas do interdiscurso, projetando a imagem
que se atribui à marca (MAINGUENEAU, 2015). No entanto, se as representações interiores
forem desconsideradas na formação discursiva da encenação da condição externa, o discurso
da marca não perderia sua autenticidade?
Com isto, o objetivo geral deste artigo se concentra em estabelecer as relações entre a
essência do negócio e a ideologia do gestor como fatores fundamentais para a veracidade na
formação discursiva da marca. Os objetivos específicos consistem em observar as possibilidades
de se utilizar o estudo histórico de um negócio na busca de elementos essenciais da marca,
como também, compreender a gestão empresarial na figura do gestor, para assim determinar
a autenticidade do interdiscurso na formação discursiva.
A metodologia, para a observação dessa questão, baseia-se na análise de discurso
de Maingueneau (2015) sobre as unidades tópicas e não-tópicas concernentes na formação
discursiva; da pesquisa bibliográfica de Jenkins (2007), apresentando um resgate histórico
dos próprios estudos históricos; de Hall (1997) quando trata da representatividade como
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recurso de linguagem; e de Ferreira Neto (1997) referentes à etnografia tratando da etnia no
contexto histórico.
De acordo com as expectativas a serem conquistadas neste artigo, entende-se que a
etnografia indica diferentes estruturas de observação sobre a história de uma marca, mas que,
através da formação discursiva é que se percebe como destacando os elementos essenciais
ao promover subsídios capazes de construir as representações que formam o interdiscurso da
marca. Assim, a formação discursiva da marca tende a apresentar representações no construto
de sua identidade, concebendo credibilidade no seu discurso.

1 A essência da marca através de sua história
A legitimação de uma história perpassa por fatos determinados pela cultura dos
povos, motivados pelos vestígios encontrados em distintas comunidades. No entanto, a
pretensão pela verdade da história nos estudos históricos, aconteceu entre o século XIX e o
XX, manifestados nos diferentes processos de emancipação do homem, como no liberalismo
ou no marxismo (JENKINS, 2007). Dentre as culturas, a cristã foi aquela que demonstrou
notória força e ascensão diante de outras, devido à construção do imaginário sobre o sujeito
branco europeu. No entanto, foi das similitudes entre os povos que resultou na compreensão
da existência e do processo de aceitação das diferenças entre os sujeitos, mesmo que
provocadas pela estrutura de dominação e a escravidão etnocentrada/excludente, vivenciada
pelos traumas e resistências no contato humano (FERREIRA NETO, 1997).
A descoberta da humanidade do outro, a partir do século XVI, é, assim, um
fenômeno social contraditório, que funda a necessidade de atitudes, mais ou
menos intensas, de tolerância ou de intolerância, na busca da ordenação do
indivíduo (FERREIRA NETO, 1997, p. 455).

Outros dois fatos importantes que impulsionou a descoberta da humanidade do
outro foi a expansão comercial, intencionada pela pluralidade cultural nos negócios, e o
desenvolvimento do indivíduo pela heterogeneidade social (FERREIRA NETO, 1997, p. 454).
Esses processos resultaram na diversidade de formação de sentidos culturais, estabelecidos
pelas culturas entre os povos, pois o entendimento da linguagem é o que dá sentido no
mundo das pessoas, objetos e eventos, da mesma forma que a convivência é demarcada pelas
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maneiras em que os sujeitos se compreenderão através da sua comunicação. No entanto,
para haver a produção de sentido, é necessário compreender como funciona o processo de
representação, pois é esta que estabelece a compreensão entre os conceitos e a linguagem,
referindo-se ao mundo ‘real’ e até mesmo o imaginário (HALL, 1997). Sobre a representação,
é possível entender como a produção de sentido construiu os estereótipos culturais,
impregnados até hoje em nossa sociedade:
Linneo considerava que essas características (físicas/biológicas) também
demarcavam uma certa hierarquia moral, mesmo que biologizada, já que ao
homem asiático cabia “a crueldade, a melancolia”, ao africano “a maldade, a
astúcia”, e ao europeu “o gênio e a inventiva” (FERREIRA NETO, 1997, p. 459,
grifo do autor).

Sendo assim, a etnia definiu as identidades da raça humana, questionada mais adiante
por Montagu a substituir a raça por grupo étnico, apresentando dados em que a quantidade
de melanina na pele dos grupos humanos, não deveria ser o aglutinador cultural, mas sim,
seus costumes, credos e tradições, permitindo assim, a percepção da diversidade do indivíduo
(FERREIRA NETO, 1997). Nesse sentido, a globalização cultural proporcionou a compreensão
de sentidos que estabeleceram similitudes em diversas representações:
[...] nós podemos nos comunicar porque compartilhamos praticamente os
mesmos mapas conceituais, e, então, tomamos sentidos ou interpretamos
o mundo de maneiras grosseiramente iguais. Isso é, de fato, o que significa
quando dizemos que‘pertencemos à mesma cultura’. Porque nós interpretamos
o mundo de maneiras grosseiramente similares, nós podemos construir uma
cultura compartilhada de sentidos e, então, construir um mundo social em
que habitamos juntos (HALL, 1997, p. 5).

No entanto, culturalmente as etnias projetaram significados em prol da liberdade do
ser, na busca pela alteridade e a singularidade, ainda que, “[...] rapidamente demonstrou os
seus perigos ao colocar também em evidência as similitudes existentes entre as culturas.
[...] temiam se igualar ou se confundir com eles.” (FERREIRA NETO, 1997, p. 457). Contudo, a
diversidade permite a formação de elementos culturais, de certa forma, a reestruturação da
própria cultura de cada grupo étnico (FERREIRA NETO, 1997). Nesse caso, a estrutura da
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significação se forma por “qualquer som, palavra, imagem ou objeto que funciona como um
signo, e é organizado com outros signos em um sistema que é capaz de carregar e expressar
sentido, é, sob esse ponto de vista, ‘uma linguagem’.” (HALL, 1997, p. 6).
Sobre isso, a aculturação é uma dinâmica histórica relevante para os estudos realizados
pelos historiadores e são entendidas em dois processos propostos por Nathan Wachtel: o de
integração, referente à incorporação de cultura diferente daquele apresentado no sistema
local e o de assimilação, quando substitui as tradições locais por uma outra cultura (FERREIRA
NETO, 1997). Um exemplo disso, observa-se quando “o estabelecimento do poder efetivo
europeu sobre os ameríndios não significou a preservação de sua imunidade cultural”
(FERREIRA NETO, 1997, p. 468), ou seja, mesmo que se instaure traços de uma outra cultura
(integração), ainda assim haverá mudanças no processo cultural e daí resultará a solidificação
da aculturação (assimilação).
O que fica claro é, portanto, a absoluta imprevisibilidade das leituras e o
reconhecimento de que as interpretações no (digamos) “centro” de nossa
cultura estão lá não porque sejam verdadeiras ou metodologicamente
corretas (relatos brilhantes podem ver-se marginalizados caso seu tema seja
difícil de aceitar), mas porque estão alinhadas com o discurso dominante.
Mais uma vez, temos a relação entre poder e saber (JENKINS, 2007, p.102).

Possivelmente, o discurso dominante se estabelece como fonte principal quando
inserido em um espaço a ser colonizado ou dominado. E diante disto, entende-se que a busca
de respostas no método etnológico podem apresentar elementos cruciais para o processo
de aculturação, pois amplia-se a dimensão de análise e observação. A dinâmica dos estudos
etnográficos fomentam os indícios que estão no cotidiano, e por isso enraizados no cerne
cultural, a partir do “estudo das festas, mitos e símbolos; para a valorização do saber nãoletrado, da tradição oral e de tudo aquilo tido por “cultura popular”.” (FERREIRA NETO, 1997,
p. 470, grifo do autor). A cultura popular se constrói pelo sistema de representação até se
tornar natural e inevitável, pois é o sujeito que estabelece o sentido e a prática significante
(HALL, 1997). Aqui percebe-se claramente o sistema de assimilação, pois o que está enraizado
em uma cultura, se fortalece diante do sistema de integração. O que ‘vem de fora’ (o novo),
mescla-se em uma tradição (popular), atribuindo traços capazes de instituir a formação de um
processo cultural.
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Por conta dessas relações a etnologia pode perceber questões históricas fundamentais
para a construção do sentido, pois “a valorização potencial de toda a sorte de documentos
significou um aprofundamento significativo da sensibilidade para com os mais diversos
aspectos da experiência humana e a incorporação de desafiantes tarefas metodológicas.”
(FERREIRA NETO, 1997, p. 472). Assim, o método etnológico estrutura um processo cuidadoso
de detalhes, acrescentando pormenores que podem fazer diferença na significação de
uma cultura. Um exemplo disso, pode-se considerar a oralidade, pois possibilita às pessoas
participantes de uma cultura construírem suas próprias histórias, ainda que possam ser
ouvidas como produção da realidade (efeito do real):
Hoje mais do que nunca, há pessoas querendo coisas. No rastro desses
centros ausentes e metanarrativas ruídas, as condições do pós-modernismo
produzem aquela multiplicidade de relatos históricos que encontramos por
toda a parte em nossas sociedades democráticas/consumistas, uma massa de
gêneros (“histórias com griffe”) para usar e/ou abusar a gosto (JENKINS, 2007,
p.95, grifo do autor).

Pensa-se que uma história pode ser (re) contada pelo olhar em outros objetos
descartados em uma primeira percepção dos fatos e a contextualização de tais coisas podem
representar resquícios importantes no entendimento da essência do objeto estudado: “Assim,
ela (a história) produziria percepções novas que poderiam realmente fazer uma diferença
substancial e emancipadora no presente - que é onde toda história começa e para onde toda
história retoma.” (JENKINS, 2007, p.104). Nesse sentido, toda a história pode ter várias versões
diante de um mesmo cenário, porém, observada por ângulos distintos. No entanto, há uma
espécie de representação que se constrói no imaginário coletivo, perpetuando o mesmo
entendimento em todas as esferas de observação. E a isto entende-se por essência.
Para uma busca e um estudo sobre a história das marcas3, o reconhecimento do
elemento essencial da cultura empresarial, se torna pertinente no que tange o entendimento
da cultura empresarial de cada negócio. Sob a óptica do gestor, está-se diante de diferentes
percepções quando este assume a conduta de um negócio. Há um construto representativo
3 Optou-se por não trazer conceitos que definam o que é uma marca, pois não é o propósito deste artigo. Neste trabalho, o que se
entende por marca é quando um negócio é reconhecido ou lembrado no seu ramo de atuação.
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que parte da sua identidade através da essência do negócio. Por essa perspectiva, as
possibilidades de reconhecimento de uma representação simbólica já enraizada internamente
(imagem corporativa), tendem a explorar um imaginário sobre a natureza da marca,
observando as relações que implicam na construção de sua identidade e como esta se aplica
diante da sua formação discursiva. Nesse sentido, este reconhecimento essencial deve ser
investigado em um diagnóstico ou entrevista na empresa, pois o processo de construção de
marcas perpassa por diferentes constituições na comunicação percebida em seus discursos,
muitas vezes, observado apenas pelos recursos da contemporaneidade - tendências de
comunicação, comportamento dos públicos e atuação de mercado - (JENKINS, 2007).
Pensando dessa forma, acredita-se que a cultura empresarial de uma marca se constrói
também da formação ideológica do gestor, considerado aqui um dos corpus a serem analisados
na história da marca.

2 A formação ideológica do gestor na cultura empresarial
Ainda que o gestor atue com outros sujeitos (por exemplo, os funcionários) e os mesmos
possam vir a contribuir com as estruturas representacionais e comportamentais, quem assume
a conduta do negócio, de certa forma, atua como coparticipante do desenvolvimento da
cultura empresarial. Para tanto, o gestor expõe suas características (gestos, ideologia, cultura)
e dessas representações encontram-se elementos fundamentais para o entendimento do
conceito da marca:
São os atores sociais que usam os sistemas conceituais de sua cultura e o
linguístico e outros sistemas representacionais para construir sentido, para
fazer com que o mundo seja significativo e para comunicar sobre esse mundo,
significativamente, para outros (HALL, 1997).

Nesse sentido, o gestor enquanto líder, projeta-se revelando sua cultura, construindo
através de condutas, decisões, entrevistas etc., representações que estabelecem a imagem da
empresa, independente de sua aparição física publicamente. No entanto, a história da marca
atua na corporação como parte essencial para a formação da ‘personalidade’ do negócio. . Por
isso, é importante entender os motivos da criação de um negócio e como se desenvolveu para
assim entender o que ‘está por trás’ da origem da marca: “[...], haveria então a necessidade de
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fazer estudos historiográficos detalhados para examinar em que medida as histórias anteriores
e atuais foram construídas, tanto do aspecto metodológico quanto do conteudístico.” (JENKINS,
2007, p.105). Dessa forma, a presença da cultura do gestor deve adicionar suas características
na marca (integração), e que com o tempo sejam capazes de estar diretamente envolvidas na
formação cultural do negócio (assimilação).
Se observarmos por este viés abordado acima, a história do gestor também se faz
importante enquanto material de investigação, visto que “[...] não tanto uma história para nos
ajudar a entender o mundo em que vivemos, mas antes uma série de “histórias do presente”.”
(JENKINS, 2007, p.107, grifo do autor). Uma “história presente” no sentido representativo da
gestão, mas que busca no passado do líder, o reconhecimento de ações que conduziram as
suas escolhas por atuar em determinada área, gostar de um hobby, se identificar com um
estilo etc.
Das teorias da representação, há três tipos de abordagens que traduzem a busca pelo
sentido ‘verdadeiro’ da imagem ou comportamentos formadores da identidade. A primeira
abordagem é a reflexiva, em que a imagem atua como um espelho, refletindo o sentido
verdadeiro do objeto, tal como o sujeito vê/ouve. A segunda é a intencional, no qual o sentido
é imposto pelo interlocutor, ou seja, o que se quer significar diante dos outros. Porém, como
não se possui uma única fonte de linguagem, esta segunda abordagem pode não ser eficiente
vista de forma isolada. Contudo, deve-se perceber a linguagem a partir da terceira abordagem
das teorias da representação, a chamada construcionista ou construtivista, em que se constrói
a imagem de acordo os sistemas representacionais (conceitos e signos), pois “[...] não é o
mundo material que transmite sentido: é o sistema de linguagem ou qualquer outro sistema
que nós usamos para representar nossos conceitos.” (HALL, 1997, p. 14).
Assim, as representações de uma marca podem significar diferentes processos
culturais pesquisados na história da marca e na história do gestor inserida no contexto da
marca. Porém, como todo estudo histórico, deve-se observar que o historiador/consultor não
é imparcial diante dos fatos. A realidade da história está mediante as interpretações de quem
investiga, ou seja, inevitavelmente, há uma posição que influencia no fato:
Logo, toda história é teórica, e todas as teorias posicionam e se reposicionam.
Quando você for escolher sua própria posição, eu obviamente não vou querer
impor-lhe minha maneira de interpretar o passado. Mas peço que se lembre
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de que, ao escolher, você sempre escolhe uma versão do passado e uma
maneira de apropriar-se dele que tem efeitos, que faz você alinhar-se com
certas interpretações (certos intérpretes) e contra outras. O xis da questão é
este: aqueles que afirmam saber o que é a história sempre realizam (assim
como eu) um ato de interpretação (JENKINS, 2007, p.107).

Consequentemente, observa-se que o propósito do ‘real’ na pesquisa histórica, está na
busca de indícios do tangível, do material (desde materiais do constituinte histórico quanto
a oralidade/relatos, por exemplo) como prova dos fatos. No entanto, a interpretação do
historiador/consultor insere-se como mais um material a ser observado na cena. Ainda assim,
há veracidade na propriedade daquilo que conjetura algum momento do passado, porém sob
um olhar totalmente novo sobre o fato: “Tudo isso desestabiliza e fratura o passado, de modo
que nas rachaduras nele abertas se podem produzir novas histórias.” (JENKINS, 2007, p.102).
De qualquer forma, entende-se que o processo de veracidade será sempre subjetivo
diante do incerto, pois mesmo a história documentada pode ter passado por alterações de
acordo com seu interprete (abordagem intencional). Para a história de uma marca, os fatos
‘cristalizados’ no cerne cultural da empresa, tendem a estabelecer os vínculos possíveis entre
os agentes que participam do negócio (abordagem reflexiva). Nesse sentido, a história do
gestor contribui na representatividade ao agregar sua cultura através de sua ideologia, do
seu posicionamento social, de suas crenças (abordagem construcionista) promovendo a
veracidade nas suas representações através do discurso da marca.

3 Análise pelas formações discursivas
Segundo Maingueneau (2015), a formação discursiva é uma expressão cunhada pelos
teóricos M. Foucault, como também por M. Pêcheux, aos quais se referem ao estudos de
unidades de ordem tópicas, ou seja, aquelas constituintes de representações que contempla
os gêneros discursivos4, uma categorização estabelecida culturalmente diante do estilo, da
temática e da composição de ambas, interpretadas pelo caráter ideológico. No entanto, em
4 Bakhtin (1997), entende que a natureza do enunciado é percebida em dois momentos de análise: o gênero primário, quando
o enunciado é interpretado na sua simplicidade, no ato; e o gênero secundário, ao se observar a complexa teia de relações
possíveis a serem interpretadas, na estilística, na tematização e na composição. A percepção do primário acontece para se reparar
o secundário (ambos ideológicos).
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tais estudos percebeu-se que as unidades tópicas, isoladamente, não dão conta da análise do
discurso, uma vez que haveria a “concepção de restrições invisíveis”, chamadas de unidades
não-tópicas (MAINGUENEAU, 2015, p.81). A percepção da presença das unidades não-tópicas
inspirou também os estudos do marxista L. Althusser, ao qual investigou os processos
relativos à formação social e à formação ideológica. Com isso, Maingueneau argumenta que
a “formação discursiva é concebida como um sistema de restrição do oculto, transversal às
unidades tópicas que os gêneros.” (2015, p. 83).
Aplicando no corpus deste artigo, entende-se por unidades tópicas, a pesquisa de
tendências de comunicação, de comportamento dos públicos e de atuação de mercado. Ora,
os processos de investigação de um consultor são basilares na referência desses gêneros,
no que tange a construção de marca. No entanto, a percepção da essência do negócio
que está internamente envolvida na cultura empresarial, entende-se como invisível se não
há o reconhecimento da história da marca. Ao passo que o gestor, enquanto proponente
reacionário ao processo identitário da marca, é uma figura tampouco invisível, se o consultor
não o reconhece pela sua história, crenças e ideologias. Nesse sentido, pode-se dizer que a
essência da marca e a cultura do gestor são as unidades não-tópicas na formação discursiva.
As formações discursivas são analisadas pela identidade e pelas temáticas. A formação
discursiva de identidade refere-se à análise baseada nos diferentes processos de constituição
identitária, podendo partir de diversos gêneros. No entanto, por se tratar de uma pesquisa
fundamentalmente heterogênea, pode-se considerar contraditória diante de quem analisa:
[...] o pesquisador vai se deparar com enunciados derivados de um ou de
vários gêneros de discurso; mas ele também pode incluir ali enunciados que
ele mesmo suscitou (na forma de testes, de entrevistas de questionários...) Essa
heterogeneidade de materiais é contrabalançada pelo postulado segundo o
qual os enunciados decorrentes dessa formação discursiva convergem para
um único foco, alguma “mentalidade” [...] (MAINGUENEAU, 2015, p. 84, grifo
do autor).

É necessário compreender que esta análise trata de um processo de reconfiguração
sem uma evidencia de termino, pois está condicionada à função das posições ideológicas
percebidas na formação discursiva. No entanto, estes subsídios advém de gêneros, ou seja de
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bases fundamentalmente tópicas. Na análise percebe-se a concepção identitária da marca
atribuída da invisibilidade da essência a ser investigada, assim como a ideologia centrada no
gestor da empresa. Nesse sentido, a complexidade dessa análise se faz diante do efeito do
interdiscurso que é projetado no seu exterior de uma formação discursiva através da formação
discursiva do seu interior.
Já as formações discursivas temáticas estão constituídas pelo viés tópico da unidade,
por se tratar das entidades, dos acontecimentos, dos cenários e dos nós. Das entidades trata
de instituições, partidos políticos, celebridades etc. que se configuram em forma de ícones e
imagens representativas. A esta análise, pode-se referenciar ao logotipo ou símbolo referente
a uma determinada marca que se tornou entidade/ícone em alguma categoria genérica ou de
múltiplos gêneros. O fato é que, geralmente se defende a criação simbólica ou até mesmo sua
ressignificação (reposicionamento) diante do que esta pode representar para um determinado
grupo. No entanto,
[...] o analista do discurso, dados seus pressupostos, dificilmente pode
raciocinar em termos de “representação” ou de “imagem” que se encontraria
na cabeça de uma grupo mais ou menos vasto, cuja a projeção em um
conjunto de textos convenientemente escolhidos o pesquisador teria apenas
de encontrar (MAINGUENEAU, 2015, p. 87).

Assim o cuidado do consultor em eleger uma representação a ser atribuída na formação
discursiva da marca, implicaria na busca da formação discursiva de identidade para assim
definir a composição do gênero pelo viés estilístico e temático.
Na formação discursiva temática dos acontecimentos está na base de “momentos
discursivos”, ou seja, daquilo que está sendo exposto pela mídias no tempo em que o discurso
se propaga. Há acontecimentos que se situam devido o momento, seja pelo viés histórico ou
de fatos decorrentes de um movimento determinado. Aqui imagina-se a relação que se faz
das tendências de comunicação, seja pelo assunto corrente nas mídias ou pelos discursos
linguageiros (imagem e texto) midiatizados. “É preciso, entretanto, não ser vítima de uma
ilusão: considerar-se normalmente que a produção discursiva intensa suscitada por um
acontecimento é justificada por sua importância.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 89). Ou seja, as
correntes fomentadas pela mídias não, necessariamente, devam responder a um discurso da
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marca simplesmente por estarem em voga, mas porque participam de uma relação direta
com a formação discursiva da identidade.
Da formação discursiva dos cenários, entende-se da associação de actantes, daqueles
que estão no mesmo quadro constitutivo de atuação. Percebe-se que a atuação no mercado e
ramo de negócio se encaixa perfeitamente nesta formação, uma vez que, uma marca necessita
ser representativa no seu gênero discursivo para assim ser reconhecida pelos seus públicos.
Por fim, a formação discursiva em nós, estabelece a linguagem constituída em um
grupo, ou seja, um “nó” estruturado no vocabulário “recorrente em determinada comunidade”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 90). Para esta formação, entende-se a constituição de públicos que
estabelecem afinidades e assim interpretam discursos de forma homogênea, refletindo na
linguagem da marca. No entanto, “é capaz de até mesmo a expressão nominal figurar em
várias categorias de temas, em função do processamento que se dê a eles.” (MAINGUENEAU,
2015, p. 91). Portanto, tampouco se observar apenas a comunidade atuante da marca, se torna
um processo tendencioso e heterogêneo.
Diante do exposto, no que tange as formações discursivas, percebe-se a diversidade
de análise, relacionada dos elementos pré-construídos no interdiscurso e como pode-se
entender o discurso de uma marca por este viés. Mesmo que o consultor enfoque seu estudo
do discurso da marca em uma das temáticas (de gênero, tópicas), ainda assim, deverá observar
os recortes invisíveis (de essência, não-tópicas).
O pesquisador, com isso, pode querer pôr em evidência uma transformação
das formas de subjetividade em uma sociedade ultraliberal: cada indivíduo,
responsável por si mesmo, é visto como inscrito em um “mercado” no qual deve
“fazer a diferença” em relação a seus “concorrentes”. Vê-se que, mesmo que um
agrupamento como este não corresponda a um recorte preestabelecido, nem
por isso é arbitrário (MAINGUENEAU, 2015, p. 91, grifo do autor).

Nesse sentido, o estudo das formações discursivas podem ser considerados um
caminho para o reconhecimento de temas-chave, a que Maingueneau atribui como um
fenômeno importante para desvendar o que está invisível no discurso, seja pelo elemento
essencial, seja pela explicação, a clareza na comunicação, neste caso, no discurso da marca.
Portanto, as formações discursivas são plurifocais, pois possuem diferentes focos, assim como
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o discurso atua de forma dialógica e não monológica: há sempre diferentes interpretações e
as representatividades atuarão de acordo com os fatores ideológicos, sociais e culturais de
cada indivíduo.

Considerações
O propósito deste artigo foi estabelecer as relações entre a essência do negócio e a
ideologia do gestor como fatores fundamentais para a veracidade na formação discursiva da
marca. O assunto abordou algumas complexidades sobre o estudo historiográfico, no sentido
de buscar as interpretações com base em materiais reais como fundamento para a construção
de uma história verídica. Percebeu-se que a veracidade pode não compreender exatamente
aquilo considerado ‘real’, pois as histórias são sempre interpretadas por alguém, que mesmo
na tentativa de ser imparcial, conduz a história pelo seu entendimento embasado na sua
formação cultural, ideológica e social.
Nesse sentido, o método etnográfico foi apresentado como uma alternativa a ser
explorada na pesquisa histórica para o conhecimento a ser construído na história da marca.
Como a etnologia contextualiza a pesquisa observando alguns pontos em comum que
possam ser representados por um tema-chave, no qual seria considerado a essência da marca.
A essência é o agente fundamental para se entender a personalidade a ser interpretada do
processo marca, encontrados na história de um negócio.
Assim como a projeção histórica transformará um negócio na consolidação de uma
marca, percebeu-se que os processos de aculturação são fundamentais para a reflexão entorno
das representações que personificam o que se chama de marca. E nesse sentido, observouse no gestor um agente transformador no negócio (integração), no sentido em que opera no
âmbito das decisões e assim influencia nos rumos da empresa (assimilação), promovendo
assim, um novo olhar no construto da marca.
Teoricamente, as abordagens representativas permeiam a base reflexiva através da
imagem consolidada da marca, contempla também a representação intencional através das
tendências comunicacionais, do comportamento dos públicos e da atuação de mercado
(unidade tópica), com o intuito persuasivo, porém devendo ser inspirada na história legitimada
da empresa (unidade não tópica). Para uma abordagem construcionista, deve-se reparar nas
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interferências do gestor (unidade não tópica) e sua conduta frente as decisões e, a partir dessa
integração cultural será possível compreender os processos de aculturação para a formação
discursiva da marca.
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Resumo
Os produtos e serviços gerados pela Economia Criativa requerem a utilização de marcas que
os identifiquem no mercado e o registro desses sinais garante a exclusividade de uso pelo
titular do direito em todo o território nacional. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial é o órgão responsável pela concessão dessa proteção e armazena os dados
referentes aos pedidos de registro de marcas. Nos últimos cinco anos, foram depositados no
país, em média, 124.935 pedidos de registro por ano e grande parcela desses pedidos (cerca
de 75%) pertencem a requerentes nacionais. Este trabalho utilizou informações extraídas do
banco de marcas do INPI Brasil a partir das categorias setoriais contidas na Economia Criativa.
Foi possível observar algumas tendências de proteção de marcas no setor, além de refletir
sobre aspectos relacionados ao próprio sistema de propriedade industrial.
Palavras-chave: marcas; proteção legal; economia criativa.

Abstract
Products and services generated by the Creative Economy require the use of trademarks that
identify in the market and the registration of these signs ensures exclusive use by the right
holder throughout the national territory. In Brazil, the National Industrial Property Institute is

1 Trabalho apresentado no GP Proteção e Avaliação da Marca, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/
Branding. Este artigo integra a pesquisa de Doutorado intitulada “Banco de Marcas do INPI: Informações Estratégicas para a
Sociedade Brasileira”, sob a orientação das Doutoras Adelaide Antunes e Patrícia Peralta.
2 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – INPI,
email: elainevianna.marcas@gmail.com
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the office responsible for granting such protection and stores the data for the trademark
registration applications. Over the past five years have been deposited in the country, on
average, 124,935 registration requests per year and a large portion of these applications
(around 75%) belong to national applicants. This study used information contained in the INPI
Brazil trademarks bank from the extracted categories in the Creative Economy. It was possible
to observe some trademark protection trends in the industry, and reflect on aspects related
to own industrial property system.
Keywords: trademarks; legal protection; creative economy.

Resumen
Productos y servicios generados por la economía creativa requieren el uso de marcas que
identifican el mercado y el registro de estos signos se asegura de uso exclusivo del titular
del derecho en todo el territorio nacional. En Brasil, el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial es el organismo responsable de la concesión de dicha protección y almacena los
datos de las solicitudes de registro de marcas. En los últimos cinco años se han depositado
en el país, en promedio, 124,935 solicitudes de registro por año y una gran parte de estas
aplicaciones (alrededor del 75%) pertenecen a los solicitantes nacionales. En este estudio se
utilizó la información extraída del banco de marca INPI Brasil y de las categorías del sector
en la economía creativa. Fue posible observar algunas tendencias de protección de marca
en la industria, y reflexionar sobre aspectos relacionados con el propio sistema de propiedad
industrial.
Palabras-clave: marcas; protección legal; economia creativa.

Résumé
Produits et services générés par l’économie créative exigent l’utilisation de marques qui
identifient le marché et l’enregistrement de ces signes assure une utilisation exclusive par
le titulaire du droit sur tout le territoire national. Au Brésil, l’Institut National de la Propriété
Industrielle est l’organisme responsable de l’octroi de cette protection et stocke les données
pour les applications d’enregistrement des marques. Au cours des cinq dernières années ont
été déposées dans le pays, en moyenne, 124,935 demandes d’inscription par an et une grande
partie de ces applications (environ 75%) appartiennent aux candidats nationaux. Cette
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information d’étude utilisée contenue dans l’INPI Brésil marques de commerce bancaire à
partir des catégories du secteur dans l’économie créative. Il était possible d’observer certaines
tendances en matière de protection de la marque dans l’industrie, et de réfléchir sur les aspects
liés au propre système de propriété industrielle.
Most-clés: marques; protection juridique; économie creative.

I - Introdução
O desenvolvimento da Economia Criativa (EC) deveu-se a mudanças econômicas
e sociais ocorridas a partir de 1990 em alguns países industrializados, provocando o
deslocamento das atividades industriais para as atividades que utilizavam intensamente a
produção intelectual, sobretudo as localizadas no setor de serviços.
No Brasil, segundo o levantamento realizado pela FIRJAN3, sob a ótica da produção,
251 mil empresas formavam a indústria criativa em 2013, ou seja, um crescimento de 69,1%
desde 2004. O estudo citado segmentou o setor em quatro grandes áreas criativas: consumo,
cultura, mídias e tecnologias. O presente trabalho focou na área de consumo, onde estão
elencadas as seguintes atividades de acordo com cada um dos quatro segmentos:
Segmentos

Atividades

Publicidade

Design

Atividades de publicidade, marketing, pesquisa de mercado e realização de
eventos.
Concepção e projeto de edificações, paisagens e ambientes. Planejamento e
conservação.
Design gráfico, multimídia e de móveis.

Moda

Desenho de roupas, acessórios, calçados e acessórios; modelistas.

Arquitetura

Figura 1: Atividades relacionadas à Economia Criativa
Fonte: FIRJAN, 2014.

O objetivo deste trabalho é contribuir com os debates sobre a Economia Criativa
(EC) no Brasil com base nos dados referentes aos pedidos de registro de marcas no Instituto

3 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
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Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Somente no ano de 2015, foram depositados para fins de registro de marcas no INPI,
o total de 158.709 pedidos4 com o fito de obter proteção legal, o que representa ao longo
dos anos, um vasto universo informacional acerca das potenciais atividades econômicas
dos requerentes, dos tipos de marcas que estão sendo protegidas e de aspectos do sistema
que podem integrar estudos setoriais. Tais informações podem ainda refletir estratégias
empresariais, tais como a diversificação de mercado e um reposicionamento no próprio
segmento em que o titular da marca atue.
No que diz respeito à Economia Criativa, o Plano da Secretaria da Economia Criativa
elaborado pelo Ministério da Cultura em 2011 apresentou as políticas, diretrizes e ações para
o período de 2011 a 2014. O capítulo 4 do documento elencou os cinco desafios fundamentais
para a elaboração e a implantação de políticas públicas concretas e efetivas, são eles:
1) Levantamento de informações e dados da Economia Criativa;
2) Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos;
3) Educação para competências criativas;
4) Infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação e consumo/fruição
de bens e serviços criativos;
5) Criação/adequação de Marcos Legais para os setores criativos
A utilização dos dados contidos nos documentos referentes aos pedidos de registro de
marcas do INPI vai ao encontro no exposto pelo item “1”, pois acrescentam elementos para a
necessidade de sistematização das informações referentes a esse setor.
Inicialmente, o trabalho apresenta alguns aspectos introdutórios sobre o sistema de
registro de marcas no Brasil; no tópico seguinte, está exposta a metodologia aplicada, seguida
dos resultados obtidos. Foi possível observar algumas tendências de proteção de marcas
no setor, além de refletir sobre aspectos relacionados ao próprio sistema de propriedade
industrial.
4 Dados extraídos do Anuário Estatístico do INPI.
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II – Aspectos relacionados à proteção das marcas no Brasil
O sistema de propriedade intelectual (PI), segundo a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual – OMPI, foi constituído para proteger as criações do espírito. Esse
sistema está dividido em duas categorias: propriedade industrial e o direito autoral. Dentro do
universo da propriedade industrial, encontram-se as patentes, marcas, desenhos industriais e
indicações geográficas.
A Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e a Convenção
de Berna para a proteção dos direitos de autor, ambas do final do século XIX, marcaram a
constituição do sistema de propriedade intelectual.

O sistema é considerado importante

para o desenvolvimento econômico das nações em processo de industrialização intensiva
gerado após as Revoluções Industriais (Penrose,1974).
No Brasil, a lei A Lei 9279 de 14 de maio de 1996, a LPI - Lei da Propriedade Industrial
é o instrumento que rege o que pode ser registrado como marca e que determina os prazos
legais para os atos processuais que envolvem o processo de registro. Esse processo inicia-se
com o depósito (entrada do pedido no INPI) e, nos casos em que não há impedimento legal ou
desistência por parte do requerente, conclui-se com a concessão, momento no qual o registro
passa ser vigente por dez anos, podendo ser prorrogado quantas vezes houver interesse por
parte do titular. As etapas que constituem o processamento estão expressas no fluxograma a
seguir:

Figura 2: processamento do pedido de marca
Fonte: SEPES/INPI

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

A proteção legal das marcas garante a função distintiva (identificadora) que auxilia o
consumidor contra enganos promovidos pela utilização indevida do sinal ou criação de sinais
similares, o que poderia causar confusão. Ressalte-se que a proteção legal não é compulsória,
mas ela atua como uma fonte de vantagens para os seus proprietários, como uma garantia de
exclusividade de quem teve o cuidado de requerer sua proteção.
O exame de mérito do pedido consiste em observar as proibições legais expressas
no artigo 124 da LPI. Entre elas, existem as consideradas “absolutas” e aquelas denominadas
“relativas”. Conforme Gonçalves (2003) abordou, o primeiro grupo, dos impedimentos
absolutos, é constituído pelas proibições relacionadas aos elementos inerentes ao sinal
e suas relações com o interesse público. No segundo grupo, dos impedimentos relativos,
estão incluídas as proibições baseadas na semelhança do sinal reivindicado com outras
marcas registradas ou, até mesmo, com outros direitos de terceiros, tais como os direitos
personalíssimos e demais de propriedade intelectual como são os casos das obras protegidas
pelo Direito de Autor, desenhos industriais, além de nomes comerciais de terceiros.
Segundo a LPI, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de Maio de
1996, art. 122).
O sistema brasileiro de proteção legal das marcas utiliza a Classificação Internacional
de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que possui uma lista de 45 classes com informação sobre
os diversos tipos de produtos e serviços correspondentes a cada uma delas. Esse sistema de
classificação é dividido entre produtos que estão nas classes de 1 a 34 e serviços que estão nas
classes de 35 a 455. A compatibilidade entre a atividade econômica que o requerente exerça
e o segmento que engloba a NCL reivindicada é observada para a obtenção do registro de
marca6 . Isso está em consonância com a exigência de que a marca seja efetivamente utilizada
no mercado e, mesmo após a concessão, o registro está sujeito à caducidade7, ou seja, a perda
5 É importante saber que as classes não incluem todos os tipos de produtos e serviços que existem. Por isso, o INPI criou listas de
apoio, que são as Listas Auxiliares. Fonte: www.inpi.gov.br
6 Art. 128, Parágrafo 1° - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam
efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei.” (LPI)
7 Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua
concessão, na data do requerimento:
I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada
com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo origina, tal como constante do certificado de registro. (...) (LPI)
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do registro pela falta de uso efetivo da marca no mercado. A exigência legal da efetiva
utilização da marca registrada confirma o seu papel como ferramenta inerente à dinâmica do
mercado e os dados presentes nos documentos permite que sejam observadas tendências,
tanto mercadológicas, como de uso do sistema de proteção em si mesmo.
Ao depositar a marca no INPI, os requerentes devem optar pela apresentação do sinal
e, vale ressaltar que, cada pedido deve corresponder a uma categoria, independentemente,
de haver desejo de proteção da mesma marca sob mais de uma apresentação. A base de
dados TMview utiliza a denominação “tipos” para as categorias de apresentação. O presente
trabalho se ateve às marcas nominativas e mistas, tendo em vista a metodologia empregada.
No entanto, o quadro a seguir, apresenta os quatro possíveis modos de apresentação da marca
para registro legal no Brasil:

Apresentação
Nominativa

A que se aplica
Sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos,
sem apresentação fantasiosa

Mista

Sinal que combina elementos nominativos e figurativos

Figurativa

Sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral

Tridimensional

Sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum
do produto 8
Figura 3: Apresentação das marcas
Fonte: elaboração própria a partir das informações extraídas do INPI

A utilização dos dados de marcas do INPI para a observação de tendências de uso do
sistema de proteção tem o potencial de gerar subsídios para a elaboração de atividades de
disseminação de conceitos e regras de PI nos ambientes profissionais onde as marcas são
criadas, a fim de prevenir equívocos e prejuízos.
Por outro lado, os dados sobre as marcas depositadas contêm informações que muito
podem contribuir para análises econômicas setoriais como destacaram Mendonça et al (1996),
Rujas (1999), Schmoch (2003), Jensen e Webster (2004) e Malmberg (2005).
8 www.inpi.gov.br
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Mendonça et al (1996) pesquisaram sobre a utilização dos dados de marcas para a construção
de indicadores de inovação e de mudanças industriais, a partir da premissa de que as
marcas exerceriam um papel crucial no processo inovativo. Eles acreditavam que as marcas
poderiam adicionar informações sobre as atividades econômicas dos seus titulares, uma vez
que representavam a efetiva colocação de produtos no mercado. O trabalho de Rujas (1999)
considerou o aspecto informativo sobre as marcas no mercado como uma alternativa de
complementação aos usuais levantamentos de patentes, de acordo com objetivos específicos.
Schmoch (2003) se propôs a demonstrar a utilização das marcas como indicador e,
para isso ele utilizou os estudos realizados pelo Centre of European Economic Research (ZEW),
de onde foi possível extrair os levantamentos acerca das firmas alemãs no ano de 2001. Esse
autor destacou o fato de que é inviável analisar a indústria de serviços como um bloco único,
o que sugeriu a segmentação em subsetores. Foram observadas por ele as seguintes variáveis:
participação nas exportações e investimentos ou P&D. Schmoch (2003) não recomendou a
utilização dos dados de marcas e patentes de forma integrada, uma vez que existem intervalos
de tempo entre eles.
O trabalho de Jensen e Webster (2004) propôs uma análise econômica das marcas
através das tendências dos pedidos de registro na Austrália. Os autores observaram que a
atividade de registro de marcas cresceu mais rápido do que o PIB do país a partir da década
de 1970 e, especialmente, no período de 1975 a 2002, os registros de marcas cresceram 2,3%
a mais do que o PIB. Esse fato foi bastante representativo para eles, já que entre 1906 e 1974,
os registros de marcas cresciam aproximadamente em paralelo com o PIB, de forma similar
ao que ocorreu no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. No entanto, pouco se sabia
acerca das razões desse crescimento. Sendo assim, a sua pesquisa questionou os motivadores
das empresas a registrarem marcas naquele país.
Malmberg (2005) comparou o quantitativo dos registros de marcas com número
de lançamentos de novos produtos no mercado relacionados aos setores eletromecânico,
automotivo e farmacêutico na Suécia. Como etapa do trabalho, ocorreu a correlação entre os
números dos depósitos de marcas ao número de novas drogas aprovadas no período de 19351996 na Suécia. Ele reforçou a ideia de que as patentes não representam a face comercial do
processo de inovação. Baseado no fato de a marca ser veículo de informações, ele sustentou
a ideia de que as firmas tendem a registrar marcas para novos produtos, ou o fazem quando
promovem melhorias nos produtos pré-existentes, a fim de informar sobre as novidades.
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Outra razão consiste no fato de as marcas estenderem as vantagens perdidas com a expiração
da patente, conforme destacou Rujas (1999). No entanto, cabe ressaltar que autores
como Kapferer (2003) e Keller (2004) apontaram como estratégia a utilização de marcas já
consagradas para identificar novos produtos.

III – Metodologia
Para a realização deste trabalho, foi utilizada a pesquisa exploratória quantitativa, a
partir dos elementos extraídos do Relatório da Firjan sobre a Economia Criativa. A ferramenta
de buscas de marcas utilizada para o levantamento de dados foi a TMview9. Essa base congrega
informações fornecidas pelos escritórios nacionais ou regionais de propriedade industrial.
Como o presente trabalho se ateve às marcas no Brasil, foram trabalhadas as informações
do INPI. Foram utilizadas as palavras-chave no elemento nominativo da marca relacionadas
à economia criativa encontradas na literatura, notadamente no mapeamento realizado
pela Firjan: arquitetura, publicidade, design e moda. O primeiro levantamento extraiu o
quantitativo geral das marcas para as palavras-chave e, no segundo momento, o recorte
temporal selecionado foram os pedidos depositados no INPI entre 01/01/2005 a 31/12/2014.
Na ferramenta TMview, foram realizadas buscas avançadas. A figura 3 a seguir apresenta
os critérios possíveis:

Figura 4: Tela da busca avançada
da ferramenta TMview
Fonte:TMview

9 https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

Todo pedido de registro de marca depositado no INPI apresenta as informações expressas nos
exemplos da figura 4 a seguir:

Figura 5: Exemplos de pedidos de registro de marca.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial n° 2366

Os três exemplos expostos são de pedidos de registro, pois ainda não passaram pela
fase do exame de mérito. Nos três casos, observam-se marcas com apresentação mista, ou
seja, os sinais são compostos por um elemento nominativo inserido em uma apresentação
visual distintiva. Todas as marcas são destinadas a identificar serviços e são de requerentes
brasileiros. É possível também obter o estado ou país do requerente (em caso de estrangeiros),
a natureza da marca (produto, serviço, coletiva ou certificação), a classe de produtos ou
serviços a que a marca se destina e a especificação dos produtos ou serviços a identificar.
Inicialmente para este trabalho, os critérios utilizados foram: escritório brasileiro –
INPI; palavra-chave no campo do elemento nominativo da marca, depósitos realizados entre
1/1/2005 a 31/12/2014. A partir do momento em que as buscas foram aprofundadas, foram
utilizados filtros para a Classificação de Nice e tipos de marcas (apresentação, conforme a
figura 2).
Como foi expresso anteriormente, a Classificação Internacional de Nice para produtos
e serviços é composta por 45 classes, sendo que 34 referem-se a produtos e 11 a serviços.
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Para melhor exploração dos resultados alcançados para o setor da Economia Criativa, as
classes de produtos 16, 20 e 25 e as classes de serviço 35, 37,40, 41 e 42 estão destacadas na
figura 6 a seguir:
Classes de NICE

Principais produtos ou serviços

16

Livros, publicações, material de papelaria.

20

Móveis, espelhos, molduras.

25

Peças de vestuário e calçados.

35

Atividades de comércio; publicidade e propaganda; eventos comerciais.

37

Manutenção, construção, reformas.

40

Tratamento de materiais, confecção, impressão.

41

Educação, serviços artísticos, fotografia, eventos artísticos e educacionais.

42

Arquitetura, design.

Figura 6: Casses de Nice referentes à Economia Criativa.
Fonte: elaboração própria a partir da Classificação de Nice.

Ressalte-se que o conhecimento da autora sobre a Classificação Internacional de Nice
foi relevante para que fossem identificados os produtos e serviços a que a marcas se destinam
a identificar.

IV – Tendências observadas
O Mapeamento da Indústria Criativa elaborado pela Firjan apresentou no grupo das
atividades relacionadas ao consumo os seguimentos da moda, do design, da arquitetura
e da publicidade. Esses termos foram utilizados como palavras-chave na busca junto ao
banco de dados, como foi exposto no tópico metodologia do presente trabalho. O primeiro
levantamento geral junto ao banco de dados do INPI revelou o quantitativo exposto no
quadro seguinte quem além de expor o total, também organizou pelos status das marcas.
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Palavra-chave
Moda
Design
Arquitetura
Publicidade

Total de
depósitos
6395
6095
2038
913

377

Registros

Pedidos

Arquivados

Extintos

1229
1626
538
175

1773
1575
729
183

2981
2506
694
472

412
386
77
83

Figura 7: Total das marcas no INPI por palavras-chave.
Fonte: TMview – busca realizada em 11/05/2016

Já nesse primeiro levantamento, foi possível observar a quantidade representativa de
processos arquivados. Os arquivamentos podem ocorrer pelas seguintes razões:
a) Não cumprimento de exigência;
b) Não pagamento da taxa de concessão;
c)

Indeferimento do pedido de registro;

d) Desistência do pedido de registro.

No segundo levantamento com o recorte do tempo estipulado para a exploração, a
tendência de um grande número de arquivamentos também foi constatada.
Palavrachave
Moda
Design
Arquitetura
Publicidade

Total de
depósitos
3572
3362
1217
411

Registros

Pedidos

Arquivados

Extintos

840
1055
418
112

1162
1010
419
118

1568
1296
380
181

2
1
-

Figura 8: Total das marcas no INPI por palavras-chave para depósitos realizados de 1/1/2005 a 31/12/2014
Fonte: TMview

A fim de observar quais as classes de Nice reivindicadas para as marcas contendo as
palavras-chave, foi levantado o quantitativo das mesmas no período selecionado.
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Moda

Design

Arquitetura

Publicidade

NCL-quantidade

NCL-quantidade

NCL-quantidade

NCL-quantidade

Classe 35-1468

Classe 35-1031

Classe 42-851

Classe 35-345

Classe 25-1389

Classe 42-784

Classe 37-169

Classe 41-25

Classe 41-241

Classe 20-255

Classe 35-76

Classe 42-11

Classe 16-100

Classe 41-235

Classe 41-13

Classe 16-9

Classe 40-38

Classe 16-125

Classe 16-21

Classe 40-8

Figura 9: As classes mais reivindicadas por palavra-chave no período de 01/01/2005 a 31/12/2014
Fonte: TMview

Considerando as cinco principais classes reivindicadas dos grupos de palavras-chave,
foi possível observar que, as classes 35, 41 e 16 estão presentes entre as líderes em depósitos.
No entanto, existem aspectos relacionados a essas classes que merecem destaque. A classe
35, por exemplo, apresenta um grande grau de agregação, como expressa o seu caput:
propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório, além de
todas as atividades relacionadas ao comércio, incluindo-se os eventos com esse fim10. A classe
41 também é bastante agregada, já que nela, estão inseridos, serviços educacionais, eventos
sem fins lucrativos e atividades de produção cultural. A classe 16 engloba desde livros e revista
a materiais de papelaria. No entanto, esse nível de agregação identificado não interferiu
substancialmente no presente estudo, porém, é um tópico relevante para as discussões acerca
do sistema. A presença dessas classes como líderes nos quatro grupos confirma a tendência
de que as marcas relacionadas à Economia Criativa identifiquem serviços/produtos com forte
caráter cultural somado a atividades comerciais e empresariais.
Outro resultado relevante do levantamento foi a distribuição dos pedidos dos grupos
no período entre as principais naturezas de marca: “de produto” e “de serviço”, conforme a
figura 10:

10 Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL). Disponível em:
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao
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Moda

Design

Arquitetura

Publicidade

Produtos

1623

847

37

16

Serviços

1871

2402

1177

390

Natureza

Figura 10: Quantitativo de marcas de produto e serviços por palavra-chave.
Fonte: TMview – depósitos no INPI de 01/01/2005 a 31/12/2014. Busca realizada em maio de 2016.

A predominância do número de pedidos de registro as marcas de serviços confirma
o papel deste segmento na EC, o que reflete os resultados presentes nos levantamentos
estatísticos realizados pelo INPI, que mostra essa predominância das marcas de serviço,
independente do setor econômico. Segundo o Anuário Estatístico de Propriedade Industrial
2000-2012, das 151.833 marcas depositadas, 84.134 foram para serviços, 66.677 para produtos,
788 marcas coletivas e 234 marcas de certificação. Entretanto, no segmento da moda, tal
predominância foi menos percebida, dada a representatividade da classe de produtos 25
(peças de vestuário e calçados), segundo a figura 9.
Em relação aos arquivamentos, foi selecionado do grupo da palavra-chave “publicidade”
um exemplo de cada classe. A identificação das razões dos arquivamentos é um importante
elemento para a elaboração de atividades de treinamento e de capacitação para a utilização
do sistema pelos agentes brasileiros, sejam aqueles que atuam na criação de marcas, quanto
os próprios requerentes de pedidos de registro. Sendo assim, a figura 11 exemplifica algumas
razões, como também expõe alguns serviços e produtos reivindicados no universo da
Economia Criativa, no escopo da palavra-chave selecionada.
Os arquivamentos por falta de pagamento de concessão podem ocorrer por várias
razões e uma delas está relacionada ao tempo de tramitação do pedido no INPI, no entanto,
existe a necessidade de investigação específica que comprove tal suposição. Além disso, a
falta de informação sobre os procedimentos também podem configurar como um motivo
razoável para o não pagamento da taxa de concessão do registro, outra suposição que merece
verificação aprofundada.
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NCL - especificação
STAFF DE
PUBLICIDADE

PATMOS
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Arquivamento

NCL 35 – Publicidade, propaganda, assessoria de imprensa,
assessoria pública.

Indeferido – inciso VI 11
do art. 124 da LPI.

NCL 41 - Competições (Organização de -) [educação ou
entretenimento]; Organização e apresentação de conferências;
Planejamento de festas; Organização e apresentação de simpósios;
Organização de exposições para fins culturais ou educativos;
Produção de vídeos; Simpósios (Organização e apresentação de );Organização e apresentação de colóquios; Organização e
apresentação de seminários; Espetáculos ao vivo (Apresentação de );Exposições (Organização de -) para fins culturais ou educativos;
Organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];Organização e apresentação de congressos; Serviços de
imagem digital; Serviços de layout, exceto para fins publicitários;
Organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];Serviços de premiação; Competições desportivas
(Organização de -);Festas (Planejamento de -);Produção de shows;
Shows (Produção de -)

Por falta de pagamento de
concessão.

NCL 16 - Publicações impressas; Publicações em fascículos
impressos; Jornais; Revistas [periódicos]; Livros; Impressas
(Publicações -)

Por falta de pagamento de
concessão

NCL 40 - Impressão; Impressão litográfica; Impressão ofsete;
Litográfica (Impressão -); Ofsete (Impressão -);

Por falta de pagamento de
concessão.

NCL 37 - Instalação, manutenção e reparo de estrutura de letreiro e de
painel elétrico e eletrônico, inclusive de veículo; Reparação e
manutenção da estrutura de letreiro e painel não elétrico.

Indeferido - anterioridade

NCL 25 - camisas

Por falta de pagamento de
concessão

NCL 42 – Criação em artes gráficas

Indeferido - anterioridade

PUBLICIDADE

Figura 11: Exemplos de marcas arquivadas para a palavra-chave “publicidade”.
Fonte: TMview

11 “ Art. 124 . Não são registráveis como marca:(...)
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou
serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva. (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996).
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Os indeferimentos pela existência de anterioridade impeditiva podem resultar de
uma especificidade do caso brasileiro: a vasta extensão territorial. Uma vez que a proteção
concedida encobre todo o território nacional, um sinal concedido pata proteger um produto
ou serviço no extremo sul do país, independente dos fatores de distribuição e mercado, impede
a existência de sinal semelhante ou afim no extremo norte. Outra hipótese para a incidência
de tentativas de se registrarem marcas semelhantes às já registradas pode estar relacionada
a estratégias empresariais de aproximação de marca forte reconhecida no mercado. Como
terceira possibilidade, está a falta de informação sobre as regras de proteção das marcas.
Os indeferimentos decorrentes da aplicação do inciso VI do artigo 124 da LPI podem
ser considerados a razão mais associada a essa falta de conhecimento sobre as regras de
utilização do sistema de proteção legal. A escolha por termos descritivos, genéricos e de uso
comum na constituição do sinal é vista como elemento de fácil comunicação e assimilação
da marca. No entanto, o requisito da distintividade presente no sinal é tão essencial para
o seu registro, quanto é para o seu papel da marca no mercado. Gonçalves (1999, p.25)
denominou como “função distintiva” a capacidade da marca de diferenciar os produtos numa
“uniformidade derivada da produção em série”.
Pelo fato de os levantamentos junto à base de dados do INPI Brasil terem sido feitos
por palavras-chave, não foram contempladas as marcas figurativas e as tridimensionais, o que
permitiu que fosse observada a distribuição entre as marcas mistas e as nominativas para
cada palavra-chave, como está apresentado na figura 12:

Moda

Design

Arquitetura

Publicidade

Mistas

2968

2778

1049

359

Nominativas

635

578

168

52

Figura 12: Quantitativo de marcas mistas e nominativas.
Fonte: TMview

O predomínio das marcas mistas pode refletir o potencial de criatividade dos atores
envolvidos na EC, por outro lado, pode indicar a utilização de termos descritivos, genéricos e
de uso comum no elemento nominativo, o que gera marcas com pouca força distintiva.
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V – Conclusões
A prática de utilização dos dados contidos nos documentos de marcas do INPI ainda
é pouco observada no país e estudos setoriais revelam-se uma boa oportunidade para a
identificação do potencial desses dados. Este trabalho aproveitou os trabalhos publicados
sobre a Economia Criativa e propôs analisar tendências de proteção das marcas por meio dos
dados relacionados aos depósitos de registro de marcas.
Foi possível observar que os pedidos de registro de marcas associadas à Economia
Criativa dentro do escopo publicidade, arquitetura, design e moda são substancialmente
destinados a identificar serviços, além disso, existe a preponderante opção pelas marcas
mistas. A predominância das marcas de serviço reforça os dados da Economia Criativa e motiva
a realização de outros estudos sobre a natureza das marcas, sejam eles em aprofundamento
sobre a EC ou um mergulho investigativo em outros setores econômicos.
O grande número de arquivamento de pedidos de registro foi o destaque entre os
resultados obtidos, pois reforçou a necessidade de aprofundar as investigações no sentido
de obter informações consolidadas sobre as suas razões. No entanto, já é possível observar a
demanda de concentração de esforços junto aos profissionais de marcas/branding no sentido
de que sejam criadas marcas sem impeditivos legais para a sua proteção.
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Just-in-Time City Branding – an applied case study for performance and
innovation management1
Carlos Alves Rosa 2
and Patrícia Oliveira 3

Abstract
It reports the experimental essay of the Just-In-Time (JIT) Brand Model (Rosa and Mendes, 2015)
for the synchronic brand management and innovation applied to the tourism and hospitality
industry city-branding, supported by an advanced technological device (e.g. Lisbon Tourism &
Hospitality Living Lab) in development through a Living Labs process. This methodology is a novel
paradigm for the development and innovation of products, services and territories (e.g. Brands),
with the engagement (co-creation) of stakeholders in real-life contexts. The JIT Brand Model works
in diachronic interaction (e.g. anytime, anywhere) with all stakeholders and users of a brand
according to two synchronized fundamental pillars: (a) providing access to external ideas (cocreation of value), and accelerating the innovation processes and sharing of best practices (Brand
Evolution); and (b) controlling performance, satisfaction and recommendation of brand users,
for the continuous improvement of service (Brand Comprehension). The experimental validation
was performed according to a flexible research plan (Robson, 2002) as a case study, involving 190
subjects, through a sequence of mixed methods (quali-quanti) in two phases. The results identified
an “inventory of the determinant aspects” – the most important perceptual dimensions and sublevels - and revealed an original “City Perceptual Dimensions” aggregated scale from which two
latent dimensions were extracted – L1.City Physic and L2.City Spirit – to organize the innovation
and performance management of the city quality of life and tourism satisfaction.
1 Trabalho apresentado no GP Metodologias para a pesquisa e para a gestão da marca, evento componente do III Congresso
Internacional de Marcas/Branding: Economia Criativa.
2 PHD in Marketing - UNIDCOM, Data Mining Lab, IADE - Creative University, Portugal, email: crosa@universidadeeuropeia.pt
3 Masters Student in Marketing - IADE – Creative University, Portugal, email: patricia.oliveira@iade.pt
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Resumo
Relata a aplicação experimental do Just-In-Time (JIT) Brand Model de gestão sincrónica da
marca (Rosa, 2015) aplicado ao setor de turismo e hospitalidade da marca-cidade de Lisboa,
suportado pelo protótipo preliminar de um dispositivo tecnológico avançado (e.g. Lisbon
Tourism & Hospitality Living Lab) em desenvolvimento através de um processo de investigação
Living Labs. Esta metodologia é um novel paradigma para o desenvolvimento e inovação de
produtos, serviços e territórios (e.g. marcas), com a envolvência (co-criação) dos stakeholders
em contextos de vida real. O JIT Brand Model funciona em interação diacrónica (e.g. anytime
anywhere) com todos os stakeholders e utilizadores da marca segundo dois pilares fundamentais
sincronizados: dar acesso a ideias externas (co-criação de valor) e acelerar os processos de
inovação e de partilha de boas práticas (Brand Evolution); e, controlar o desempenho, o grau de
satisfação e de recomendação dos utilizadores da marca, para a melhoria contínua do serviço
prestado (Brand Comprehension). A validação experimental foi efetuada segundo um plano
de investigação flexível (Robson, 2000) conforme com um estudo de caso, com a participação
de 190 sujeitos, recorrendo a uma sequência de métodos mistos (quali-quanti). Os resultados
identificaram um “inventário dos aspectos determinantes” – as mais importantes dimensões
perceptivas e sub-níveis - e revelou uma escala original, designada “Dimensões Perceptuais
da Cidade” da qual foram extraídos duas dimensões latentes – L1. Físico da Cidade e L2.
Espírito da cidade – para organizar a gestão da inovação e do desempenho e da satisfação
com a qualidade de vida e o turismo na cidade.
Palavras-chave: Branding; Gestão da Marca, Living Labs; Marca Cidade, Turismo &
Hospitalidade.

Resumen
Informa de la aplicación experimental del Just-In-Time (JIT) Brand Model por la gestión
sincrónico de la marca (Rosa, 2015) aplicado a la industria del turismo y la hospitalidad de
marca-ciudad de Lisboa, con el apoyo de un prototipo preliminar de un dispositivo tecnológico
avanzado (e.g., Lisbon Tourism & Hospitality Living Lab) en el desarrollo a través de un proceso
de investigación Living Labs. Esta metodología es una novela paradigma para el desarrollo y
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la innovación de productos, servicios y territorios (por ejemplo, marcas comerciales), con
la participación (co-creación) de los interesados en los contextos de la vida real. El modelo
funciona JIT Marca diacrónica en la interacción (por ejemplo, en cualquier lugar) entre los
actores y usuarios de la marca de acuerdo con dos pilares fundamentales sincronizados:
proporcionar acceso a las ideas externas (co-creación de valor) y acelerar los procesos de
innovación y el intercambio de buenas prácticas ( Evolución de la Marca); y controlar el
rendimiento, la satisfacción y la recomendación de los usuarios de la marca, para la mejora
continua del servicio (Marca Comprensión). La validación experimental se realizó de acuerdo
a un plan de investigación flexible (Robson, 2000) como estudio de caso, con la participación
de 190 sujetos, usando una secuencia de métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos). Los
resultados identificaron un “inventario de los aspectos clave” - las dimensiones perceptivas
más importantes y subniveles - y reveló una escala original, llamada “Perceptual dimensiones
de la ciudad”, que se extrajo dos dimensiones latentes - L1. El físico de la ciudad y L2. Espíritu
de la ciudad - para organizar la gestión de la innovación y el rendimiento y la satisfacción con
la calidad de vida y el turismo en la ciudad.
Palabras-clave: Branding; Gestión de marcas, Living Labs; Marca ciudad, Turismo y Hospitalidad.

Résumé
Rapports l’application expérimentale du Just-In-Time (JIT) Brand Model pour la gestion
synchronique de la marque (Rosa, 2015) appliqués à l’industrie du tourisme et l’hospitalité
pour la marque-cité de Lisboa, soutenue par un prototype préliminaire d’un dispositif
technologique de pointe (Lisbon Tourism & Hospitality Living Lab) développeé à travers d´un
processus de recherche Living Labs. Cette méthodologie est un nouveau paradigme pour
le développement et l’innovation des produits, services et territoires (e.g. Brands), avec la
participation (co-création) des stakeholders dans des contextes de vie réels. Le JIT Brand
Model fonctionne en interaction diachronique (anytime, anywhere) entre les stakeholders et
les utilisateurs de la marque selon deux piliers fondamentaux synchronisés: l’accès à des idées
externes (co-création de valeur), et accélération des processus d’innovation et de partage
des bonnes pratiques (Brand Evolution); et le contrôle de la performance, la satisfaction et
la recommandation des utilisateurs de la marque, pour l’amélioration continue du service
(Brand Compréhension). La validation expérimentale a été réalisée selon un plan de recherche
flexible (Robson) comme une étude de cas, impliquant 190 sujets, en utilisant une séquence
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de méthodes mixtes (quali-quanti). Les résultats ont identifié un “inventaire des aspects clés”
- dimensions perceptuelles les plus importants et les sous-niveaux - et a révélé une échele
originalle, appelé « Dimensions Perceptuelles de la Ville», qui ont été extraits deux dimensions
latentes - L1. Physique de ville et L2. Esprit de la ville – pour organiser la gestion de l’innovation
et de la performance et de la satisfaction quant à la qualité de vie et le tourisme dans la ville.
Mots-clés: Branding; Géstion de marque, Living Labs; City branding, Tourisme et Hospitalité.

Introduction
Today the phenomena of experiential travel and social acceleration, supported by the
proliferation of ICTs.(Bock,2015) have contributed to the rise of city tourism and to a change
in tourist behaviour and the perceptive frame of mind. It is argued in the literature that
sustainable economic development, social change and quality of life of the “territories”
(lato sensu) depends on a continuous stream of innovation and (co)creative intelligence. It
is known that consumers hold more decision-making power conferred by WOM (word-ofmouth and keyboard) and Prosuming (productive and collaborative consumption), according
to Toffler (2006), and Kotler (2010), demonstrate tribal like behaviour (tribal communion)
according to Cova, Kozinets and Shankar(2011), socially organized (Muniz&O’Guinn, 2001) and
extended by “Neighborhood Circles”, dependent on perception / attitude, attribution of value
and social influence (Ajzen &Fishbein, 2005; Rosa, 2014). Thus, territories and organizations
(brands, products and services), in order not to lose their “power of attraction” - that is, to
confer identification, trust and prestige - and before the “consumer tribes” - that is, organized
customers - as referred by Godin (2011), establish a continuous (diachronic) dialogue Always
On in interaction with the Tribe (Mateus and Rosa, 2011). This is the paradigmatic context of
time and space transitions where we currently are in the development of the research project
into City and Place Branding, specifically in the tourism and hospitality industry, which aims
to experimentally validate a methodological set of processes, tools, metrics and operational
applications for innovation and improvement of quality of life (QOL) in the territories (Anholt,
2010).

Tourism and hospitality today
The tourism and hospitality industry is experiencing a strong expansion in a high
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global competitive environment, which is subject to new trends and consumer habits fast
change (ie low cost and off season traveling). Tourists look for a destination within or near
their country normally within the traditional holiday periods, however currently there is a
huge range of global offerings, resulting in fierce competition, one of the great challenges for
the industry: how to positively differentiate a territory (ie. a place, a region or a city) from other
competitors (Anholt, 2010). To achieve success one needs to invest in innovation, creativity
and ability to generate strong value propositions that attract visitors, and occupy a top spot in
the tourists´ minds resulting in a distinctive positioning and seductive promise of value. Never
the less as referred by Chávez and Rest,2014 (…) the hospitalities of cities involve a variety of
human phenomena that cannot be defined without ambiguity, but which are essential to our
understanding of the flourishing and growth of cities, and their hospitalities (…).
The World Council of Travel and Tourism data shows that in Portugal, the Tourism and
hospitality sector’s contribution to GDP is 5.8% and 7.2% for direct employment, while the
worldwide average is 2.9 % and 3.4%
Consumers today want to have an active role in product, brand and territorial development, so
the customization and segmentation gain power Stahlbröst & Holst (2012); von Hippel (2011).
In the tourism sector, there are more demanding tourists, more knowledgeable, sophisticated
and critical about the decision process, as a result of technological developments that allows
access to information and constant interaction and dialogue with each other (ABTA, 2014).

Smart Cities, City and Place Branding
At present it seems there is still no uniform concept to define a Smart City. The literature
indicates that a Smart City promotes an intelligent environment supported by investments
in innovation and a strong relationship with technology that contribute to make competitive
urban spaces and at the same time increasing the quality of life (Hollands, 2008; Komnimos
et al, 2013;). The advance of the new technologies with increasingly easy access and
massification of smartphones and apps to access multiple features and services combined
with social networks allow and supports the connectivity through software between societies,
cultures and communities. Smart sensors are commonly used to improve city operations
and management by monitoring performance of utility systems, events, traffic and public
transportation. (…)recent advances in nanotechnologies have enabled a new family of
sensors, termed self - sensing materials, which would provide smart cities with means to also
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monitor structural health of civil infrastructures(…). D’Alessandro et al.( 2015).
The genesis of Smart Cities is therefore the use of information and communication technologies
by “users” of the city for the co-creation of value, which promotes economic competitiveness,
environmental sustainability and quality of life.
Regions and places (i.e. cities) today make value propositions to their users. The value can only
be understood in the context of the complex social networks, including the dynamics of the
services ecosystem which includes not only businesses and consumers, but also its contextual
communities of stakeholders, (…) ccombining expert and user-driven ontology design with
the integration of applications over platforms and city entities such as neighbourhoods,
districts, clusters, and sectors of city activities(…), Komninos et al. (2015).

The Living Labs for innovation, co-creation of value and quality of life in
the city
The Living Labs methodology (Living Lab Methodology handbook, 2013) is used in different
contexts and economic sectors such as in the Information and Communication Technologies
(ICT), especially in northern Europe. There are already about 400 of these laboratories in the
world - being 12 in Brazil and 18 in Portugal (ENoLL, 2016).
The Living Labs methodology can be described as a system for building user centred research
and innovation in real-life contexts. It is part of the process of creating new services, products
and social infrastructures. The applied methods engage the “living forces” of a territory (e.g.
stakeholders) as true scientific researchers, supported by advanced multichannel interactive
web platforms and devices available 24/7 for an always on dialogue.
Living Labs are based on flexible research designs and highly dependent on qualitative and
mixed research methods such as case studies, ethnographic and action research; experimental
and quasi-experimental plans and process research. The core function of a Living Lab is
therefore to facilitate the co-creation of a product, service or resource. In addition the Living
Labs can be used to create very rich and robust solutions for new products and services
ideas. distributed to the community, for example through a think-tank or patent registration
(Guzman et al 2013).

The JIT Brand Model for city comprehension and evolution
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Following the defined conceptual framework, a new diachronic just-in-time metric model
has been empirically validated (Rosa, 2014.) for the tourism & hospitality sector and further
developed (Rosa and Mendes,2015). This model intends to establish a bi-directional
communication interactive dynamic process (e.g. dialogue) with all brand stakeholders including brand managers - continuously gathering information and dialoguing through
multiple communication channels (i.e. interactive touch screens/kiosks, web platforms, apps,
webmail, sms/phone/call center, F2F, etc.).
The JIT Brand model, as in Figure 1, is applied through a metric procedure of blended qualitative
and quantitative measurements for comparative analysis in reference to predefined baseline
parameters. A metric synchronization procedure ( i.e. correlational) of the Key Process
Indicators (KPIs) is thus reported just-in-time (e.g. 24/7) allowing a diachronic performance
adjustment of the deviation parameters aggregated by the model basic dimensions: (a) Brand
Comprehension (performance control); and (b) Brand Evolution (co-creative innovation flow).
Thus the statistical analysis of chronic and synchronic data authorizes the real-time
metrics for the perception of quality, satisfaction and recommendation (promoters) scores,
synchronously adjusted to the pre-defined compliance measures (baseline framework) in
order to optimize the city brand performance, satisfaction and quality of life. On the other
hand it continuously gathers an innovation flow of live ideas, recommendations, complaints,
suggestions, experiences and life stories, anytime, anywhere.

Figure 1. The JIT Brand Model and the Pilotboard (Rosa e Mendes,2015
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Operational parameters of the model
The model operational parameters are processed and reported through the Pilotboard
(dynamic dashboard) according to the following set of reporting , as diagrammatically shown
in figure 1
A) For the measurement of Brand Comprehension (control of service quality, satisfaction and
recommendation):
1.Control = SKPIs (synchronic key performance indicators dashboard) + ALERTS (preventive
and corrective custom warnings) + DATA MINER (analysis of content and data, including georeferencing, when authorized by users)
2. Global satisfaction (emotional state) + Recommendation (Promoter Score)
B) For the measurement of Brand Evolution (analysis of the co-creative activity and innovation)
3. ACTA = ideas, suggestions & complaints (blogs, and touch screens) + Stories & Narratives
life (Instagram + Youtube)
4. COMUNITY = Learn, share & interact (web platform and app)
5. L.LAB = experiment, test and validate prototypes and solutions
6. RATING ideas = Voting for the classification of innovative ideas and for evaluating key
performance parameters
A case study applied to the city branding of Lisbon
A case study was organized with the aim of empirically developing an experimental pilot
inventory of the most important perceived evaluation criteria of quality of life and tourism
satisfaction in a city. It aims to develop in the future a novel User Centred Innovation Diachronic
Program (UCIDP) for the city of Lisbon and to build a prototype of the platform and app for The
Lisbon Tourism & Hospitality Living Lab, structured according to the Living Labs methodology
and conceptually supported by the JIT Brand modelization.
Research questions and hypotheses
The fundamental research question is: How to innovate and improve tourism and quality of life
in the city? And which are the determinant aspects (most important) perceptual dimensions for
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the evaluation of tourism and quality of life (QOL) in a city? And which are the correlative
parameters among these factors?
Supported by Bock´s (2015) framework, Rosa´s (2014; 2015) and Rosa & Loureiro(2012)
empirical data, the following research hypothesis are raised:
(a) The most important determinant aspects for tourism satisfaction and QOL in the city
are: H1. The security sensation; H2. The gastronomic offer;H3. The cultural and social offer; H4.
The lodging facilities; H5 The urban equipment; and H6 The hospitality experience.
(b) The correlative parameters amongst these factors are: H7 –Lodging, Gastronomy and
Hospitality are the largest correlated dimensions; and H8 – The smallest correlated aspects
are Security and Urban equipment
Research Design
The experimental validation was performed according to a flexible research plan (Robson,
2000, p.163-166) as a case study in two sequential stages, the first exploratory, and the second
confirmatory, using a sequence of mixed methods (qualitative and quantitative); field work
was from March to May 2016.
Procedures
For the first exploratory phase the recruitment was by an “ad-hoc snow ball” method, departing
from several city stakeholders groups (residents, international visitors/tourists, businessmen,
bloggers, journalists, city managers and security officers), through personal interviews using
a semi-structured script of exploratory topics The identified items were at this point scored
by the participants on a scale of perceived importance The second confirmatory phase was
carried out over the Internet through a structured questionnaire developed from the synthesis
of the previously gathered information. The resultant scale was pre-tested with a random
group of 30 respondents and obtained a good reliability score (α = .879). The resultant final
scale was composed by 10 items (dimensions) with 52 levels (sub-dimensions) - in line with
Churchill, 1979. All items were anchored on Likert-type scale (1-not important, 2-somehow
important, 3- important, 4-very important). The scale final validation test shows an excellent
internal consistency (α = .932).
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Sample
Two convenience (non-probabilistic) quota samples obtained 191 valid subjects, respectively
(n=85+ n=106). They were extracted according to a criteria of Rules of Thumb (Hill, 2000) represents a ratio “respondent- inquiry variable” of about 10: 1. The subjects´ profiles in the
samples are the following, as in table 1
Table 1 – Sample profiles
Phase1 exploratory (n=85)
48% male
42% up to 35 years old ;58% 36 + years old
49,4% Portuguese tourists and Lisbon residents;
other international tourists 22,4%; Students, 21,2%;
Professionals and shop owners 4,7%; Authorities
2,4%,

Phase2 confirmatory (n=106)
53,6% male
32,1% up to 29 years old ; 31,1% from 30 to 44
36,8% 45 +
73,6% Portuguese; the remaining from 6 other
nationalities

Results
The initial exploratory research contents analysis obtained a list of 10 perceived attributes
(city dimensions) and 52 detailed levels (sub-dimensions) that participants consider most
important when evaluating the quality of living and tourism in a city (i.e. Lisbon), as in figure
2.

Figure 2 – Inventory of perceptual city dimensions, above and below the mean
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Four perceptual dimensions emerge as the determinant aspects for users´ satisfaction with
tourism and quality of life in the city, with the following perceived importance order: Security,
Urban equipment, Hospitality and Lodging. A detailed analysis of the dimensional sub-levels
(Figures 3 to 12) shows the perceived most important detailed aspects (sub dimensional
levels) that should be observed as a guideline for city-branding and management, and to be
included as basic functionalities of the technological device / dynamic platform (The Lisbon
Tourism& Hospitality Living Lab) which is intended to be further developed and prototyped
as a result of this case study results and conclusions.

Figure 3 – Rank of perceptual levels for Security

Figure 4– Rank of perceptual levels for Urbanw

Figure 5 – Rank of perceptual levels for Hospitality

Figure 6 – Rank of perceptual levels for Lodging

Figure 7 – Rank of perceptual levels for Landscape

Figure 8 – Rank of perceptual levels for Historical
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Figure 9 – Rank of perceptual levels for Gastronomy

Figure 11 – Rank of perceptual levels for Climate
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Figure 10 – Rank of perceptual levels for Information

Figure 12 – Rank of perceptual levels for Cultural

Latent dimensions
In order to further understand the variate data structure it was first constructed an artificial
aggregated (summated) scale, designated “City Perceptual Dimensions” composed by
10 dummy variables (D1 to D10) calculated through the aggregated average scores of the
52original (sub-dimensions) in relation to their respective original dimensions, thus resulting
in a new variate denominated city perceptual dimensions, as in table 2.
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Table 2 – City perceptual dimensions

D1-Security
D2-Landscape
D3-Cultural and social
D4-Hospitality
D5-Information
D6-Urban equipment
D7-Climat
D8-Gastronomy
D9-Historical
D10-Lodging

Exploratory Factorial Analisys (EFA)
Secondly, a data reduction manoeuvre of the construct D1 to D10 was carried out in order
to identify the structural relationships amongst those variables and eventually find out
(quantify) the latent dimensions of this variate. An exploratory factorial analysis of principal
components with a varimax rotation was applied .
The factorial analysis shows an adequate adjustment confirmed by the good scores obtained
by the  sample adequacy test of KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) and the Bartlet test (KMO=0,864;
χ2(45) 353,461; p<0,001).
The scree plot observation (as in figure 13) reveals a bi-dimensional latent factor structure
explaining 55,262% of the total variance, as shown in table 3
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Figure 13 – Scree plot

Table 3 – Total variance explained
Total Variance Explained
Compone
nt
1
2

Initial Eigenvalues
Total
4,39
8
1,12
8

Extraction Sums of
Squared Loadings
% of
Cumulativ
Total Varianc
e%
e

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulativ
Total Varianc
e%
e

% of
Varianc
e

Cumulativ
e%

43,983

43,983

4,398

43,983

43,983

3,465

34,649

34,649

11,279

55,262

1,128

11,279

55,262

2,061

20,613

55,262

3

,876

8,763

64,025

4

,742

7,423

71,448

5

,683

6,829

78,277

6

,616

6,161

84,438

7

,438

4,376

88,814

8

,433

4,327

93,141

9

,371

3,709

96,850

10

,315

3,150

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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The communalities analysis shows also an adequate expression of the correlational structural
of most of the variables, where D1, D5 and D9 present scores slightly below the acceptance
threshold (of 0,5) for explaining the communal variance, as in table 4.
Table 4 – Variables Communalities
Communalities
Initial
1,000

D1Security

Extraction
,495

D2Landscape

1,000

,507

D3Cultural
D4Hospitality
D5Information
D6Urban

1,000
1,000
1,000
1,000

,597
,603
,463
,678

D7Clima

1,000

,636

D8Gastronomy
D9Historical

1,000
1,000

,600
,434

D10Lodging

1,000

,513

Extraction Method: Principal Component Analysis.

After the varimax rotation the items analysis considers the variables with the highest factorial
weights (loadings) for the nomination of the extracted factors , as shown in table 5.
Table5 – Rotated componente matrix
Rotated Component Matrixa
Component
1

2

D1Security

,703

-,023

D2Landscape

,414

,579

D3Cultural

,730

,255

D4Hospitality

,686

,364

D5Information

,635

,244

D6Urban

,809

,152

D7Climate

-,039

,796

D8Gastronomy

,265

,728

D9Historical

,629

,194

D10Lodging

,520

,493

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax
with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.
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The factors were nominated: L1.City Physic (Urban, Cultural, Security, Hospitality, Information,
Historical and Lodging), representing 34,6%of the explained variance ; and
L2 – City Spirit (Climate, Gastronomy and Landscape) , representing 20,6% of the explained
variance.
The graphic representation of this data variate, was designated Perceptual City Map, and
demonstrates  a strong  adjustment of the latent dimensions L1 and L2  (R2=0,791); that is,
79,1% of the perception variation (e.g. satisfaction with tourism and quality of life in the city)
is explained by these two dimensions alone, as demonstrated in figure 14

Figure 14 – Perceptual City Map (Latent Dimensions)
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Discussion
It can be discussed that the scientific construct modelling applied (e.g. the JIT Brand Model)
efficiently structures city brand management and development through two operational
dimensions just-in-time synchronized between each other: (1) Brand Comprehension
(performance control); and (2) Brand Evolution (clearance of ideation and suggestions
for innovation). The collection and processing of information thus collected allows the
measurement (just-in-time 24/7), and the adjustment/ improvement of city life performance
and innovation (e.g. Just-In-Time City Branding).
It seems confirmed that the Living Labs methodology tested, proves to be very effective for city
brand management because it strongly motivates (engages) city users and other stakeholders
(i.e. tourists, residents, authorities etc.) placing them in real-life contexts as active agents of
development and innovation for the territory. To be noted still that all of these interactions
will be operationally supported by an advanced technological device (ICT platform) and an
aggregated universal app denominated: Tourism & Hospitality Living Lab / City Tourist Club:
Lisbon Edition, already preliminary prototyped.
As for the hypothesis tested it can be argued that the perceptual dimensions of: The Security
sensation (H1); The lodging facilities (H4); The urban equipment (H5) and The hospitality
experience (H6), are confirmed as above average in the overall perceptual ranking. And
that The gastronomic offer (H2) and The cultural and social offer (H3), are inferred since
they are rated below average. As to Lodging, Gastronomy and Hospitality are found not to
be the largest correlated dimensions ( H7)and Security and Urban equipment f the smallest
correlated aspects (H8). In turn it is found that the most large and positive correlations are
between Cultural, Historical, Urban and Hospitality dimensions. Additionally an inventory of
the determinant perceptual – explicit and implicit - aspects for managing tourism satisfaction
and quality of life in a city is empirically validated.

Conclusion
In a nutshell the main findings can be resumed, as follows
(1) it was empirically developed and preliminarily validated an inventory of the perceived
determinant aspects of satisfaction with tourism and quality of city life ;
(2) the main determinant explicit factors for evaluation of a city are: (a) the sense of security;
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(b) the lodging facilities; (c) the urban equipment; and (d) the hospitality experience
(civility, kindness, availability, etc.).
(3) two determinant perceptual latent factors are revealed: L1 City Physic and L2 City Spirit,
for city brand management.
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Modelos de Minimum Viable Brand (MVB) e Minimum Lovable Brand
(MLB) para Startups1
Josiane TOCHETTO 2
UFPR

Resumo
Impulsionado pelo crescimento do empreendedorismo, o modelo de negócio conhecido
como Startup vem ganhando cada vez mais destaque e adesão. Consequentemente,
emergem novas oportunidades relacionadas às necessidades específicas destas empresas,
dentre elas a de construção e gerenciamento de marca. O presente artigo propõe a revisão de
alguns modelos de branding focados em startups, usando como base os conceitos de mínimo
produto viável, mínimo produto amável e sua aplicabilidade.
Palavras-chave: branding para startups; mínimo produto viável; mínima marca viável; mínima
marca amável.

Abstract
Driven by the growth of entrepreneurship, the business model known as Startup is gaining
more highlight and adhesion. Consequently, new opportunities emerged related to the
specific needs of these companies, including the construction and management of the brand.
This article proposes a review of some branding models focused on startups, using as a basis
the minimum viable product and minimal lovable product concepts and their applicability.
Keywords: branding for startups; minimum viable product; minimum viable brand; minimum
lovable brand.
1 Trabalho apresentado no GP Metodologias para a pesquisa e para a gestão da marca, evento componente do III Congresso
Internacional de Marcas/Branding: Economia Criativa.
2 Pós-Graduanda em Marketing Empresarial na UFPR, email: jotochetto@gmail.com.
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Resumen
Impulsada por el crecimiento de la capacidad empresarial, el modelo de negocio conocido
como Startup está adquiriendo más importancia y aprobación. En consecuencia, la aparición
de nuevas oportunidades en relación con las necesidades específicas de estas empresas,
incluida la construcción y la gestión de la marca. En este artículo se propone una revisión de
algunos modelos de branding enfocado em compañías Startups, utilizando como base los
conceptos de producto viable mínimo, producto amable mínimo y su uso.
Palabras-clave: branding para startups; producto viable mínimo; marca viable mínima; marca
amable mínima.

Résumé
Poussé par le développement de l’entrepreneuriat, le modèle d’affaires connu sur le nom
de Startup gagne de plus en plus d’importance et d’adhésion. Par conséquent, de nouvelles
possibilités liées aux besoins spécifiques de ces entreprises émergent, d’entre elles la
construction et la gestion de la marque. Le présent article propose de réviser quelques
modèles de branding axés sur les startups, en se basant sur les concepts de produit minimum
viable, produit minimum adorable et son applicabilité.
Most-clés: branding pour startups ; produit minimum viable ; marque minimale viable ;
marque minimale adorable.

O que é uma startup
A atual sociedade está marcada pelo crescimento da competitividade e do
desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais presente no contexto de negócios mundial, o
empreendedorismo vem assumindo o protagonismo no crescimento de diversas empresas,
principalmente por sua amplitude multidisciplinar e por ser capaz de impulsionar a criação e
implantação de empresas de caráter inovador.
A tendência para os próximos anos é de que o crescimento na área seja ainda maior,
principalmente pelo impacto positivo que vem agregando ao desenvolvimento econômico
de países subdesenvolvidos ou emergentes, assim como países desenvolvidos também.
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Em meio a este cenário empreendedor, surgiu um novo conceito chamado “Startup”. O
autor Gitahy (2011 apud SIGNORI et al, 2014) afirma que a popularização do termo ocorreu a
partir de 1990, quando surgiu a “bolha” da internet nos Estados Unidos. Entretanto, segundo
Moraes et al (2013), somente entre o período de 1999 a 2001 que o termo começou a ser
difundido no Brasil.
Segundo HERMANSON (2011) pode-se definir startup como: “Empresas de pequeno
porte, recém-criadas ou ainda em fase de constituição, com atividades ligadas à pesquisa e
desenvolvimento de ideias inovadoras, cujos custos de manutenção sejam baixos e ofereçam
a possibilidade de rápida e consistente geração de lucros.” (HERMANSON, 2011)
Para o Gitahy (2011 apud SIGNORI et al, 2014), Startup é um modelo de empresa em fase
de construção, que está vinculada fortemente à pesquisa, investigação e desenvolvimento de
ideias inovadoras, no qual se busca construir um modelo de negócios repetível e escalável,
trabalhando em condições de extrema incerteza. Ries (2011) reforça essa definição assumindo
que “uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços
sob condições de extrema incerteza” (RIES, 2011).
A partir da afirmação que “o empreendedorismo é estimulado pela criatividade e
inovação” (MORAES et al, 2013), podemos assumir que o papel dos trabalhos produzidos pelas
indústrias criativas, como por exemplo o design e branding, está diretamente associado com
o crescimento e sucesso de uma startup.
Assim como o próprio modelo de Startup em que o processo de construção do negócio
do inicia-se “zero”, todo o desenvolvimento de branding para este tipo de projeto também
precisa acompanhar este processo, ou seja, ser iniciado, planejado e decidido acompanhando
o desenvolvimento e crescimento da empresa (DAI e PIETROBON, 2012).

Startups e economia criativa
Kotler et al (2010) afirma que existem três grandes forças que moldam a paisagem
dos negócios no século XXI, consequentemente das Startups também: a era da participação,
a era do paradoxo da globalização e a era da sociedade criativa. A era da participação
surge como resultado dos grandes avanços e da facilidade de acesso a tecnologia, onde
consumidores passaram a assumir um comportamento ativo, influenciando negócios e os
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demais consumidores. O avanço tecnológico levou o mundo a era do paradoxo da globalização,
onde o grande fluxo de pessoas, serviços, produtos e informações gerou uma economia
interligada onde consumidores locais também são consumidores globais. Também resultado
do avanço tecnológico, a era da sociedade criativa emergiu caracterizada principalmente
pelo aumento de pessoas criativas, que utilizam serviços criativos, científicos e intelectuais
como sua força de trabalho.
Ainda voltados para a era da criatividade defendida por Kotler et al (2010), podemos
refletir que por ter a criatividade como principal alicerce do movimento, a Economia Criativa
seja “a economia do intangível, do simbólico” (SANTOS, 2014), conceitos diretamente
relacionados ao branding e seu processo de construção.
Porém, devemos observar que os setores tidos como criativos, são muito mais
abrangentes do que tradicionalmente se pensa, como aqueles ligados à produção artísticocultural, por exemplo. Segundo o Ministério da Cultura (MinC) os ditos “setores criativos”
englobam outras expressões ou atividades, podendo ser relacionadas às novas mídias, à
indústria de conteúdos, ao design, à arquitetura, entre outros (BRASIL apud SANTOS, 2014).
Diante dos conceitos descritos acima, pode-se concluir que a economia criativa
tem um papel determinante dentro do processo crescente de uma Startup, tanto para seu
desenvolvimento estrutural quanto para sua orientação econômica. Percebe-se também
como os conceitos de branding podem ser inclusos nestas características, planejando da
melhor forma estratégias que preparem a empresas para os desafio futuros, por exemplo,
como os ligados as 3 forças citadas por Kotler et al (2010).

Objetivos do Estudo e Metodologia de investigação
O presente artigo tem como objetivo ponderar e disseminar reflexões acerca dos
conceitos de mínimo produto viável e mínimo produto amável, utilizados no método Lean
Startup, e sua aplicabilidade no desenvolvimento de projetos de branding para Startups.
Impulsionadas pelo crescimento no número de Startups lançadas no Brasil e no mundo,
novas oportunidades relacionadas às necessidades específicas destas empresas emergem,
dentre elas, a de construção e gerenciamento de marca.
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A necessidade de adaptação dos modelos existentes de branding ao processo enxuto
das Startups, originou o surgimento dos modelos de MVB, mínima marca viável, e o MLB,
mínima marca amável, que utilizam os princípios base das metodologias de desenvolvimento
de produtos (Minimum Viable Product e Minimum Lovable Product), porém aplicados a lógica
do processo de branding.
O método de investigação utilizado neste artigo busca aprofundar o conhecimento dos
tópicos acima abordados, assim como maximizar a compreensão das relações dos conceitos
entre si. A pesquisa exploratória foi escolhida, neste caso, pois costuma a ser aplicada quando
o objeto de estudo é pouco explorado, assim proporcionando uma visão geral e concentrada
acerca do tema, pois atua juntamente com a pesquisa bibliográfica, aprofundando os conceitos
sobre determinada temática (GIL, 2008).
Desta forma, através do levantamento destes conceitos e revisão das metodologias
atualmente disponíveis ao público, busca-se de forma didática apresentar os princípios
relacionados a cada abordagem e como se aplicam a estes modelos de desenvolvimento de
branding.
A compreensão de tais conceitos e abordagens permite o melhor desenvolvimento
de marcas para Startups, possibilitando que estas entrem no mercado melhor posicionadas
e alinhadas a sua proposta de valor (e entrega), consequentemente, atribuindo maior valor
a marca, diferenciação frente aos concorrentes e evitando diversas alterações no branding
corporativo durante o crescimento do negócio.

Minimum Viable Product x Minimum Lovable Product – Método Lean
Startup
O Lean Startup trata-se de um método aplicado ao desenvolvimento de Startups
enxutas. Desenvolvido por Eric Ries (2011), que têm ajudado empreendedores a aumentar
a taxa de sucesso de suas empresas. Os princípios do Lean Startup são o foco em agilidade,
aprendizagem validada e iteração (repetição). Os cinco princípios fundamentais do Lean
Startup, segundo Ries (2011), são:

•     Empreendedores estão por toda parte;
•     Empreender é administrar: uma Startup é uma instituição não um produto;
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•      Aprendizagem validada: Uma Startup existe para que as pessoas na inicialização do
negócio possam aprender a construir sua ideia em um negócio que torne-se sustentável;
•    Contabilidade para Inovação: formas de medir o progresso, configurar metas e
priorizar tarefas eliminando processos desnecessários;
•      Construir - Medir - Aprender: um ciclo de feedback contínuo, que ajude a construir
o produto, medir a reação dos clientes e validar quais atividades estão sendo corretamente
aplicadas para aquele mercado.

Minimum Viable Product
Uma das abordagens utilizadas no desenvolvimento Lean é denominado como Produto
Mínimo Viável (MVP, na sigla em inglês). Segundo Ries (2011) o MVP é “aquela versão do
produto que permite uma volta completa do ciclo construir-medir-aprender, com o mínimo
de esforço e o menor tempo de desenvolvimento” (RIES, 2011).
Behrens (2015) considera como produto mínimo viável “a versão mais simples possível
do produto necessária para a validação de suas suposições centrais” (BEHRENS, 2015, P.
29). Desta forma, o MVP tem como principal finalidade testar as abordagens e conclusões
previamente obtidas, para saber se estas são efetivas no público, contribuindo para o
desenvolvimento, crescimento e consolidação do negócio.
A aplicação do modelo de MVPs, apesar bem intencionado e funcional, raramente
consegue construir um “bom” produto (BUSH, 2015). Assume-se como “bom” produto aquele
que provoca uma impressão tão positiva nos usuários, que os faz “apaixonar-se” a primeira
vista e recomendar o mesmo para terceiros. Este tipo de falha ocorre pois, muitas vezes, o
empreendedor leva o “mínimo” demasiadamente ao literal, economizando no design, bem
como no escopo (McCahill, 2014) e na experiência do usuário.

Minimum Lovable Product
O conceito de Minimum Lovable Product (MLP) ou Mínimo Produto Amável, surgiu
como uma versão aprimorada do MVP, voltado para a mínima versão do produto/serviço que
pudesse provocar uma maior aceitação do público. O conceito também pode ser nomeado
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como Excepcional Produto Viável (com sigla em inglês EVP), em que a defesa de seu uso é
motivada por “querer que as pessoas tenham uma dedicação religiosa ao amor que sentem
pelo o que você criou” (FISHKIN, 2013).
Assim, pode-se dizer que o MLP é um sistema de escala em que poucas pessoas testam
o produto, mas de acordo com o resultado, assume-se que um número menor de pessoas
amando este produto traz um resultado bem mais positivo do que muitas apenas gostando
do mesmo.
Comparando-se MVP e MLP, pode-se afirmar que ambos possuem os mesmos princípios,
sendo assim muito semelhantes, mas tendo como principal diferença o tipo de abordagem
destes princípios, construindo uma relação mais sólida com o consumidor, em que o mesmo
não apenas tolera o produto mas também o adora/ama (MCCAHILL, 2014).
O MLP é responsável por criar uma proposta de posicionamento, ou seja, uma
proposta de valor associada ao produto. A proposta de valor direciona os esforços produzidos
na condução do projeto e também como sua entrega deve ser feita, o diferencial do MLP é
entregar de forma eficaz esta proposta para o cliente. Este princípio direciona a opinião de
alguns autores sobre a definição do Mínimo Produto Amável, para tais a entrega ou “shipping”
é o foco principal da abordagem.
Segundo McCahill (2014), para criar uma proposta de valor que vá além do MVP e
construa algo que as pessoas realmente queiram e amem, deve-se trabalhar em 10 passos:
•      Tenha um propósito;
•      Faça uma coisa bem feita: Em vez de fazer várias coisas bem, faça apenas uma
de forma excelente;
•      Priorize: Tenha foco;
•      Solucione problemas/dores reais: Crie uma proposta de valor e mostre ao
usuário que sua empresa se preocupa com suas necessidades;
•      Adicione surpresa e deleite: Design emocional, projetando para encartar o
usuário;
•      Contrate designers: Produtos e serviços bem desenhados e projetados são a
chave de uma boa experiência;
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•       Mantenha os usuários engajados: Use o poder do hábito e faço com que eles
estejam sempre ansiosos por novidades;
•      Construa sua tribo: Engaje clientes que defendam sua marca e que transformem
seu negócio em um estilo de vida;
•       Seja excepcional: mostre ao seu cliente o quanto você se diferencia, seja notável;
•       Transforme esses aspectos em parte da estratégia.
A partir dos tópicos levantados por McCahill (2014), nota-se a necessidade de uma
estruturação estratégica das características mais básicas até as avançadas do negócio. Outra
característica observada é a proximidade entre os elementos de construção do branding e
os elementos levantados pelo autor. Esta relação impacta diretamente em como o produto
será ofertado, como o negócio será constituído, a estratégia utilizada para seu escalamento e
como o público receberá tal oferta.
O gráfico apresentado na sequência, apresenta a constituição de uma relação entre a
satisfação do consumidor, seu grau de obtenção e o impacto dos diferentes modelos de MVP
e MLP neste processo, percebe-se a diferença entre ambos e o impacto do MLP na construção
da satisfação do cliente.
Figura 01: Kano Model, relação entre satisfação
do consumidor e modelos MVP e MLP.
Fonte: McCahill (2014)
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Branding para Startups
Pesquisando através da literatura, há uma vasta quantidade de material sobre a marca
e identidade visual corporativa, bem como sobre Startups e empreendedorismo, o real desafio
encontra-se no cruzamento entre as duas áreas, que ainda é um assunto bastante inexplorado
(BRESCIANI e EPPLER, 2010), seja no Brasil ou em todo o mundo.
Grandes empresas vem há muito tempo pesquisando e aplicando o branding aos
seus negócios, colhendo resultados e ampliando suas estratégias. Porém, de modo geral,
pequenas empresas e Startups não têm conhecimento real do que uma marca é, em muitos
casos deixando de se auto reconhecer como uma marca (BRESCIANI e EPPLER, 2010), assim
falhando na construção de uma relação duradoura com seus clientes.
No entanto, mesmo que tardiamente, muitas empresas reconhecem a importância da
marca e de uma visão estratégica estruturada. Bresciani e Eppler (2010) afirmam que muitos
gestores admitem que um investimento em branding no início da estruturação da empresa
é importante, principalmente se avaliarmos os custos elevados das alterações posteriores na
identidade corporativa.
Em um mundo onde cada vez mais produtos e serviços são criados, é necessário
suscitar no consumidor uma impressão sólida sobre os benefícios que seu produto pode
oferecer para facilitar ou melhorar sua vida. Desta forma, oferecer ao seu público atributos
dispensáveis frente aos seus reais anseios ou apenas o MVP, desvalorizam não só o produto,
como também a marca. Ries (2011) corrobora com esta visão quando afirma que: “Diversas
Startups planejam investir na construção de uma grande marca, e um MVP pode parecer um
perigoso risco para a construção da marca” (RIES, 2011).
Em resumo, pode-se dizer que a importância do branding e da construção de um
produto amável na vida dos consumidores, se da pela premissa de que os usuários afetados
pelo produto/serviço/empresa são humanos e como tais não sentem-se apenas “viáveis”, mas
sim completos e complexos, em uma combinação de valores, características, posicionamentos,
etc. Desta forma, é isso que usuários esperam de uma marca, algo próximo, real, com a qual
possam se identificar de alguma forma.
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Minimum Viable Brand x Minimum Lovable Brand
Percebendo-se a necessidade latente da estruturação das marcas em Startups, uma
nova aplicação dos conceitos já conhecidos através do MVP e MLP, foram direcionados ao
processo de branding. Desta forma, surgiram os modelos de MVB, mínima marca viável, e o MLB,
mínima marca amável, utilizando os princípios base das metodologias de desenvolvimento
de produtos porém aplicados a gestão e construção das marcas.

Modelos Minimum Viable Brand e Minimum Lovable Brand
Pesquisando-se através dos modelos disponíveis, em sua maioria, as metodologias
declaram-se como MVB, mas percebe-se que em alguns casos estas versões estão bem mais
avanças que uma simples marca viável. Esta característica ocorre pela falta de conhecimento
e disseminação do assunto, que como vimos anteriormente, pode receber diversas definições
e nomenclaturas.
Desta forma, buscou-se por meio do levantamento referencial e revisão das
metodologias abertas ao grande público (que preferencialmente utilizem os princípios
abordados no método enxuto Lean Startup), elencar modelos que de forma didática pudessem
apresentar a real aplicabilidade dos conceitos de mínima marca viável e mínima marca amável
no desenvolvimento de projetos de construção de marcas para Startups
Logo, através de pesquisa em diversos meios, encontraram-se seis diferentes modelos
de branding para Startups (ou empreendedores), dentre os quais foram classificados com
base nos princípios previamente esclarecidos de MVP e MLP, como sendo: quatro modelos
de MVB e dois modelos de MLB. A classificação levou em conta a complexidade do modelo, a
relação balanceada entre os aspectos intangíveis e tangíveis da marca e o uso de elementos
que pudessem ser posteriormente mensurados, característica essencial do método Lean
Startup.
O primeiro modelo MVB trata-se de uma versão utilizada por uma agência canadense,
chamada Skyrocket, que trabalha com desenvolvimento de branding para Startups e empresas
consolidadas. Apresentando quatro etapas (descoberta do cliente, proposta de valor,
identidade e guia de marca), o modelo Minimum Viable Brand apresenta uma abordagem
extremamente voltada para o mercado e processo Lean. Os principais destaques deste modelo
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são a inserção da “descoberta do cliente” e da análise de mercado na estrutura do projeto, o
que nem todos os modelos de branding comumente fazem.
O modelo criado tem um enfoque bastante tangível e prático, voltado para a construção
da identidade visual e sua aplicação, mas peca no que se trata do maior desenvolvimento
das características intangíveis de um projeto de branding, por exemplo, como a marca se
comunica, se apresenta, qual sua personalidade, etc.

Figura 02: Minimum viable brand
Fonte: Parks (2016)
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Já o modelo apresentado pelos autores Gardner e Patience (2014), utilizando-se da
característica de Canvas, abordagem muito usada no processo ágil de criação, criam sua
versão para o desenvolvimento do MVB. Um modelo Canvas trata-se de um mapa visual,
pré-formatado, contendo “caixas” ou blocos de informações, que devem ser preenchidos
pelo utilizador. Este modelo, em especifico possui três divisões ou blocos principais (história,
artefatos e convites), que irão direcionar como a marca deve ser, se comunicar e parecer. Este
modelo enfoca os esforços da construção do branding, de modo geral, nas características
intangíveis que compõe o universo da marca. Um dos elementos mais valiosos deste modelo
é o planejamento da mensagem, meio e quais canais serão utilizados pela marca para entrar
em contato com o público.

Figura 03: Minimum viable brand
Fonte: Gardner e Patience (2014)
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Em comparação, percebe-se que alguns modelos de MVB apresentam maior
complexidade, focando nos aspectos intangíveis da estruturação de um projeto branding,
não apenas pensando na identidade visual ou expressões da marca. Outros já preferem voltar
seus esforços para atitudes práticas e com implementação imediata.
No caso do modelo a seguir, apresentado pelo autor Bedendo (2015), a construção
é voltada exclusivamente para as características imateriais da marca, para posteriormente
serem planejadas as suas formas de manifestação. Este modelo possui uma ressalva, sua
construção é voltada para empreendedores, mas não necessariamente aborda de forma direta
os conceitos da metodologia Lean. Porém, se compararmos com os demais modelos aqui
apresentados, é possível perceber que os elementos base deste modelo refletem um raciocínio
muito semelhante e convergente se comparado aos demais autores aqui citados. Desta forma,
mesmo que o uso do termo MVB não seja feito pelo autor, o mesmo refere-se ao seu modelo
como um “sistema adaptado para atender às necessidades de empreendedores que estão no
início do desenvolvimento de sua marca” (BEDENDO, 2015). Ou seja, a aplicabilidade deste
modelo como MVB para Startups é diretamente pertinente.

Figura 04: Sistema de construção de identidade da marca
Fonte: Bedendo (2015)
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Já autora Denise Lee Yohn (2014) acredita que a MVB é composta por elementos centrais
“que são necessários para garantir o foco interno e alinhamento, bem como a relevância
externa e a diferenciação” (YOHN, 2014). A estrutura do modelo de desenvolvimento MVB da
autora é baseado nos 6 “o ques”, onde a empresa deve estruturar seu branding da seguinte
forma:

•       O que defendemos? A essência da marca;
•        O que (em que) acreditamos? Valores que definem a empresa;
•       (O) que pessoas buscamos engajar? Público-alvo(s);
•        O que nos distingue? Principais diferenciais;
•        O que oferecemos? Experiências, produtos, serviços, etc;
•        O que dizemos e mostramos? Logotipo, estilo e linhas (mensagens).
Percebe-se a variedade de abordagens existentes no desenvolvimento de branding
baseadas no MVB. Porém o uso de tais modelos deve ser feito com cautela, dos citados até
aqui, nenhum apresenta elementos que possam ser mensurados, desta forma não pode-se
afirmar que esses sejam efetivos. As métricas de controle dos resultados são uma das principais
características do processo Lean, consequentemente das Startups, sem estes indicadores não
é possível avaliar o impacto que a aplicação do branding teve na estratégia e/ou sucesso da
Startup.
Os modelos de MLB são os que mais se aproximam das realidades vividas por Startups,
pois apresentam ferramentas que podem ser mensuradas, assim como elementos que devem
ser utilizados como métricas. Podemos perceber esta característica no modelo de MLB abaixo,
trata-se do The Brand Love Modeltm, produzido por Sargen et al (2015).
O modelo apresenta uma visão em três frentes, onde

o planejamento inicia-se

pensando nas pessoas, posteriormente na cultura da empresa como um todo e por fim a
avaliação do sucesso destas estratégias através das métricas.
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Figura 05: Brand love model
Fonte: Sargen et al (2015)

Em relação aos demais modelos, o construído pela autora Laura Busche (2014)
e apresentado a seguir, é provavelmente um dos mais práticos e que mais envolve a
implementação direta. O modelo denominado como Lean Brand, funciona na prática como
MLB, pois apresenta elementos estratégicos, de caráter imaterial, e também elementos
que podem ser mensurados. Percebe-se que é um modelo bem mais avançado, pois leva
em consideração o que vai ser colocado em prática, reavaliação do mesmo para melhor
desempenho durante sua inserção no mercado e a mensuração de resultados. A autora usa
três princípios para direcionar a construção do branding: O valor agregado à marca através de
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uma historia, posicionando e dando ressonância a mesma; os aspectos visuais da sua marca,
criando uma identidade exclusiva; e a estratégia de crescimento da marca, que tem finalidade
de atração e será aplicada através de canais específicos.

Figura 06: Lean brand recipe
Fonte: Busche (2014)
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Conclusões
Embora existam diversos modelos de construção de marca voltados para Startups,
pode-se perceber a falta de um consenso entre os autores sobre as melhores práticas
envolvendo conceitos de MVB e MLB. Pode-se atribuir esses desencontros a falta de discussão
do assunto, ao quão novas as referências são, ao processo de compreensão do assunto, que
ainda está acontecendo, assim como a falta de consciência e ensino da correlação na prática
entre MVP, MLB, MVB e MLB.
De forma geral, a falta de conhecimento, ou de disseminação do mesmo, afeta
diretamente a forma com que diversas Startups vem desenvolvendo suas estratégias de
branding. Empreendedores vem se multiplicando a cada ano, originando uma necessidade
real ligada ao desenvolvimento de branding em suas empresas. Esta necessidade precisa ser
prevista e atendida pelos responsáveis dos setores criativos inseridos no mercado.
Entender como as Startups funcionam, seu processo de construção, validação,
consolidação e de como o branding pode, e deve, ser aplicado durante estas etapas, prepara
estratégicos/criativos a assessorar e impulsionar não apenas estas novas empresas, como os
empreendedores que as gerenciam.

Glossário
Startup
Empresas de pequeno porte, recém-criadas ou ainda em fase de constituição.
Lean Startup
Método aplicado ao desenvolvimento de Startups enxutas que tem como princípios o foco
em agilidade, aprendizagem validada e iteração (repetição).
MVP
Produto Mínimo Viável
MLP
Produto Mínimo Amável
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MVB
Mínima Marca Viável
MLB
Mínima Marca Amável
Canvas
Mapa visual, pré-formatado, contendo “caixas” ou blocos de informações, que devem ser
preenchidos pelo utilizador.
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Resumo
Branding é um assunto atual e bastante pesquisado por autores nos mais diversos campos de
estudo. Contudo, a hotelaria é ainda um dos setores que mesmo em tempos modernos ainda
apresenta limitações de estudos científicos do branding em seu segmento. Em razão disto, o
objetivo deste artigo é visualizar, no âmbito acadêmico, o que já existe e a qual diversidade
de pesquisas sobre branding voltadas para a hotelaria. Para alcançar esse objetivo, foi
realizada uma pesquisa bibliométrica, com um corte longitudinal em artigos de 5 periódicos
internacionais (Annals of Tourism Research, Tourism Management, International Journal of
Hospitality Management, International Journal of Tourism Research, Journal of Hospitaly and
Tourism Research) e 5 brasileiros (Caderno Virtual do Turismo, Turismo, Visão e Ação, Revista
Brasileira de Pesquisa em Turismo, Turismo em Análise e Rosa dos Ventos), contemplando o
período inicial do século XXI, entre 01 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2015. Sendo
todos esses periódicos de grande representatividade para a academia do turismo. Os
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iadb@yahoo.es
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resultados apontaram a predominância significativa de publicações em periódicos
internacionais, especialmente Journal of Hospitality & Tourism Research e Tourism Management.
Um maior volume de pesquisas foi identificado após o ano de 2013 e segue em crescimento.
Além disso, percebeu-se que a maioria dessas pesquisas foram desenvolvidas por autores
vinculados às universidades americanas e Ki-Joon Back, Woo Gon Kim, Kevin Kam Fung So e
Ceridwyn King foram identificados como os autores com o maior número de contribuições
voltadas para essa linha de pesquisa, com três artigos já publicados somente nos periódicos
avaliados.
Palavras-chave: branding; hotelaria; marketing turístico; estudo bibliométrico.

Abstract
Branding is a current subject and extensively investigated by authors in various fields of
study. However, the hotel industry is still one of the sectors that even in modern times still
has limitations of scientific studies of branding in its segment. Because of this, the purpose of
this article is to visualize in the academic field what already exists and the diversity of research
on branding aimed at the hotel industry. To achieve this, a bibliometric research was carried
out with a longitudinal section in 5 international journal articles (Annals of Tourism Research,
Tourism Management, International Journal of Hospitality Management, International Journal
of Tourism Research, Journal of Hospitaly and Tourism Research) and 5 Brazilian (Caderno
Virtual do Turismo, Turismo, Visão e Ação, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, Turismo
em Análise e Rosa dos Ventos), covering the initial period of twenty-first century, from 01
January 2001 to 31 December 2015. Since all these journals are important representatives
for the academy of tourism. The results showed a significant predominance of publications
in international journals, especially Journal of Hospitality & Tourism Research and Tourism
Management and a greater volume of research was identified after the year 2013 and keeps
increasing. Also it was noted that the vast majority of these surveys were developed by authors
from american universities and Ki-Joon Back, Woo Gon Kim, Kevin Kam Fung So e Ceridwyn
King were identified as the authors with the most contributions to this line of research, with
three articles published only in the journals researched.
Keywords: branding; hotel industry; tourism marketing; bibliometric research
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Resumen
Branding es un tema actual y ampliamente estudiado por investigadores en diversos campos
de estudio. Sin embargo, la industria hotelera sigue siendo uno de los sectores que, incluso
en los tiempos modernos cuenta con limitaciones de estudios científicos de la marca en su
segmento. Por esto, el propósito de este artículo es presentar en el ámbito académico lo que
existe y la diversidad de la investigación en la marca dirigida a la industria hotelera. Para lograr
esto, un estudio bibliométrico se llevó a cabo con una sección longitudinal en 5 artículos
internacionales de revistas (Annals of Tourism Research, Tourism Management, International
Journal of Hospitality Management, International Journal of Tourism Research, Journal of
Hospitality & Tourism Research) y 5 brasileños (Caderno virtual do Turismo, Turismo, Visão
e Ação, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, Turismo em Análise e Rosa dos Ventos),
que abarca el período inicial del siglo XXI, desde 01 Enero 2001 hasta el 31 de diciembre
de 2015. Dado que todos los periodicos son importantes representantes de la academia
del turismo. Los resultados mostraron un predominio significativo de publicaciones en
periodicos internacionales, especialmente Journal of Hospitality & Tourism Research y Tourism
Management y se identificó un mayor volumen de investigación a partir del año 2013 y sigue
crescente. También se observó que la gran mayoría de estos estudios fueron desarrollados
por los autores de las universidades de los Estados Unidos y Ki-Joon Back, Woo Gon Kim, Kevin
Kam y Ceridwyn King fueron identificados como los investigadores con el mayor número de
contribuciones a línea de investigación, con tres artículos publicados sólo en los periodicos
investigados.
Palabras-clave: branding; hotelaria; marketing turístico; estúdio bibliométrico.

Résumé
Branding est un sujet actuel et beaucoup étudié par des auteurs des plus divers champ
d’étude. Cependant, l’hôtellerie est un secteur qui, même avec l’époque moderne, présente
encore des limitantions d’étude scientifique du branding dans son segment. Pour cette
raison, l’objectif de cet article est visualiser ce qui existe déjà dans le monde académique
et la diversité de recherche sur branding concernant l’hôtellerie. Pour aboutir à cet objectif,
une recherche bibliométrique a été réalissée en séparant longitudinalement des articles de
5 revues internationales ( Annals of Tourism Research, Tourism Management, International
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Journal of Hospitality Management, International Journal of Tourism Research, Journal
of Hospitaly and Tourism Research) et 5 revues brésiliennes (Caderno Virtual do Turismo,
Turismo, Visão e Ação, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, Turismo em Análise e Rosa
dos Ventos), comprenant la période initiale du XXI siècle, du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2015. Ces articles ayant une grande représentativité pour le domaine du tourisme. Les résultats
indiquent une prédominance importante de publications dans les revues internationales,
particulièrement dans le Journal of Hospitality & Tourism Research e Tourism Managemen, et
qu’un plus grand nombre de recherche a été identifié après l’année de 2012 et ne cesse pas
de croître. En outre, on a aperçu que la plupart des recherches ont été menées par des auteurs
liés aux universités américaines et Ki-Joon Back a été identifié en tant qu’auteur avec le plus
grand nombre de contributions dans ce domaine de recherche, avec quatre articles publiés
dans les revues citées.
Most-clés: branding; hôtellerie; marketing touristique; étude bibliométrique

Introdução
No cenário mundial é válido destacar que o turismo é uma das atividades econômicas
que mais está em evidência e que segue em constante avanço. Conforme informação da OMT
(Organização Mundial do Turismo), no ano de 2014, este setor contribuiu com cerca de 9%
para o resultado do PIB mundial e em termos de empregabilidade, também foi responsável por
empregar 1 em cada 11 trabalhadores. Reforçando assim o seu posicionamento expressivo
dentre as principais atividades econômicas mundiais.
Além de dados estatísticos e econômicos, o turismo também é um relevante fenômeno
social, sendo inclusive considerado como uma das mais incríveis descobertas feitas pelo
homem, uma vez que se trata de uma valiosa oportunidade de se conhecer outros povos,
diferentes culturas e de viver novas experiências (RUSCHMANN & TOMELIN, 2013). Cruzar
fronteiras desconhecidas é um desejo de muitos que idealizam e planejam viagens, com o
objetivo de buscar experiências diversas e únicas. Neste sentido, o exercício da atividade
turística se torna uma realidade cada vez mais presente na vida dos seres humanos.
Os componentes que fazem parte da contextualização do turismo incluem na sua
infraestrutura básica, os equipamentos diretamente utilizados pelos turistas. De acordo com
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Barbosa e Zamboni (2000) apud Lohmann e Panosso Netto (2012) eles são compostos por
hotéis, agências de turismo, bares, restaurantes, guias, meios de transporte e comércios
voltados para esse fim. E a hotelaria é, dentre estes, o componente mais onipresente (COOPER
et al., 2007). Sendo um dos elementos mais antigos das viagens, os meios de hospedagem
possuem diversidade em vários aspectos - modalidades, tamanho, qualidade - e destacamse nos destinos turísticos pelo mundo. E assim, há uma disputa entre os hotéis para atrair
turistas, e daí parte a necessidade de investimentos em ações de marketing e branding para
que possam se diferenciar dos demais e desta forma atrair mais hóspedes. Ao encontro deste
panorama, os estudos sobre marketing e branding voltados para a hotelaria se mostram
necessários, à medida em que o setor necessita de informações que possam contribuir para o
posicionamento competitivo adequado dos hotéis no setor. Além disso, os dados apresentados
comprovam a importância desse segmento para a economia e sociedade mundial.
Desta forma, a presente pesquisa buscou realizar um levantamento das produções
científicas já existentes na área do turismo sobre o branding na hotelaria, desde o início
do século XXI (período entre os anos 2001 e 2015), nos principais periódicos brasileiros e
internacionais com o objetivo: (i) identificar os estudos existentes que tratam especificamente
do branding na hotelaria em periódicos nacionais e internacionais do turismo; (ii) verificar
como o tema de branding é abordado nestes estudos; (iii) apontar quem são os principais
autores destes trabalhos.
Ruschmann e Tomelin (2013) mencionam que os primeiros levantamentos feitos sobre
produções científicas em turismo surgiram na década de 80, nos Estados Unidos, iniciando com
um estudo pioneiro elaborado por Jafari e Aaser sobre teses de doutorados nesta área. Desde
então, outros autores de diferentes países passaram a aderir a esse modelo de investigação,
inclusive no Brasil. E este estudo, da mesma maneira, pretende contribuir com as produções
científicas no turismo, ao abordar o tema de branding na hotelaria em periódicos da área.
Além disso, algumas justificativas podem ser apresentadas como motivos para a
realização dessa investigação. A primeira delas é atender a uma carência de pesquisas
nessa área, voltadas especificamente para o turismo e hotelaria. Apesar de ser um assunto
vastamente explorado em outros campos de estudos, o brand equity (SO & KING, 2010), assim
como o branding (KIM & KIM, 2005) possuem limitações de trabalhos acadêmicos voltados
para a hotelaria, o que levanta a questão sobre como e com qual intensidade esse tema é

429

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

430

abordado pelos periódicos brasileiros do turismo, comparando-os com as propostas
publicadas em periódicos internacionais.
A deficiência que o Brasil possui em desenvolver trabalhos voltados para marketing
e branding no turismo já é possível de ser identificada no relatório intitulado The Travel &
Tourism Competitiveness Report (TTCR) e desenvolvido pelo World Economic Forum (WEF)
que em 2015 apontou que o Brasil ocupou apenas a 124ª posição no ranking dos países que
possuem a maior eficácia nesse setor para atrair turistas internacionais, mesmo havendo a
existência de órgãos como o Ministério do Turismo e a Embratur que são responsáveis diretos
por desenvolver projetos com essa finalidade promocional.
Este estudo está organizado, a seguir, em quatro etapas: primeiramente serão
apresentados os fundamentos teóricos, em seguida os procedimentos metodológicos, e por
fim a análise dos dados coletados e as considerações finais do trabalho.

Turismo e Hotelaria
A OMT (Organização Mundial do Turismo) define a classificação do termo “turista”
como sendo específica apenas para visitantes que permaneçam durante a sua viagem pelo
menos uma noite hospedados no local visitado. Caso contrário, são reconhecidos apenas
como simples excursionistas. Enquanto que “o turismo é uma atividade multidimensional,
multifacetada que influencia muitas vidas e muitas atividades econômicas diferentes. Não
é de se surpreender, portanto, que defini-lo seja tão difícil.” (COOPER ET AL., 2007, p. 40). E
em um processo de rápida expansão mundial, ainda mais com o surgimento da internet, os
prestadores de serviço em turismo acabam entrando em um processo de acirrada disputa
pelo marketshare.
O turismo é um negócio muito competitivo. A demanda mundial tem crescido
continuamente de maneira drástica ao longo das últimas cinco décadas, e
a intensidade de oferta a acompanha, pois um número cada vez maior de
indivíduos, empresas e governos identificam oportunidades no turismo e
entram, ativamente no setor. Como resultado disso, os mercados do turismo
estão cheios, a competição é, em geral, intensa e os prestadores de serviços
da área, se quiserem obter sucesso, precisam ter uma abordagem estratégica
conjunta na distribuição de produtos e serviços. (ATELJEVIC, 2011, p.165).
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Dentre os elementos que fazem parte da composição do turismo, está a hospedagem. É
considerada inclusive por Cooper et al. (2007) como o maior e mais presente subsetor dentro
do turismo. “Pouco a pouco, dentro do turismo, um segmento passou a ganhar visibilidade e
luz própria, pressionando no sentido de um desdobramento de estudos na área: a indústria
hoteleira.” (DIAS ET AL., 2002, p.01).
No contexto brasileiro, estimativas como a do último levantamento publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2011) ajudam a ilustrar o panorama da
hotelaria no país. De acordo com este estudo, o país possuía neste ano cerca de 5.000 unidades
hoteleiras em suas capitais, sendo que, dentre elas, 37,6% fazem parte da categoria econômica.
Em estudo realizado por Meira e Anjos (2014), baseando-se em dados da Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis, ABIH (2014) e do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, FOHB
(2014), o país “possui aproximadamente 9.681 meios de hospedagem legalmente registrados,
totalizando 464.477 unidades habitacionais. Desta totalidade, um pouco mais de 10%, ou
seja, 1.001 hotéis pertencem a redes hoteleiras – 670 nacionais e 331 internacionais” (MEIRA e
ANJOS, 2014).
As pesquisas cuja abordagem são branding para a hotelaria também fazem parte dos
estudos do turismo e não ficam apenas restritos à comunicação, marketing e administração.
“O fato é que o turismo é uma temática que inclui diversos setores econômicos e disciplinas
acadêmicas, o que provoca alguns questionamentos sobre o fato do turismo merecer ou não
o recebimento de um tratamento separadamente (COOPER ET AL., 2007, p.34).

Branding
Quando o assunto é marca, há uma série de diferentes definições. De acordo com
Kapferer (2008, p. 10), existe uma definição legalizada e acordada internacionalmente sobre
marca que seria “a sign or set of signs certifying the origin of a product or service and differentiating
it from the competition.” E para formar uma marca de sucesso é necessário que haja grandes
produtos, serviços ou uma organização capaz de dar-lhe uma devida sustentação. (KOTLER &
PFOERTSCH, 2008). Já o Brand Equity é um termo utilizado para definir valor de uma marca,
pois é considerado um conjunto de ativos e passivos ligados a ela e a sua representatividade
visual, e que já era desde a década de 1990 apontado como um dos tópicos mais atuais da
administração, conforme registro de David Aaker (1998).
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E dentro de um contexto de marcas na hotelaria brasileira e mundial também se percebe
uma fragilidade de se identificá-las entre as mais valorizadas, quando se é comparado com
outros setores. A Interbrand é uma empresa que presta consultoria em branding desde 1974
e que hoje já conta com 29 escritórios e 22 países. Em sua publicação anual, o Ranking das
Marcas mais Poderosas do mercado mundial e também nacional, na edição do ano de 2015
não se identificou a presença de qualquer marca da hotelaria. Mais um indício de que o setor
necessita de uma atenção ainda maior sobre sua gestão global e local.
Na hotelaria é muito pouco frequente encontrar estudos científicos sobre branding
no campo do turismo, conforme menção de Kim e Kim (2005). E outro renomado autor como
Aaker (2015, p. 37) fez uma crítica ao mencionar que a maioria das redes hoteleiras “sofre da
falta de diferenciação de personalidade entre suas marcas e até demonstra insipidez”.
Lucarelli e Berg (2011) tiveram a oportunidade de realizar uma pesquisa sobre o estado
da arte em Branding no turismo, porém não voltado para a hotelaria. O estudo desses autores
foi voltado para cidades. Na pesquisa sobre City Branding os autores investigaram mais
especificamente quais os aspectos analisados e quais as cidades que foram identificadas.
City Branding is emerging as an internationally recognized research domain
characterized by a high degree of multi-disciplinary, rapid proliferation in and
between disciplines, and a somewhat fragmented theoretical foundation. On
the basis of research interests, three perspectives were identified (producing,
consuming, and criticizing city branding) emerging across academic
disciplines. (LUCARELLI & BERG, 2011, p.09).

Ou seja, o branding que tanto é explorado em outros segmentos, inclusive no próprio
turismo, necessita de pesquisas mais aprofundadas para a gestão hoteleira, uma vez que é um
dos componentes principais para o turismo de um determinado destino.

Metodologia
Nesse presente estudo sobre branding voltado para a hotelaria aplica-se uma
metodologia com abordagem predominantemente qualitativa e de caráter analítico e
exploratório, cuja técnica escolhida e implementada foi a pesquisa bibliométrica. Segundo
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Ferreira (2010) apud Marsilio e Vianna (2014), o estudo sobre bibliometria surgiu e tomou força
no início do século XX, devido à necessidade de estudar e avaliar as atividades de produção e
comunicação científica.
Os objetos avaliados são periódicos nacionais e internacionais voltados para a linha de
pesquisa da hospitalidade e turismo. Mesmo sabendo que não há um conteúdo tão rico, pois
conforme Rejowski e Aldrigui (2007) os estudos do turismo são recentes e que por isso as suas
revistas científicas ainda não possuem um conteúdo tão abundante quando comparado com
outras áreas de estudo.
Para a elaboração deste levantamento foram pesquisadas publicações que abordassem
esse tema entre 01 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2015, cujo período foi quando
realmente esse tema começou a ganhar destaque no cenário do turismo. Estabeleceuse também o critério de haver uma amostra proporcional entre periódicos nacionais e
internacionais. A decisão de cinco periódicos foi implantada para cada uma das categorias
analisadas, sendo então cinco periódicos nacionais e outros cinco, internacionais. O número
de artigos em cada um deles não ficou limitado, uma vez que a intenção da pesquisa é também
identificar o volume de artigos envolvendo o tema branding em cada periódico, assim como
realizar uma análise comparativa das diferentes abordagens utilizadas no conteúdo extraído
dessas fontes de pesquisa.
A base de dados de periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior) foi escolhida e utilizada como fonte da pesquisa para periódicos nacionais
e a amostra foi decidida de forma aleatória desde que estivesse entre os periódicos com
classificações mais avançadas da Capes, de acordo com o último levantamento do qualis, no
ano de 2014. Dessa forma foram selecionados apenas aqueles com classificação mínima B3
para dar maior relevância ao estudo.
Para os cinco periódicos internacionais, a seleção dos mesmos ocorreu através do
último ranking de periódicos do turismo publicado no ano de 2014 pela SCImago Journal
& Country Rank que é um portal que inclui as revistas e indicadores científicos dos países
desenvolvidos a partir das informações contidas no banco de dados Scopus e que, segundo
Hall (2011), é uma fonte significativa e já utilizada para estudos de bibliometria e avaliações
de periódicos.
Estes indicadores podem ser utilizados para avaliar e analisar domínios científicos. O
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portal disponibiliza um ranking contendo diversas categorias, mas para essa pesquisa
aproveitou-se apenas dos 50 periódicos da categoria Tourism, Leisure e Hospitality
Management, onde foram extraídos os cinco primeiros colocados. Contudo, para haver um
mais profundo aproveitamento da pesquisa em hotelaria e turismo, descartou-se o periódico
Journal of Service Management, por abordar também temas diversos voltados para serviços,
além do turismo. E um outro periódico que também não foi levado em consideração foi o
Journal of Sustainable Tourism por ter o seu conteúdo mais restrito e sem possibilidade de
acesso através dos periódicos da Capes, pelos pesquisadores deste estudo. Por essas razões,
houve a substituição desses pelos que estavam na sequência do ranking, sendo eles o
International Journal of Tourism Research e Journal of Hospitality & Tourism Research. Dessa
forma não comprometeria a qualidade esperada dessa pesquisa. Portanto, na tabela 01, é
possível identificar os periódicos que foram finalmente selecionados e avaliados através de
uma análise bibliométrica:
Periódicos
Nacionais

Internacionais

Caderno Virtual do Turismo

Annals of Tourism Research

Turismo, Visão e Ação

Tourism Management

RBTUR

International Journal of Hospitality Management

Turismo em Análise

International Journal of Tourism Research

Rosa dos ventos

Journal of Hospitaly & Tourism Research
Tabela 01: Periódicos avaliados pela pesquisa bibliométrica.
Fonte: Elaboração própria dos autores (2016).

Para dar maior ênfase na estratificação de pesquisa sobre branding voltada para
a hotelaria, optou-se por selecionar artigos que apresentaram seus direcionamentos das
pesquisas para a hotelaria, com forte relevância voltada para estudos que envolvessem marcas,
e que essa linha de pesquisa estivesse mencionada claramente em seus títulos, resumos ou
palavras-chaves.
A pesquisa buscou, adicionalmente, identificar alguns autores que mais proporcionaram
contribuições para a linha de pesquisa em branding para hotelaria através dos artigos
investigados.
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Análise dos resultados
Os resultados foram apurados seguindo um padrão de análise utilizado por Marsilio
e Vianna (2014) que realizaram uma pesquisa bibliométrica em uma investigação também
dentro do contexto do marketing no turismo.
Uma grande diversidade de pesquisas sobre branding, assim como hotelaria foram
possíveis de serem identificadas nesses periódicos, principalmente os internacionais.
Contudo, ao se investigar esses dois temas inter-relacionados, já se percebe uma significativa
limitação de pesquisas, especialmente nos periódicos brasileiros. Buscou-se analisar as
publicações relativas à temática de branding na hotelaria nos cinco principais periódicos
online de turismo internacionais e nos cinco brasileiros. Para a realização dessa busca, foi
utilizada, primeiramente, a palavra-chave “Branding” para que fosse possível observar um
panorama das publicações gerais da temática. Em seguida, para o refinamento do filtro dos
resultados gerais, foram utilizadas nos periódicos nacionais as palavras-chave “Hotelaria AND
Marca” “Hotel AND Marca”, “Hotel AND Branding”. Já para a busca nos periódicos internacionais
foram utilizadas as palavras-chave “Hotel AND Brand”, “Hospitality AND Brand” “Branding AND
Hotel”.
Nos periódicos voltados para a hospitalidade e para a gestão do turismo se identificou
um maior volume de contribuições e exploração sobre essa temática. Nas tabelas 02, 03, 04,
05 e 06 são demonstrados os resultados dos periódicos internacionais. A busca nos periódicos
de turismo compreendeu o período entre 01 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2015
e foram realizadas nos portais online dos mesmos no período de 20 de abril até 01 de maio de
2016. Os resultados, descritos a seguir, incluem as publicações que estão diretamente ligadas
às chaves de busca utilizadas, que foram geradas pelos portais pesquisados. O levantamento
realizado apontou vinte e cinco estudos nos periódicos internacionais e um único estudo nos
nacionais. Internacionalmente, todos os periódicos apresentaram publicações relacionadas
diretamente à temática de branding na hotelaria, sendo o Journal of Hospitaly & Tourism
Research e a Tourism Management, os que mais apresentaram publicações - 10 e 8 estudos
respectivamente. Em seguida, está o International Journal of Hospitality Management com
quatro (4) estudos publicados e o International Journal of Tourism Research e o Annals of
Tourism Research com uma publicação cada um deles. Foi possível observar que há uma
concentração de 14 publicações no período entre os anos de 2010 até 2015, e também há
trabalhos com foco nos mercados hoteleiros orientais, principalmente da China.
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Ano
2004

Tourism Management
Título
Factors contributing to middle market hotel franchising in
Korea: the franchisee perspective

2005

The relationship between brand equity and firms’performance
in luxury hotels and chain restaurants

2006

Determinants of Chinese hotel customers’ e-satisfaction and purchase
intentions

2007

Branding on the web: Evolving domain name usage among
Malaysian hotels

2012

Realising plural-form benefits in international hotel chains

2013

Being better vs. being different: Differentiation, competition, and pricing
strategies in the Spanish hotel industry

2015

Modeling consumer-based brand equity for multinational hotel
brands e When hosts become guests

2015

Multimarket contact, differentiation, and prices of chain hotels

Ano
2011

Annals of Tourism Research
Título
Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction

Ano
2011

International Journal of Hospitality Management
Título
Do brands matter? A comparison of branded and independent hotels’
performance during a full economic cycle

2013

The influence of customer brand identification on hotel brand evaluation
and loyalty development

2014

Enhancing online brand experiences: An applicationof congruity theory

2015

Friendship on social networking sites: Improving relationships
between hotel brands and consumers

Ano
2014

International Journal of Tourism Research
Título
Love and Satisfaction Drive Persistent Stickiness: Investigating International
Tourist Hotel Brands

Ano
2002

Journal of Hospitaly & Tourism Research
Título
The Competitive Market Efficiency of Hotel Brands:
An Application of Data Envelopment Analysis

2003

A Brand Loyalty Model Involving Cognitive, Affective,
and Conative Brand Loyalty and Customer Satisfaction
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Ano
2014

Título
Love and Satisfaction Drive Persistent Stickiness: Investigating International
Tourist Hotel Brands
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Título

2002

The Competitive Market Efficiency of Hotel Brands:
An Application of Data Envelopment Analysis

2003

A Brand Loyalty Model Involving Cognitive, Affective,
and Conative Brand Loyalty and Customer Satisfaction

2004

Hotel Branding Strategy: Its Relationship to
Guest Satisfaction and Room Revenue

2005

The Effects of Image Congruence on Customers’ Brand Loyalty
in the Upper Middle-Class Hotel Industry

2008

Multidimensional Customer-Based Brand Equity and Its
Consequences in Midpriced Hotels

2009

An Examination of Attendee Brand Loyalty: Understanding
the Moderator of Behavioral Brand Loyalty

2010

Travelers’ Takes on Hotel—Restaurant Co-Branding: Insights for China
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2014 Customer Engagement With Tourism Brands: Scale Development and Validation
2015

The Marketing Effectiveness of Social Media in the Hotel Industry:
A Comparison of Facebook and Twitter

2015

Enhancing Hotel Employees’ Brand Understanding
and Brand-Building Behavior in China

Ano
2013

RBTUR
Título
Decodificando websites: Como criar uma imagem mental distintiva
para os serviços de hotelaria?
Tabela 02: Artigos extraídos dos periódicos investigados.
Fonte: Elaboração própria dos autores (2016).

Nos periódicos voltados para a hospitalidade e para a gestão do turismo foi aonde se
identificou um maior volume de contribuições e exploração sobre essa temática. Na tabela 02
estão descritos esses resultados.
Nas publicações da Tourism Management podem ser delineados três eixos no qual
o branding é abordado: (i) os estudos que focam nas redes hoteleiras ou franquias; (ii) uso
das marcas no ambiente virtual; (iii) os atributos de diferenciação promovidos pela gestão
da marca. Para o primeiro eixo, observou-se que as pesquisas se dedicam à análise de
performance dos hotéis e da gestão de sua marca, aos aspectos voltados para o consumidor
como a identificação e lealdade com a marca, e ainda a relação das práticas de preço ou
da rentabilidade promovida pela marca. No segundo eixo, identificou-se que os estudos
se preocupam com as intenções de compra e de reserva nos hotéis, através da análise de
aspectos da marca em ambientes virtuais. Em seguida, no que diz respeito aos atributos de
diferenciação, os estudos abordam os detalhes ligados às diferenciações adotadas pelos
hotéis de rede e pelos hotéis independentes, assim como a gestão da marca do hotel de
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forma geral para gerar melhor desempenho – incluindo o financeiro – e assim atingir esse
objetivo.
Na única publicação da Annals of Tourism Research a temática do branding é abordada a
partir da intenção de investigar os efeitos mediadores de satisfação do consumidor na relação
brand equity e lealdade à marca de hotéis e restaurantes. O estudo se baseou numa amostra
de 378 clientes e utilizou a abordagem de modelos de equações estruturais.
As publicações identificadas no International Journal of Hospitality Management
apresentam estudos com aporte teórico mais robusto, levantando aspectos do campo da
economia, a teoria de congruência e os aspectos de lealdade, fidelidade e identificação que
o consumidor tem com as marcas dos hotéis pesquisados pelos estudos. Também possuem
abordagens voltadas para a análise do valor da marca, envolvimento e experiência com a
marca por parte do consumidor. No eixo de estudos sobre as marcas de hotéis no ambiente
virtual, o periódico apresenta um trabalho com objetivo de explorar a utilidade de sites de
redes sociais (Social Network Site -SNSs) no desenvolvimento de relações íntimas da marca
com o consumidor e analisa como essas abordagens podem utilizar os mecanismos que estão
por trás dos SNSs para fins de marketing.
Já o único estudo identificado no International Journal Of Tourism Research aborda os
aspectos das marcas de “amor” e os paradigmas de “satisfação” que clientes de longo prazo
possuem com as marcas internacionais de hotéis de turismo.
E com destaque em contribuições, até pelo fato de possuir um conteúdo mais
direcionado para hospitalidade, o International Journal Of Hospitality & Tourism Research foi
o periódico que mais apresentou publicações, sendo dez estudos ao todo. E também uma
maior variedade de abordagens da temática do branding na hotelaria: co-branding; melhoria
da eficiência da marca através de análise envoltória (DEA); análise das implicações estratégicas
através da avaliação de dados longitudinais referentes ao desempenho das principais marcas
de hotéis no mercado, tanto em termos de satisfação do cliente e os seus indicadores de
receita; teoria da congruência, com foco na congruência da imagem sobre os comportamentos
pós-compra do cliente, especificamente na satisfação e fidelidade à marca na indústria de
hospedagem; a relação entre o valor da marca do Hotel e valor percebido pelos hóspedes e a
intenção de revisita; lealdade atitudinal à marca ( Attitudinal Brand- Loyalty - ABL) e fidelidade
comportamental à ela (Behavioral Brand – Loyalty – BBL); desenvolvimento e validação de
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escala de envolvimento do consumidor ( Costumer Engagement – CE) que compreende cinco
fatores: identificação, entusiasmo, atenção, absorção e interação; a eficácia do marketing de
dois sites de mídias sociais pelos hoteleiros; compreensão sobre a construção da marca pelos
empregados no setor hoteleiro chinês.
E por fim, foi apontado o único artigo e periódico nacional, dentre os selecionados para
a investigação bibliométrica, que apresentou um estudo voltado para o tema em questão.
Nos periódicos nacionais de turismo pesquisados, apenas a Revista Brasileira de Turismo –
RBTur apresentou uma publicação no ano de 2013.
A publicação aborda a temática do branding através de uma análise semiótica, para
compreender “as imagens das empresas por meio da interpretação dos atributos e benefícios
dos produtos e serviços ofertados, provendo uma oportunidade de comunicação direta com
os consumidores”. Seu objetivo foi levantar proposições sobre a eficácia da veiculação dessas
mensagens que, via sinais, produzem sentidos que podem guiar o entendimento de como
gerenciar a imagem dessas empresas para tentar ultrapassar o problema da intangibilidade,
característica própria do serviço, estabelecendo uma identidade de marca. Neste estudo, é
analisado o website da rede de Hotéis Accor no Brasil, com seus variados tipos de hotéis. Os
demais periódicos não apresentaram publicações relativas ao branding na hotelaria.
As revistas Turismo, Visão e Ação, assim como a Turismo em Análise, Rosa dos Ventos
e Caderno Virtual do Turismo, apesar de abordarem em alguns momentos pesquisas sobre
Branding, não possuem publicações de pesquisas sobre branding voltadas para hotelaria.
Em termos gerais da pesquisa, é possível ainda apontar que a grande maioria dos
artigos que abordam o tema branding no turismo possui uma abordagem voltada para marcas
de destinos, cujo contexto já foi, inclusive, tema de pesquisa sobre esse estado da arte já
realizada por autores como Ham (2008), e posteriormente também investigado por Lucarelli
e Berg (2011).
Percebe-se também que somente após o ano de 2013 é que passou a haver uma maior
intensidade de elaboração de artigos sobre branding voltado para hotelaria, cujo ápice foi em
2015 com 5 artigos identificados e ilustrado pela figura 01.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

440

Figura 01: Análise temporal de artigos publicados sobre branding na hotelaria no século XXI.
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Também foi possível identificar nessa pesquisa que autores especialmente de
universidades americanas e, em seguida, de australianas foram os que mais publicaram artigos
abordando a temática em questão, e os que apresentaram o maior número de contribuições
foram Ki-Joon Back, Woo Gon Kim, Kevin So e Ceridwyin King com 3 publicações e Berverley
Sparks e John O´Neill com 2 publicações cada um deles na relação dos periódicos analisados.

Considerações finais
Diante desses resultados é possível compreender que o assunto branding é abordado
no turismo mais voltado para cidades e destinos turísticos e que a hotelaria ainda pode
ampliar esse espaço para que haja um volume maior de pesquisas, especialmente no cenário
brasileiro.
O baixo número de pesquisas apresentadas nacionalmente e internacionalmente
demonstram que esse setor ainda carece de uma maior atenção para investimentos em
branding voltado para hotéis e outros meios de hospedagem que são elementos fundamentais
do turismo, ainda mais em um momento em que meios alternativos de hospedagem estão
surgindo como o Airbnb, dentre outros.
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Esse estudo também apresentou algumas limitações. Dentre elas estão a quantidade
de periódicos nacionais e internacionais investigados e a sua restrição ao turismo, como
também ao conteúdo voltado apenas para a hotelaria.
Os autores sugerem que em novos estudos envolvendo branding que sejam
investigados também outros periódicos e não se restringindo apenas em bases de pesquisas
da área do turismo. Assim como adotar outros objetos para efeito de investigação, tais como
como companhias aéreas, locadoras de veículos, restaurantes, entre outros.
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Entre o singular e plural: place branding para cidades Patrimônio
Cultural da Humanidade1
Emílio dos SANTOS 2
Universidade de LISBOA

Resumo
Espontânea ou planejada, a cidade surge pela ação do homem que insere naquele espaço
elementos novos em contraste com a natureza ali existente. A cidade é um produto do pensar
e do agir daquele fazedor de cultura. Ela é o ambiente construído pelo homem criativo,
habilidoso e capaz de modificar o seu contexto original em favor dos hábitos e costumes
característicos daquela sociedade. A cidade transforma-se num background de efervescência
cultural. Este artigo parte da gênese da pesquisa de Doutorado em Design em curso pela
Universidade de Lisboa/PT e tem como estudo de caso a Cidade São Luís/MA, inscrita como
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. A pesquisa parte da convicção de que
existe uma relação estreita entre o intangível, a marca ou as marcas da cidade (território),
e o tangível, que se revela na sua produção cultural material. O place branding orbita em
torno de 3 aspectos fundamentais: imagem, sociedade e cidade. A metodologia aplicada
tem viés qualitativo e exploratória com o recolhimento e crítica da literatura a partir de
bibliografias, artigos, de periódicos científicos e congressos acadêmicos para embasamento
das discussões aqui apresentadas. Espera-se, enquanto resultado da tese, a proposição de um
modelo descritivo de design que permita a correta identificação dos expertises da cidade para
valorização da sua produção, artesanal e industrial, de sua cultura, do seu potencial turístico
e do seu povo para criação e implementação de um Place Branding que aspire um futuro

1 Trabalho apresentado no GP Panorama das Marcas, evento componente do II Congresso Internacional de Marcas/Branding:
Conexões e Experiências.
2 Doutorando do Curso de Design da Universidade de Lisboa/PT, email: ribeiro.emilio@gmail.com. Trabalho orientado pelo
Professor Doutor Daniel Raposo.
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promissor para o lugar; também favoreça a implementação de medidas proativas nas esferas
social, política e econômica, e que atraia investimentos importantes para deslocar a realidade
atual com vistas a patamares que favoreçam a competitividade da cidade em nível local e
global.
Palavras-chave: branding, place branding, S. Luís do Maranhão (Brasil), patrimônio (material
e imaterial).

Abstract
Spontaneous or planned, the city comes through the action of man who enters that space
new elements in contrast to the existing nature there. The city is a product of thinking and
acting that doer culture. It is the built environment for the creative man, skilled and able to
modify its original context in favor of the habits and customs characteristic of that society.
The city becomes a background of cultural effervescence. This article is the genesis of PhD
research in Design course in the University of Lisbon / PT and its case study City São Luis /
MA, registered as a World Heritage Site by UNESCO. The research part of the belief that there
is a close relationship between the intangible, the brand or brands of the city (territory), and
the tangible, which is revealed in its cultural production material. The place branding orbits
around 3 fundamental aspects: image, society and city. The methodology is qualitative and
exploratory bias in the gathering and review of the literature from bibliographies, articles,
scientific and academic conferences periodic basis for the discussions presented here. It is
expected as a result of the thesis, the proposition of a design descriptive model that allows
the correct identification of the city’s expertise for recovery of its production, artisanal and
industrial, its culture, its tourist potential and its people to create and implementation of a
place Branding aspiring a promising future for the place; also encourages the implementation
of proactive measures in the social, political and economic, and that will attract significant
investment to move the current reality in order to levels that promote the city’s competitiveness
in local and global level.
Keywords: branding, place branding, S. Luis (Brazil), heritage (tangible and intangible)
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Resumen
Espontánea o deliberada, la ciudad llega a través de la acción del hombre que se encuentre en
dicho hueco nuevos elementos en contraste con la naturaleza existente allí. La ciudad es un
producto de pensar y actuar que la cultura hacedor. Es el entorno construido por el hombre
creativo, hábil y capaz de modificar su contexto original en favor de los hábitos y costumbres
característicos de esa sociedad. La ciudad se convierte en un fondo de efervescencia
cultural. Este artículo es la génesis de la investigación de doctorado en curso de Diseño de la
Universidad de Lisboa / PT y su estudio de caso de la ciudad de Sao Luis / MA, registrada como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La investigación parte de la creencia de que
existe una estrecha relación entre lo intangible, la marca o marcas de la ciudad (el territorio), y
lo tangible, que se revela en su material de producción cultural. Las órbitas alrededor de place
branding 3 aspectos fundamentales: la imagen, de la sociedad y de la ciudad. La metodología
es cualitativa y exploratoria sesgo en la recopilación y revisión de la literatura de bibliografías,
artículos científicos y conferencias académicas forma periódica para las discusiones que aquí
se presentan. Se espera como resultado de la tesis, la proposición de un modelo descriptivo
diseño que permite la correcta identificación de la experiencia de la ciudad para la recuperación
de su producción, artesanal e industrial, su cultura, su potencial turístico y su gente para crear
y la aplicación de un place branding aspirante a un futuro prometedor para el lugar; También
propugna la aplicación de medidas proactivas en el ámbito social, político y económico, y
que va a atraer la inversión significativa para mover la realidad actual con el fin de niveles que
fomentan la competitividad de la ciudad en el ámbito local y global.
Palabras-clave: branding; place branding; S. Luís do Maranhão (Brasil); patrimônio (materiales
e inmateriales)

Résumé
Spontanée ou planifiée, la ville passe par l’action de l’homme qui pénètre dans cet espace
de nouveaux éléments en contraste avec la nature existante là. La ville est un produit de
penser et d’agir que la culture de celui qui agit. Il est l’environnement bâti pour l’homme
créatif, compétent et capable de modifier son contexte d’origine en faveur des us et coutumes
caractéristiques de cette société. La ville devient un fond d’effervescence culturelle. Cet article
est la genèse de la recherche de doctorat en cours de conception à l’Université de Lisbonne /
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PT et son étude de cas la Ville São Luis / MA, enregistrée en tant que site du patrimoine
mondial par l’UNESCO. La partie de la recherche part de la croyance qu’il existe une relation
étroite entre l’immatériel, la marque ou les marques de la ville (territoire), et le tangible, qui se
révèle dans son matériel de production culturelle. Les orbites stratégie de marque autour de
3 aspects fondamentaux: l’image, la société et la ville. La méthodologie est biais qualitative
et exploratoire dans la collecte et l’examen de la littérature à partir des bibliographies, des
articles, des scientifiques et des conférences académiques de base périodique pour les
discussions présentées ici. Il est prévu à la suite de la thèse, la proposition d’un modèle
descriptif de conception qui permet l’identification correcte de l’expertise de la ville pour la
récupération de sa production, artisanale et industrielle, sa culture, son potentiel touristique
et de son peuple pour créer et la mise en œuvre d’un localité de marque aspirant un avenir
prometteur pour le lieu; encourage également la mise en œuvre des mesures proactives dans
le domaine social, politique et économique, et qui attirera des investissements importants
pour déplacer la réalité actuelle pour des niveaux qui favorisent la compétitivité de la ville
dans le niveau local et mondial.
Most-clés: stratégie de marque, localité de marque, São Luís do Maranhão (Brésil), patrimoine
(matériel et immatériel)

Introdução
A cidade surge a partir da reconfiguração do espaço. É a uma invenção humana que
alterou o seu modo de habitar e viver. Ao curso de sua evolução a cidade sofreu mudanças que
resultaram em alterações na sua estrutura urbana, nas suas arquiteturas, na sua economia e
na condição social dos seus citadinos. As adições contidas no espaço da cidade não se limitam
aos seus aspectos físicos. Estes se imbricam com os hábitos e costumes do seu povo que
moldam as características dos seus elementos tangível e intangível. A cidade é o lugar que
contém o homem e a sua organização social. Não se pode separar o que ela contém nem
aquilo que a contém3.
De onde provém a cidade? De onde a provém os seus elementos materiais e imateriais?
Das habilidades de pensar e agir do homem. As habilidades manuais do homem lhe permitem

3 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Documentos, 1989
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(re)configurar as coisas. Segundo Zimmermann (2014), na Antiguidade clássica Anaximandro
(610-547 a.C.) percebia que o “homem pensa porque tem mãos”. Por outro lado, Otl Aicher
(1922 – 1991) referiu que há uma estreita relação entre as habilidades manuais (greifen) e o
pensamento (begreifen). Há uma interdependência entre a capacidade produtiva do homem
e sua materialização a partir da capacidade de pensar. A mão é um instrumento movido pelo
pensamento.
O tema place branding desperta o interesse dos gestores4 das cidades que percebem
um potencial promissor para o sucesso dos seus empreendimentos. A forte presença do place
branding nas estratégias para lugares pode ser observado pelo volume crescente de marcas
nesse segmento. Esse fato, despertou o interesse pelo tema meio acadêmico5. Observa-se,
entretanto, que essas marcas surgem a partir da vontade política dos seus gestores que
determinam qual projeto de marca é suficiente para representar a Cidade. Até que ponto
aqueles gestores reúnem as condições necessárias para avaliar um projeto desta envergadura?
Durante a gênese na elaboração do projeto de pesquisa para a tese de doutorado,
dois exemplos de place branding chamam a atenção: Bolonha/IT e Florença/IT. Nesses casos
pode-se observar a reação dos citadinos quando do lançamento daquelas marcas. No corpo
deste artigo esse tema será melhor discutido. A questão que nos move, em se tratando de
Cidades Patrimônio Cultural da Humanidade, é quanto a singularidade dessas Cidades. São
lugares carregados por valor(es) materiais e imateriais que tendem a ampliar o universo de
referência para adoção de projetos em place branding que sejam consistentes na sua forma,
no seu discurso, nas suas estratégias, enfim, que representem corretamente o lugar. Plural ou
singular, representada por único símbolo ou por um conjunto de símbolos, composto por um
símbolo e um logotipo ou somente por um logotipo, estática ou dinâmica, enfim, a identidade
visual para uma Cidade deve enveredar por qual caminho? Esta é uma das questões nos
importar responder.
Em termos metodológicos o estudo em desenvolvimento possui caráter descritivo
e exploratório com a predominância dos métodos qualitativos. Apropria-se dos princípios
propostos por Johnson & Onwuegbuzie (2004) para uma metodologia mista que parte da
indução que parte do particular para o geral a fim de identificar padrões, segue-se para a
4 KAVARATZIS, Mihalis. WARNABY, Gary. ASHWORTH Gregory J. .Rethinking Place Branding: comprehensive Brand Development
for Cities and Regions. Switzerland: Springer, 2015.
5 idem
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dedução com teste de teorias e por fim a abdução onde busca-se a compreensão dos
resultados. As fases da pesquisa seguem em 4 etapas fundamentais: a) exploratória, para
recolhimento e crítica da literatura; b) análise, com seleção de casos de estudo relevantes
para a pesquisa sobre place branding no contexto brasileiro e europeu; c) concepção, para
elaboração de um modelo de design de comunicação especifico para place branding e por
fim, uma avaliação do modelo proposto.
As experiências com o lugar, despertam no homem o sentimento de pertencimento e
isso se remonta a partir de uma tradição cultural calcada nos hábitos e costumes:
É  pois no passado do sujeito – sua tradição cultural – que governa a
percepção do espaço presente, que o faz reconhecer os lugares. Não um
passado histórico (ou o espaço do passado), mas o passado que nos fala das
experiências cotidianas que vivemos, no espaço: espaço vivido. O espaço
no qual estão impregnadas as nossas emoções, boas e ruins, advindas dos
eventos nos quais tomamos parte, seja como agentes, seja como receptores.
(MALARD, 2006, p. 29).

Essa tradição tem na Arquitetura e nos monumentos remanescentes a configuração
do substrato cultural que caracterizam a cidade e lhe conferem valor. Este valor é abstraído
dos elementos materiais e imateriais que constituem o caráter singular daquele lugar. Dois
aspectos podem ser destacados na questão do valor em Riegl (2006, p.36): valor rememorativo
e valor de contemporaneidade. Trata-se da relação entre o par antigo e o novo que devem
conviver em harmonia em favor da preservação dos aspectos que conferem singularidade
para a cidade.

Branding: a gestão da marca
É um processo de gestão do patrimônio intangível de uma corporação ou entidade. Seu
objetivo principal é aumentar o brand equity 6 e o valor financeiro a longo prazo, Interbrand
(p. 23, 2008). Trata-se de um planejamento calcado em estratégias de comunicação, inclusive,
para sustentação e valorização da marca. É uma atividade composta por variáveis cada vez

6 Segundo a Interbrand (p. 21, 2008) é a soma das qualidades que diferenciam a marca.
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mais complexas devido a relação direta com os vários segmentos da empresa para alinhamento
de suas estratégias. É uma área em construção, sob a perspectiva de uma definição do perfil
do gestor de branding, segundo Consolo:
A gestão da marca já esteve incorporada no marketing, no departamento de
Comunicações e de Desenvolvimento, e até junto ao departamento de vendas
e administrativo. Trata-se agora da definição de uma área responsável pelo
alinhamento corporativo, que procura transformar a marca no principal ativo
da empresa. O branding ideal prega uma liderança compartilhada por vários
setores, da engenharia de produção ao departamento de comunicação, mas
é aconselhável que a consolidação das decisões esteja nas mãos de um gestor
designer thinker. Tanto pela sua capacidade de elaborar e testar e confrontar
hipóteses como pela sua visão sistêmica e capacidade de transformar
conteúdos complexos em sínte- ses. A forma peculiar de pensar o projeto em
design, que permeia todas as categorias da profissão, é o raciocínio abdutivo.
(CONSOLO, 2015, p. 42)

É uma atividade que se desenvolve a longo prazo com fins de criar uma marca forte e
bem posicionada que não se resume a um programa de identidade visual. A representação
visual de uma marca sistematizada por um programa de identidade visual é um dos meios
nos quais o branding constrói associações positivas para a marca. A marca é o sinalizador
dos conceitos e do valor que orbitam em seu entorno. O planejamento visual da marca e o
branding, estão diretamente ligados, como descreve Mollerup:
[...] modern trademarks in relation to two other issues: design programmes
and branding. Identification often takes place within the framework of
a design programme. The term ‘branding’ has been adopted in modern
marketing termilnology to mean the marking of products.
Both design programmes and branding are methods for controlling
corporate identity, one the organization level, the other on the product level.
Trademarks, design programmes and branding are tightly linked: one or more
trademarks are dominant elements in most corporate design programmes,
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and trademarks are instrumental in branding7. (MOLLERUP, 1999, p. 17)
A marca, enquanto elemento visual, é geralmente composta pelos elementos: símbolo,
logotipo e cor. Esses elementos auxiliam na construção da identidade visual corporativa para
uma empresa, produto ou serviço. São signos gráficos que compõem um sistema definido
por regras de aplicação e uso com o propósito de criar uma imagem positiva a partir das
estratégias de branding.
A marca é percebida tanto graficamente quanto pelas associações que orbitam em
seu entorno. Configura-se em uma imagem dotada por uma dupla dimensão: aquela que
representa graficamente a imagem da marca e aquela que surge na mente das pessoas a
partir das associações, Raposo (2008). A marca gráfica enquanto imagem visual (eikon) fazse referência ao signo visual que a representa graficamente, e, imagem mental (imago) faz
alusão imaginação. A marca se estabelece naqueles 2 aspectos: representação visual e imagem
mental.

Figura 01: Gestão da imagem
Fonte: Adaptado Raposo (2008)

7 T. L. – (…) marcas modernas tem relação com duas outras questões: programas de design e branding. A identificação muitas
vezes ocorre no âmbito de um programa de design. O termo ‘marca’ tem sido adotado na moderna terminologia do marketing
como brand para os produtos.
Ambos os programas de design e marca são métodos para controlar a identidade corporativa, um nível da organização, o outro no
nível de produto. As marcas registradas, os programas de design e branding são hermeticamente vinculados: uma ou mais marcas
comerciais são elementos dominantes na maioria dos programas de design corporativo, e marcas comerciais são fundamentais
para branding.
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A importância do branding para a construção de marcas passa pela criação de valor.
Segundo Bonsiepe (2011, p. 59), há 3 tipologias de valor a destacar: valor de uso, valor
de troca e valor simbólico. A correlação entre aqueles valores e o produto a quem eles
representam, deve estabelecer uma relação direta com a identidade da marca. A marca é uma
representação visual que carrega um agrupamento de significados que move pessoas por
meio de 2 componentes: funcional e emocional, Brito (2014, p. 30).
As componentes da marca funcional são mensuradas pelo grau de satisfação do cliente
a partir das expectativas nutridas pelo produto ou serviço e a ratificação dessa percepção
ao consumi-lo e, portanto, centram-se na percepção da qualidade do produto. Refere-se a
experiência do tangível .
As componentes da marca de cunho emocional, além das qualidades dos seus
produtos e serviços, são detentoras de uma natureza simbólica que potencializa uma
relação afetiva com a marca. Para uma marca ascender para a categoria de relacionamento
emocional, segundo Brito (2014, p. 34), há 3 caminhos que favorecem essa relação: identidade
simbólica, personalidade da marca e experiências de consumo. Na identidade simbólica, a
relação entre naming , logotipo, símbolo e slogan quando associados a um conceito que
remete a uma aspiração, por exemplo, a Nike – Just do it, conduz o consumidor para um
patamar de compreensão para além da função prática do produto, o conceito proposto pela
comunicação da marca pode culminar com uma resposta afetiva, Brito (2014, p. 34). No caso
da comunicação emocional, os argumentos sobre o produtos estão associados ao conceito
e não aos seus benefícios. Existe nesse caso um deslocamento para apelos emocionais que
podem tratar desde mensagens de cunho socioambiental a mensagens lúdicas que sugerem
qualidade de vida entre outros temas. As experiências de consumo surgem nos apelos
estético e funcional atrelado ao produto. No estético o Design é utilizado como sinalizador
das diferenças semânticas existentes no produto que o diferenciam dos demais de sua
categoria, por exemplo no caso da Apple com sua linha de produtos com um conceito em
design simples em oposição aos seus concorrentes - Iphone, do MacBook e do Apple Watch.
No quesito funcional, além da sinergia entre os seus equipamentos, a Apple propõe uma
experiência calcada na visão e no tato. A Starbucks no sabor e no olfato.
Percebe-se que não basta o produto cumprir as suas funções básicas. Ele tem que
emocionar. Essa relação afetiva nutre o sentimento de pertencimento, onde o consumidor se
sente parte integrante de uma “família” de consumidores especiais. É o branding estabelecendo
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uma estratégia a partir de um discurso de caráter emocional para promover a marca e
gerar, com o tempo, valor. As marcas emocionais envolvem pessoas e formam seguidores
aficionados. Trata-se de um conjunto de associações geridas pelo branding. Tybout e Calkins,
demonstram como a experiência com a marca a torna única na mente dos consumidores:
Em agosto de 2003, mais de 100.000 motociclistas com roupas de couro
reuniram-se em Milwaukee, Wisconsin, para celebrar o centenário de
fundação da Harley-Davidson. Durante três dias, a cidade foi transformada em
uma imensa festa de aniversário de motociclistas; houve consertos, festivais
e comemorações, incluindo uma parada com mais de 10.000 motocicletas.
Vieram aficionados da Harley-Davidson de 47 países diferentes para participar
do evento.
A festa de aniversário foi uma poderosa demonstração de força da marca
Harley-Davidson. Ela não é única por fabricar boas motocicletas; há muitas
empresas no mundo que fabricam boas motocicletas. É única porque possui
uma marca poderosa que conecta seus consumidores. A marca transcende o
produto. (TYBOUT; CALKINS, 2006, p. 1)

O produto é o meio que justifica a mobilização dos apaixonados, mas é o sentimento de
pertencimento a este seleto grupo que gera fenômenos com o que aconteceu em Milwaukee.
O tangível, o produto, é o elemento mediador dessa relação, mas é no intangível que significa
e move pessoas. Batey (2010, p. 173), apresenta o significado simbólico sob dois aspectos:
o significado individual das coisas e o significado coletivo. No coletivo encontra-se o grupo
de interesse comum, pessoas que se assemelham no gosto e na identificação com o produto
ou serviço, é a construção de uma identidade social na qual o consumo simbólico é o marco
regulatório de uma autodefinição e autocategorização. No individual, o autosimbolismo
se ocupa da construção de uma autoidentidade individual que ocorre concomitante ao
simbolismo social. Trata-se do significado particular e público das coisas que passaram a ser
mediadas pelas estratégias do branding. O branding visa consolidar a marca nas esferas dos
interesses dos detentores dos seus direitos patrimoniais.

Place branding para Cidades Patrimônio Cultural da Humanidade
A produção cultural de um lugar remete a expertises que poderão evocar as suas
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tradições e vice-versa. Os valores contidos naquelas tradições revelam aspectos do seu
patrimônio material e imaterial que caracterizam o lugar, a cidade e um povo. A noção de
valor atribuído ao patrimônio de uma cidade se constrói com o tempo, mas são os elementos
remanescentes que testemunham e podem validar-lhe a relevância local ou global. As parcelas
desse patrimônio, mesmo isoladas, são importantes testemunhos dos aspectos que formam
a identidade do lugar. Contudo, é na reunião desses elementos que o patrimônio se fortalece
e se torna singular.
A valorização de uma identidade de um lugar está no elemento local e não global.
No singular e não no plural. A identidade de um lugar surge por associações historicamente
vinculada àquelas tradições. Por exemplo, as indicações geográficas designam produtos
agrícolas e alimentícios tão vinculados e imbricados ao lugar, que designam uma determinada
zona de produção. Presunto de Parma/Itália, café do Cerrado/Brasil, pastéis de Belém/Portugal,
lavandas/Provance/França8 , entre outros.
Em contrapartida, observa-se que a área do Marketing tem integrado o branding às
suas disciplinas e requerido este conhecimento para o seu campo de atuação. Nesse contexto,
percebe-se que se trata da construção de um produto para consumo que, geralmente, fixase na promoção de produtos turísticos. Uma cidade inscrita na UNESCO como Patrimônio
Cultural da Humanidade tem, certamente, muito mais a oferecer.
O objeto de estudo em desenvolvimento refere-se a cidade de São Luís do Maranhão
(Brasil) que tem inerente ao seu valor histórico um conjunto arquitetônico que ascendeu para
área inscrita na UNESCO como Patrimônio Histórico da Humanidade. Essas arquiteturas e seus
estilos apresentam aspectos que caracterizam esse patrimônio arquitetônico que se une ao
background cultural da cidade a partir da diversidade de suas manifestações e produção cultural.
Isso abarca os aspectos sociais, econômicos e cultural ali presentes. Nesse sentido, entendese que a natureza da marca de uma cidade Patrimônio Histórico passa pela imaterialidade
e materialidade construída ao curso de sua história. Um projeto de marca consistente, gera
valor e atribui significado. Projetos de place branding requerem uma atenção especial por se
tratar da cultura de um povo e, guardadas as devidas proporções, para se realizar um projeto
de branding destinado a produtos de consumo observa-se, no que tange as relações afetivas

8 Adaptado das indicações geográficas em avaliação pela Resolução INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no.
075/2000.
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com a marca, o place branding difere do branding. No branding o consumidor escolhe a marca
do seu interesse e no place branding o citadino nasce envolto por essas relações afetivas que
ao curso de sua história legaram a sua relação com o lugar.

Place branding uma ação multidisciplinar
Percebe-se que há riscos quando o tradicional mix de Marketing – produto, preço, praça
e promoção – surgem com estratégias equivalentes a um produto de consumo. Comercializar
a cidade de igual modo pode induzir a equívocos sérios. Pode-se eliminar para sempre
a essência do lugar e as suas singularidades quando estas não despertam, por exemplo,
o interesse de um suposto comprador/cliente. Atender aos desejos e necessidades dos
prospects9 e suspects10 , podem atender aos anseios e objetivos das estratégias destinadas
a produtos de consumo, porém, para um place branding, esse recurso poderá desprezar o
genius loci11 peculiar ao lugar e seus aspectos distintivos são mais profundos e complexos:
Strategic place marketing, a concept developed by Kotler et al (1993), was
among the first to take the explicit position that places needed to run
themselves like businesses, and market themselves like businesses, if they
were to respond adequately to the threats of global competition, technological
change and urban decay.
The question of place image is certainly touched upon and its importance
acknowledged in Kotler’s early work, but place marketing is still seen
fundamentally as a tool for selling the products and services and attractions of
the place more effectively, and not for tackling the overall image or reputation
of the place in any direct way12 . (ANHOLT, 2010, p.2).
9 Clientes identificados por contato prévio.
10 Prováveis futuros clientes.
11 Termo de origem latina que refere-se ao “espírito do lugar” - http://www.vituvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.005/977.
12

T.L.- O place marketing como estratégia foi um conceito desenvolvido por Kotler (1993). Ele foi um dos primeiros a tomar

uma posição explícita sobre a necessidade de planejar os lugares como negócios, para introduzi-los no mercado como empresas,
de modo que estes pudessem responder adequadamente às ameaças da concorrência global, das mudanças tecnológicas e da
decadência urbana.
A questão sobre a imagem de um lugar é um tema que tem sido abordado e sua importância é reconhecida no trabalho inicial de
Kotler, mas o place marketing ainda é visto como uma ferramenta para vender os produtos e serviços e atrações de um lugar da
forma mais eficaz, e não para enfrentar a imagem global ou a reputação do lugar diretamente.
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Não se questiona aqui a eficiência das ferramentas e estratégias de marketing. Trata-se de
discutir os aspectos estratégicos específicos para um place branding destinado a Cidades
inscritas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO para a construção de uma
marca eficiente e autêntica. Considera-se inserir o design como elemento importante na
criação e na construção de um place branding e não na mera configuração visual superficial
de uma identidade visual. O American Marketing Association’s Dictionary (2015) define o place
marketing como sendo “designed to influence target audiences to behave in some positive
manner with respect to the products or services associated with a specific place13 ” . Esta definição
clarifica o escopo da função do Marketing na criação de estratégias para conquistar pessoas
afim de terem uma relação positiva com os produtos e serviços oriundos de um lugar.
A presença imperativa de uma economia global pode gerar um processo de
desnacionalização que, segundo Sassen (2010, p. 107), transformam as cidades em locais em
processos transfronteiriços conduzidos pelas cidades globais. É importante a recuperação
do lugar a partir de suas singularidades contidas nas suas práticas sociais. Esse processo é
denominado por Sassen (2010, p. 107), como sociologia da globalização.
O place branding é um assunto amplo e complexo. Derivado do branding14 o place
branding tem sido objeto recorrente de estudos recentes em livros, revistas e artigos
acadêmicos. Contudo, ainda é um assunto que necessita de profundidade teórica. Tratase de um tema de natureza interdisciplinar e contemporâneo. Observa-se, até então, que a
discussão sobre a temática do place branding indica existir diversos modelos para o processo
de desenvolvimento de projetos em place branding. Verifica-se que as práticas tendem para
adaptações dos modelos destinados a projetos de marcas para produtos de consumo (Hanna
& Rowley, 2008). Essa constatação indica um possível hiato entre os polos branding para
produtos e o place branding. As associações ligadas ao termo place tendem para lugar, país,
nação, cidade e região, sendo todos eles adequados para a expressão place branding. Contudo,
a crescente demanda por projetos de place branding favoreceu o surgimento de termos que,
provavelmente, surgem em conformidade com a escala dos objetivos do projeto – para a
13 Concebidos para influenciar o público a se comportar de certa maneira positiva com relação aos produtos ou serviços associados
a um lugar específico alvejado.
14

Para Consolo (2015), o branding é o processo de “marcação”, gravar e manter a marca ativa na mente dos consumidores. As

novas tendências do branding levam isso a sério, e toda a estra- tégia desenvolvida para efetivação da marca busca – nas acepções
do brand experience – gravar seu significado na pele e na alma das pessoas.
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nação, lugar ou região. Hanna e Rowley (2008), apresentam uma análise sobre a terminologia
do place branding com base nas práticas do branding para as várias escalas das indicações
geográficas.

Figura 02: Vocabulários associados ao termo place.
Fonte: Hanna & Rowley (2008)

A (i)materialidade de uma cidade traduzida por um place branding –
Florença/IT e Bolonha/IT
O tema para a tese de doutoramento tange dois domínios por Flusser abordados:
design e imaterialidade. No design, Flusser resgata o termo a partir do cruzamento com outras
palavras que orbitam entorno dos domínio do design na sua gênese. Na imaterialidade, o
binômio matéria e forma sintetizam a realidade imaterial contida na forma. O entendimento
sobre a semântica dos termos nos aproximam de sua natureza e isso nos conduz a necessária
reflexão sobre as coisas.
Os elementos da forma e matéria constituem suas singularidades materiais e imateriais.
Os hábitos e costumes do seu cotidiano revelam as suas tradições e os modos de vida das
populações (residente e flutuante). A arquitetura e os monumentos configuram o substrato
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cultural que a caracteriza, inclusive do ponto de vista visual (imaterial). A proposta para a
investigação parte da convicção de que existe uma relação estreita entre o intangível, a marca
(a imagem), e o tangível (a forma). Tema abordado por Flusser quando trata sobre a relação
entre matéria e forma. Entendendo-se por forma a imagem constituída sobre a matéria, algo
peculiar a toda cidade – sua imagem refletida sobre a matéria sobre a qual ela foi constituída.
Entende-se que o tangível depende da autenticidade da sua dimensão intangível e que
os usuários percepcionam a imagem em primeiro lugar como reflexo da sua forma (matéria) e
depois a relacionam, por associações visuais, as suas marcas mais representativa. A interação
entre a imagem (forma) e os elementos materiais, podem definir os aspectos qualitativos da
cidade que podem compor um planejamento visual para um place branding.

Place Branding Florença/IT
Quando surge o interesse pela criação de um place branding para a Cidade de Florença/
IT, os gestores públicos optaram pela encomenda de um projeto de crowd sourcing15. A ideia
de promover um grande concurso via internet induz a um processo democrático que permite
a participação de uma gama ampla de profissionais. Ao final de todo o processo haviam 5
mil projetos inscritos para um ser eleito. Simples e centrada na variação do nome da Cidade
a proposta vencedora abdica do tradicional símbolo da Cidade – o lírio. Ela traz um conceito
que pretende ser plural a partir da tradução da palavra Florença para o latim, inglês, alemão e
espanhol.
A proposta vencedora não bem recebida. Ela recebeu duras críticas dos citadinos que
não viam a sua Cidade ali e nem se sentiam representado por esta marca. Pesquisas realizadas
pelos jornais, Il Corriere Fiorentino e o La Nazione, apresentaram os resultados da insatisfação
que oscilam entre os 89% e 91% dos entrevistados, respectivamente. A ausência de algum
componente emocional da Cidade e a semelhança com o place branding para a Cidade de
Praga, República Tcheca, foram alguns dos pontos citados pela pesquisa.

15 Um tipo de atividade on-line participativa em que um indivíduo, uma instituição, uma organização sem fins lucrativos, ou a
empresa propõe a um grupo de indivíduos de diferentes conhecimentos, heterogeneidade e número, através de uma chamada
flexível e aberta, o compromisso voluntário de uma tarefa. Estellés & Gonzáles (2012).
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Figura 03: Atual place branding da Cidade de Florença e a marca da Cidade de Praga.
Fonte: Zooppa (2015)

Figura 04: Variações do termo Florença para o latim, inglês, alemão e espanhol aplicados na marca.
Fonte: Zooppa (2015)

Figura 05: Aplicação da marca em peças de comunicação.
Fonte: Zooppa (2015)
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A obtenção de um volume significativo de propostas não é garantia de resultados
consistentes e de qualidade aceitável. Observa-se, nesses casos, que além da presença de
profissionais, pessoas que tem alguma afinidade com os recursos gráficos aventuram-se nessas
empreitadas. Outro ponto relevante a destacar, refere-se à ausência de uma aproximação
entre o participante e demandante. Uma síntese da demanda ou um briefing completo e
complexo não garante resultados promissores quando o assunto é a imagem de uma Cidade
Patrimônio da Humanidade. E por fim, entre a concepção e a implantação, envolver as pessoas
do lugar parece, no mínimo, interessante para que os detentores da história do lugar sintamse integrados ao projeto.

Place Branding Bolonha/IT
Manter a história viva e manifestada pela amplitude e envergadura da história de
Bolonha/IT foi o desafio proposto para a implantação do seu place branding. O cenário
globalizante alterou a rotina dos negócios enquanto a sensação de proximidade, encurtaramse distâncias, mas reduziu-se a capacidade das associar alguns produtos aos seus lugares de
origem.
A Cidade de Bolonha ao observar a dinâmica das mudanças que o mundo contemporâneo
ágil e dinâmico atua, decide investir num projeto formado por cidadãos, instituições públicas,
associações e representantes do mundo económico e social pode conhecer e discutir as
transformações territoriais e urbanas16.
O projeto surge com base numa pesquisa sobre a percepção da imagem da cidade. A
proposta era identificar os traços que caracterizavam a sua identidade17. A partir da pesquisa,
organizou-se um concurso internacional que culminou com a escolha de um projeto. Dentre os
534 projetos inscritos os designers Matteo Bartoli e Michele Pastor suregem como vencedores.
A proposta apresenta a múltiplas facetas da cidade visualizadas a partir de um alfabeto de sinais
geométricos extraídos da iconografia de da cidade: paredes, mosaicos, heráldica, entre outros
elementos. A ideia foi criar uma narrativa que pudesse traduzir a riqueza material e imaterial
da cidade a partir da diversidade de combinações que esses signos possam manifestar. Foi

16 GRANDI, Roberto. È Bologna giallo progetto: city branding. Bologna: Urban Center Bologna, 2015.
17 GRANDI, Roberto. Op., cit., 2015.
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disponibilizado um aplicativo para as pessoas viverem uma experiência com a marca a partir
do alfabeto visual18. Nele o usuário explora a diversidade de símbolos que surgem a partir da
relação entre as letras do nome descrito e o alfabeto visual è Bologna.

Figura 06: Relação entre os elementos do alfabeto visual e os iconográficos da Cidade.
Fonte: Grandi (2015)

Figura 7: Alfabeto visual e a síntese formal.
Fonte: Grandi (2015)

18 http://ebologna.it/?color=b23636
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Figura 8: Aplicação da marca em peças de comunicação.
Fonte: Grandi (2015)

Em suma, observa-se que as propostas, tanto para a cidade de Bolonha/IT quanto
para a da cidade Florença/IT, são soluções factíveis. A diferença está amplitude do programa
pensado para Bolonha/IT que se apropria de elementos da arquitetura para criação de um
alfabeto visual, porém, não faz alusão aos elementos pelos quais a tronaram conhecida la dotta, la rossa e la grassa. Esses elementos são passíveis de serem citados nas peças de
comunicação, mas não foram a base o design da marca. No caso de Florença/IT, a eliminação
da iconografia que remete à cidade causou impacto negativo e o fato de não envolver os
citadinos gerou um certo distanciamento e desinteresse pela proposta.
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Tabela 1: Analise comparativa entre os place branding Bolonha/IT x Florança/IT

ITENS

Símbolo
Logotipo

Permite variações (dinâmico)
Tipografia Calibre Bold

Uso da dor

A paleta de cores permite variações
cromáticas no símbolo a partir das
combinações entre os elementos do
alfabeto visual
O símbolo representa elementos
iconográficos extraídos de detalhes
da arquitetura da cidade.
Flexível
Concurso internacional via internet

Referência visual à
cidade
Aplicação da marca
Modalidade de
contratação
Processo seleção
Crítica pública
Inovação

Originalidade

Por um juri
Positiva
Na criação de um alfabeto baseado
em elementos visuais extraídos da
cidade que permitem uma
variedades de combinação no
símbolo e uma possíveis interação
com as pessoas, caso estas tenham
acesso a aplicativos ou outros
recurso que lhes permita a
interação
No símbolo

Não se aplica
Apresenta variações
de peso
Limitada a 1 cor

Não apresenta
elementos
iconográficos
Rígida
Concurso
internacional via
internet
Por um juri
Negativa
Não apresenta
inovação no uso da
marca gráfica.

Talvez na variação do
nome

Nota: análise a partir da compilação entre as informações adquiridas sobre os projetos. Trata-se de uma
contextualização sobre os resultados.
Fonte: Autor, 2015.

Considerações finais
As Cidades Patrimônio Cultural da Humanidade são singulares. Seu patrimônio
material e imaterial são estratos que configuram seus expertises que refletem a sua imagem,
a sua sociedade e as características dessa cidade. Observa-se, entretanto, que o cenário
contemporâneo apresenta oportunidades para implantação de projetos em place branding
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sobretudo pelo advento da globalização. Local e global, certamente, devem conviver
harmonicamente numa dinâmica concomitante. Contudo, o território, o lugar, o elemento
local não podem sucumbir face as mudanças advindas da globalização. Devem emergir como
elementos competitivos a favor de experiências únicas que somente aquela cidade pode
oferecer.
Entretanto, as respostas às demandas por place branding devem ser oriundas da
capacidade de ampliação da visão sobre a(s) singularidade(s) que compõe o background
cultural do lugar. Observa-se, nos casos da Cidade de Florença/IT e Bolonha/IT, que tais projetos
devem envolver a sociedade civil e os representantes do governo nas diversas esferas de
poder, para se evitar a rejeição de um projeto desde a sua gênese. Percebe-se, que para além
das pretensões dos designers em propor essas soluções para a identidade visual da cidade
e, por consequência, favorecer as condições para o surgimento de um place branding que
represente, de fato, uma Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, é importante considerar
que essa tipologia de projeto requer um modelo próprio que dialogue com a complexidade
da materialidade e imaterialidade do lugar nas suas diversas esferas de interesse, histórico,
atual e futuro. Propor uma alternativa para esse suprir esse hiato, a partir de modelo de design
para place branding, é o desafio deste doutorado.
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Marca da União Europeia: recentes alterações legislativas1
Eugénio Pereira Lucas 2
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Resumo
No processo de construção da União Europeia, que teve início em 1952, o tema da propriedade
industrial, em concreto as marcas, não foi uma prioridade como o foram outras políticas
comuns. Só em 1994 surge o primeiro normativo relativo à marca comunitária, que foi
sucessivamente alterado, sendo a mais recente alteração legislativa de 2015, em resultado da
qual a marca comunitária se passou a denominar marca da União Europeia. Neste trabalho
iremos analisar o enquadramento histórico e jurídico do surgimento da marca no processo
de integração da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, as suas principais
disposições e as alterações mais recentes resultantes das últimas disposições legislativas, que
permitem melhor responder a um mundo globalizado, com novos tipos de marcas.
Palavras-chave:

Propriedade Industrial, Marca Comunitária, Marca da União Europeia,

Evolução histórica-legislativa da Marca da União Europeia.

Abstract
In the European Union construction process, which began in 1952, the theme of industrial
property, in particular the trade marks, it was not a priority as were other common policies.
Only in 1994 comes the first normative on the community trade mark, which was subsequently
1 Trabalho apresentado no GP “Panorama das marcas - A evolução das marcas numa perspectiva histórica”, evento
componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding: Economia Criativa.
2 Doutor em Direito, Professor Coordenador, CIEJ - ESTG, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal.
eugenio.lucas@ipleiria.pt

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

changed, the most recent legislative amendment of 2015 as a result of which the community
trade mark was renamed European Union trade mark. In this article we will examine the
historical and legal background to the emergence of the trade mark in the European Economic
Community’s integration process, now the European Union, its main provisions and the latest
changes resulting from recent laws that allow a better response to a globalized world, with
new types of trade marks.
Keywords: Industrial Property, Community Trade Mark, European Union Trade Mark, Historical
legislative evolution of the European Union Trade Mark.

Resumen
En el proceso de construcción de la Unión Europea, que se inició en 1952, el tema de la propiedad
industrial, en particular las marcas, no fue una prioridad al igual que otras políticas comunes.
Sólo en 1994 llega la primera normativa sobre la marca comunitaria, que fue cambiado
posteriormente, la última modificación legislativa es de 2015, como resultado de lo cual la
marca comunitaria recibió el nombre de marca la Unión Europea. En este trabajo se analizan
los antecedentes históricos y legal a la aparición de la marca en el proceso de integración de
la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, sus principales disposiciones y los
últimos cambios que resulten de leyes recientes que permiten responder mejor a un mundo
globalizado, con nuevos tipos de marcas.
Palabras-clave: Propiedad industrial, marca comunitaria, marca de la Unión Europea,
evolución histórica y legislativa de la marca de la Unión Europea.

Résumé
Dans le processus de construction de l’Union européenne, qui a débuté en 1952, le thème
de la propriété industrielle, en particulier les marques, il n’a pas été une priorité de même
que d’autres politiques communes. Seulement en 1994, est livré la première normative sur
la marque communautaire, qui a ensuite été modifié, la plus récente modification législative
c’est de 2015 à la suite de laquelle la marque communautaire a été renommé marque l’Union
Européenne. Dans cet article, nous analysons le contexte historique et juridique à l’émergence
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de la marque dans le processus d’intégration de la Communauté économique européenne,
aujourd’hui l’Union européenne, ses principales dispositions et les dernières modifications
résultant des lois récentes qui permettent de mieux répondre à un monde globalisé, avec de
nouveaux types de marques.
Most-clés: Propriété industrielle, marque communautaire, marque de l’Union Européenne,
l’évolution historique et législatif de la marque de l’Union Européenne.

1. Introdução
Com a criação da CEE - Comunidade Económica Europeia, com o Tratado de Roma em
1957, inicialmente com seis Estados-membros, que evoluiu para a UE - União Europeia hoje
com vinte e oito Estados-membros3 , pretendia-se rapidamente criar um mercado comum,
distinto dos diferentes mercados nacionais, garantido por uma livre circulação de mercadorias
e livre concorrência, tendo o Tratado de Roma consagrado as regras necessárias para alcançar
esses fins.
Em matéria de propriedade industrial mantiveram-se, porém, as leis nacionais, que
têm subjacente uma base territorial. Como resultado da confrontação destas duas realidades
jurídicas surgiram desde o início da CEE inúmeras situações de conflito derivadas do facto
de por um lado encontramos um sistema que quer assegurar a livre concorrência e livre
circulação de mercadorias num espaço supranacional e, do outro lado, um sistema nacional
que permite a criação de monopólios, e que tem uma base territorial coincidente com o
território do Estado e não da CEE.
O pensamento económico dominante na época, nomeadamente da escola de Friburgo4,
que defendia que a melhor solução para os problemas económicos consistia em respeitar
as regras da economia de mercado e as regras da concorrência influenciou os redatores do
Tratado de Roma a optarem por esta solução. Mas logo em 1958, Bodenhausen criticou esta
3 Em consequência do resultado do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia (23.06.2016 - Brexit)
a curto/médio prazo a União Europeia deverá passar a ter 27 Estados-membros.
4 Escola de Friburgo que defendia que a melhor solução para os problemas económicos “tiene lugar en una economía de
mercado en la que rija la competência”, v. CORONA, Eduardo Galán, La libre circulación de mercancías en la CEE y en el acuerdo
suscrito por España en materia de patentes, in BERCOVITZ, A., et al., Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica
Europea, Ariel Derecho, Barcelona, 1985, p. 37.
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opção e defendeu que o Tratado de Roma dedicou pouca atenção aos direitos de propriedade
industrial, referindo que as disposições dos artigos 36º e 85º nº 1 do Tratado limitavam
excessivamente esses direitos e que as disposições do Tratado podiam destruir os direitos de
propriedade industrial5.
Face a este potencial conflito e para solucionar esta situação, a CEE/UE optou por três
diferentes soluções. Em primeiro lugar o Tribunal de Justiça e a Comissão desenvolveram
princípios e jurisprudência que permitem a coexistência dos direitos de propriedade
industrial quer com a livre circulação de mercadorias, quer com a livre concorrência no
espaço comunitário. Em segundo lugar foram criadas disposições legais que simplificam
processos e esclarecem os limites nestes conflitos, como é o caso dos regulamentos de
isenção por categoria nas relações entre os direitos nacionais de propriedade industrial e
a livre concorrência no espaço comunitário. Em terceiro lugar a CEE/UE tem tentado criar
instrumentos normativos de propriedade industrial, com um âmbito territorial comunitário,
como é o caso do regulamento da marca comunitária ou a tentativa fracassada de convenção
da patente comunitária e da proposta de regulamento da patente comunitária.
Através de um estudo da doutrina, jurisprudência e legislação mais relevante nesta
matéria iremos analisar neste trabalho, numa perspectiva histórica-legislativa, a evolução da
marca na União Europeia. Enquadraremos a origem da marca comunitária no processo de
desenvolvimento da União Europeia, com a análise da fundamentação para a sua criação,
seguindo-se a apreciação das principais disposições do regulamento que criou a marca
comunitária em 1994, culminando com a apreciação das recentes alterações legislativas nesta
matéria, em 2015, que inclusive mudaram o nome de marca comunitária para marca da União
Europeia.

2. Marca Comunitária
Como já referimos, logo após a criação da CEE, constatou-se que o facto de existirem
direitos nacionais de propriedade industrial e de propriedade intelectual constituíam
importantes entraves à livre circulação de mercadorias. Este problema foi sendo resolvido
pela jurisprudência do TJCE no sentido da criação de um mercado interno, o que permitiu o
funcionamento da CEE. Mas não era uma solução definitiva. A questão que se colocou em
5 CAWTHRA, B.I., Patent Licensing in Europe, Butterworths, London, 1996, p. 22.
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seguida foi a de saber se a CEE tinha competência para legislar em matéria de propriedade
intelectual.
No final de 1993 a CEE aprovou o regulamento sobre a marca comunitária, regulamento
que criou pela primeira vez na CEE um instrumento jurídico em matéria de propriedade
industrial que é regido em exclusividade por normas comunitárias e que produz efeitos em
todo o território da CEE 6. Colocou-se desde logo a questão de saber se a CEE tinha competência
para legislar nesta matéria.
No seu parecer 1/94 de 15 de novembro de 1994, o TJCE veio defender que no plano
legislativo interno, a CEE tinha, em matéria de propriedade intelectual, competência para
harmonização das legislações nacionais, e que a CEE tinha competência para concluir o
acordo da Organização Mundial do Comércio e os seus anexos e em relação ao ADPIC o TJCE
entendeu que há competência conjunta da Comunidade e dos seus Estados-membros7. Este
parecer permitiu à CEE ratificar os resultados do Uruguay Round 8.
Sobre esta questão da competência da CEE para legislar em matéria de propriedade
intelectual no acórdão Espanha v. Conselho, o TJCE afirmou:
“O Tribunal de Justiça confirmou, aliás, no parecer 1/94 de 15 de novembro de
1994 (Colect., p. I-5267, n. 59) que, no plano legislativo interno, a Comunidade
tem, em matéria de propriedade intelectual, competência para harmonização
das legislações nacionais nos termos dos artigos 100º e 100º-A e pode
basear-se no artigo 235º para criar títulos novos que venham sobrepor-se aos
títulos nacionais, como fez com o regulamento sobre a marca comunitária
[(Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre
a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1)]” 9.

Ficou assim claro que a CEE tem competência para legislar no domínio de propriedade
6 Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
7 Parecer 1/94, de 15 de novembro de 1994, Col. 1994, pp. 5267, parágrafo 105.
8 Para uma análise detalhada deste parecer, v. DUARTE, Maria Luísa, A teoria dos poderes implícitos e a delimitação de
competências entre a União Europeia e os Estados-membros, Lex, Lisboa, 1997, pp. 580-587. Para uma análise detalhada da
relação ADPIC e CEE e do parecer 1/94, v. BEIER, Friedrich-Karl e SCHRICKER, Gerhard (ed), From GATT to TRIPS - The Agreement
on trade-related aspects of intellectual property rights, Max Planck Institute, IIC Studies, Vol. 18, Munich, 1996.
9 Acórdão Espanha v. Conselho da União Europeia, Processo nº 350/92, Col. 1995, pp. 1985, considerando 22.
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intelectual, nomeadamente marcas, desde que tal contribua para realizar um dos objetivos
consagrados no Tratado (livre circulação das mercadorias ou estabelecimento das condições
de uma concorrência leal).
Com o novo regulamento da marca comunitária o âmbito geográfico alterou-se e as
empresas num mercado interno passaram a considerar o território comunitário como o seu
mercado alvo e já não apenas o território nacional onde estavam sedeadas. Desantes Real, a
propósito da marca comunitária, considera que estamos na presença da ruptura do antigo
princípio da territorialidade nacional e na instauração de um novo princípio da territorialidade
de âmbito comunitário10. Na realidade o princípio é o mesmo, o que se alterou foi a sua
abrangência geográfica que era de base nacional e passou a supranacional11.
Com o Regulamento (CE) nº 40/94, de 20 de dezembro de 1993, que criou a marca
comunitária foi também criado o Instituto de Harmonização do Mercado Interno - IHMI,
sedeado em Alicante, Espanha, que começou a analisar pedidos de marca comunitária em 1
de abril de 1996.
Na sua qualidade de agência europeia, o Instituto de Harmonização do Mercado
Interno – IHMI tinha como objetivo principal contribuir para a realização do mercado
interno, tarefa que desempenhava essencialmente através de três funções. Uma função de
concessão e administração da marca comunitária, uma função quase-judicial relativamente
à marca comunitária e uma função de descentralização de parte do trabalho, sendo que
em matéria de processos judiciais é aplicável a Convenção de Bruxelas12, e podem atuar os
tribunais nacionais13, e os Institutos Nacionais de Propriedade Industrial colaboram na parte
administrativa do processo de concessão.
De seguida analisaremos as principais disposições da marca comunitária com base no
Regulamento (CE) nº 40/94. Na secção seguinte analisaremos as alterações e as novidades
introduzidas pelo Regulamento (UE) 2015/2424.

10 DESANTES REAL, Manuel, La marca comunitaria y el Derecho internacional privado, in BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO,
Alberto (cord.), Marca y Diseño Comunitarios, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 227.
11 Sobre o efeito extraterritorial das marcas vide BARBOSA, Denis, Efeito extraterritorial das marcas, 2010, in http://www.
denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf, acedido a 20.06.2016
12 Artigo 90º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
13 Artigo 91º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
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As funções de gestão da marca comunitária estavam distribuídas entre o IHMI e os
institutos nacionais de propriedade industrial de acordo com um critério de complementaridade.
Ambos podiam receber os pedidos de marcas comunitárias, sendo as operações de exame,
oposição e registo efetuadas pelo IHMI com o auxílio dos institutos nacionais.
Como primeira caraterística da marca comunitária destacamos o facto de ter um
carácter unitário, em primeiro lugar porque se adquire através de um processo único de
depósito, de exame e de registo que tem lugar no IHMI e, em segundo lugar, porque produz
os mesmos efeitos para todo o território da UE, apenas podendo ser registada, transferida, ser
objeto de renúncia, de decisão de extinção dos direitos do titular ou de anulação e o seu uso
só pode ser proibido, para toda a Comunidade14.
Uma questão sensível na marca comunitária, como nos direitos de propriedade
intelectual em geral na União Europeia, é a da língua a utilizar, dado que a UE possui atualmente
24 línguas oficiais15. A solução encontrada no Regulamento da Marca Comunitária sobre esta
questão, demonstra as concessões que os Estados tiveram de fazer, provando como não são
necessárias traduções para todas as línguas para o sistema poder funcionar.
O depósito do pedido de marca comunitária deve ser efetuado numa das línguas
oficiais da UE no Instituto de Harmonização do Mercado Interno, respeitando-se, assim, o
direito dos cidadãos europeus a poderem utilizar a sua língua oficial. Uma segunda língua
deve ser indicada pelo requerente, que deverá ser uma das cinco línguas oficiais do Instituto
(alemão, espanhol, francês, inglês e italiano), cuja utilização aceitará, como língua eventual
do processo em processos de oposição, extinção ou anulação.
Se o depositante for parte única no processo, a língua do processo será a língua em
que foi depositada a marca comunitária. Se o depósito não tiver sido feito numa das línguas
oficiais do Instituto, e este necessitar de enviar comunicações ao depositante pode-o fazer
na segunda língua por ele indicada no pedido, solução que demonstra uma preocupação de
racionalidade e eficácia. Os pedidos de oposição, extinção ou anulação devem ser depositados
numa das línguas do Instituto. O autor do ato de oposição, extinção ou anulação deve utilizar
a língua que o requerente da marca escolheu, se essa for uma língua oficial, ou a língua que o
requerente indicou como língua oficial se este não utilizou uma língua oficial, exceto se
14 Artigo 1º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
15 http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_pt.htm
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ambas as partes concordarem em utilizar outra língua16. As traduções necessárias ao
funcionamento do IHMI serão asseguradas pelo Centro de Tradução dos órgãos da União17.
A publicação, bem como a inscrição no Registo de Marcas Comunitárias, ou outras
informações cuja publicação se encontre prevista no regulamento da marca comunitária ou
no regulamento de execução, serão publicadas em todas as línguas oficiais da Comunidade
Europeia. Em caso de dúvida, fará fé o texto que tiver sido depositado se utilizar uma língua
oficial do Instituto. Em caso contrário, fará fé o texto redigido na segunda língua indicado
pelo requerente18.
O Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, veio permitir através de um procedimento
único junto do IHMI registar uma marca que beneficiará de proteção uniforme e produzirá
efeitos em todo o território comunitário e que assim vem permitir às empresas identificar os
seus produtos e serviços de modo idêntico em todo o território da União Europeia.
Este Regulamento apresenta-nos um conceito amplo de marca ao referir:
“Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de
representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de
pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu
acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir
os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”19.

Esta exigência de representação gráfica era uma limitação à evolução da marca
comunitária, que assim não se podia adaptar às novas realidades comerciais, empresariais,
digitais.
Também numa acepção ampla é definido que os titulares de marcas comunitárias
podem ser as pessoas singulares ou coletivas, incluindo entidades públicas identificas no
artigo 5º do referido regulamento.
Nos termos do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 40/94 será, designadamente, recusado
16 Artigo 115º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
17 Artigo 117º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
18 Artigo 116º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
19 Artigo 4º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
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o registo de:
- Sinais que não sejam susceptíveis de constituir marcas comunitárias;
- Marcas desprovidas de carácter distintivo;
- Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir,
no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou
outras características destes;
- Marcas constituídas por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na
linguagem corrente ou nas práticas comerciais,
- Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes,
- Marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade
ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços.
Com a concessão de uma marca comunitária é conferido ao seu titular um direito
exclusivo e fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, para fins
comerciais 20:
- Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles
para os quais esta foi registada;
- Um sinal relativamente ao qual, pela sua identidade ou semelhança com a marca
comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela
marca comunitária e pelo sinal exista risco de confusão, no espírito do público, com a marca;
- Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não
sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que o uso do
sinal tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.
O prazo de validade do registo da marca comunitária é de 10 anos a contar da data
do depósito do pedido, podendo ser renovado por iguais períodos de 10 anos, sendo que
durante cinco anos a contar do respectivo registo, a marca comunitária deve ser objeto, por
parte do titular, de uma utilização efetiva na Comunidade para os produtos e os serviços para
os quais estiver registada21.
20 Artigo 9º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
21 Artigos 46º, 47º e 15º, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
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Relativamente ao processo de controlo jurisdicional da marca comunitária foi criado um
sistema jurisdicional que assenta em três ordens jurisdicionais diferentes, com competência
para decidir sobre questões relacionadas com marcas comunitárias:
- os tribunais de marcas comunitárias,
- o IHMI, TPI e o TJCE,
- os tribunais nacionais.
O Regulamento (CE) nº 40/94 criou uma estrutura judicial própria para conhecer as
questões relacionadas com a marca comunitária 22. Cada Estado deve designar no seu território
um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais de primeira e segunda
instância, os tribunais de marcas comunitárias, que são encarregados de desempenhar as
funções que lhe são atribuídas pelo Regulamento da Marca Comunitária23.
O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993, foi várias
vezes alterado de modo substancial 24, sendo por isso, por uma questão de lógica e clareza,
codificado em 2009 como Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho 25, que assim compilou
as todas as alterações ocorridas.
Este novo Regulamento de 2009, não veio trazer alterações de fundo, tendo simplificado
e acelerado o processo de registo, precisou o conceito do que pode ser uma marca, mantém o
sistema de proteção das marcas específico da União Europeia, que veio estabelecer a proteção
das marcas a nível da União Europeia, em paralelo com a proteção das marcas disponíveis a
22 Para uma análise detalhado do sistema de controlo jurisdicional da marca comunitária, vide LUCAS, Eugénio, A Patente
Comunitária e o seu Controlo Jurisdicional, RÉSXXI, Formalpress, Publicações e Marketing, Odivelas, Março, 2009, pp. 415-432;
HUET, André, La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et
de sa contrefaçon, in Journal du Droit International, nº 3, 1994, pp. 623-641; DESANTES REAL, Manuel, La marca comunitaria
y el Derecho internacional privado, in RODRIGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz (cord.), Marca y Diseño Comunitarios, Aranzadi,
Pamplona, 1996, pp. 225-260; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, L’application des Conventions de Bruxelles et de Lugano
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale aux litiges en matière
de brevets, in AA. VV., 9e Colloque des juges européens de brevets, in AA. VV., 9e Colloque des juges européens de brevets,
Madrid, Office Européen des Brevets, Edition spéciale du Journal Officiel, 1999, pp. 221-227.
23 Artigo 91º, nº 1, Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.
24 Ver anexo I do Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L
78 de 24.3.2009, p. 1).
25 Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009.
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nível dos Estados-membros, de acordo com os sistemas de marcas nacionais harmonizados
pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho 26, codificada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho 27.

3. Marca da União Europeia
A marca comunitária revelou-se um grande sucesso, mas esse sucesso obrigou também
a uma profunda discussão sobre o futuro deste instrumento legal. Em 2008 a Comissão
Europeia iniciou um processo de avaliação do funcionamento e interação dos sistemas de
marcas comunitárias e das marcas nacionais

28

. Formalmente esse processo de discussão

iniciou-se em abril de 2013 e em resultado desse processo foram aprovados e publicados no
Jornal Oficial da União Europeia, nos dias 23 e 24 de dezembro de 2015, dois novos diplomas
que introduzem alterações significativas nos sistemas de registo de marcas em toda a União
Europeia.
Esses novos diplomas são o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do
Conselho sobre a marca comunitária e revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão
relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos
e modelos) e a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas.
Estas alterações legislativas trouxeram profundas alterações que podemos agrupar
da seguinte forma em 3 grandes grupos: nas definições, relativamente ao Regulamento (UE)
2015/2424 e relativamente à Diretiva (UE) 2015/2436.

• Nas definições:
26 Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos EstadosMembros em matéria de marcas (JO L 40 de 11.2.1989, p. 1).
27 Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos
Estados--Membros em matéria de marcas (JO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
28 Na sua Comunicação de 16 de julho de 2008, intitulada “Uma estratégia europeia para os direitos de propriedade
industrial”, a Comissão realizou uma avaliação completa do funcionamento geral do sistema de marcas na Europa no seu
conjunto, abrangendo o nível nacional e o nível da União e a inter-relação entre os dois.
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- Todas as referências a “comunitário/a” na diversa legislação mudou para “União
Europeia” 29;
- A marca comunitária passou a designar-se marca da União Europeia30.
- O Instituto de Harmonização do Mercado Interno – IHMI passou a denominar-se
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia – EUIPO (doravante denominado
Instituto) e passa a assumir a competência exclusiva para receber os pedidos de registo de
marca da União Europeia, deixando de ser admissível a possibilidade de proceder ao depósito
de pedidos de marcas comunitárias nos Institutos da propriedade industrial dos Estadosmembros da União Europeia31.

• Relativamente ao Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que entrou em vigor em 23 de março de 2016:
- A marca deixa de ter necessidade de ter representação gráfica da mesma. Passa a ser
possível registar como marca da União Europeia um sinal suscetível de ser representado sob
qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e assim deixa de
necessariamente ser representada através de meios gráficos, bastando que sejam distintivos
e sejam identificados de forma clara e precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, cores,
movimentos ou táteis)32.
- Podem ser utilizadas as indicações gerais incluídas nos títulos das classes da
Classificação de Nice ou outros termos gerais, desde que cumpram as condições indispensáveis
de clareza e precisão previstas no artigo 28º deste Regulamento33. Na sequência do debate
gerado após o acórdão IP Translator34, as novas regras deste novo regulamento terão impacto
sobre a forma de indicar os produtos e serviços relevantes para o registo de uma determinada

29 Artigo 1º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
30 Artigo 1º nº 1, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
31 Artigo 2º nº 1 e 25º nº 1, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
32 Artigo 4º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
A utilização de cor como marca que só em 2015 passou a ser permitido na União Europeia era já permitido no Brasil, vide
BARBOSA, Denis, A Apropriação de cores em marcas, novembro 2011, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/
propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf, acedido a 20.06.2016
33 Artigo 28º, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
34 Acórdao Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks, Processo C-307/10, Col. 2012, pp. 316 (IP Translator).
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marca, passando a ser exigido maior clareza e rigor na utilização de termos gerais, incluindo
as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice.
-

O ato de oposição passa a poder ser apresentado num prazo de três meses com

início um mês a contar da data de publicação35.
- Qualquer terceira parte pode apresentar ao Instituto observações escritas que
precisem os motivos pelos quais a marca não deverá ser registada ex officio36.
- Os titulares de indicações geográficas ou denominações de origem protegidas
passam a ter o direito de oposição e de anulação do registo de marcas comunitárias37.
- O registo da marca da União Europeia será recusado ou anulado quando excluído pela
proteção conferida pelo direito nacional, pelo direito da UE ou por acordos internacionais que
incidam na proteção das denominações de origem, das indicações geográficas, das menções
tradicionais do vinho, das especialidades tradicionais garantidas ou das denominações de
variedades vegetais registradas38.
- O Instituto passa a ter a obrigação de informar o titular da marca da União Europeia
e todos os titulares de direitos registados do termo de validade do registo mediante um préaviso de, pelo menos, seis meses antes desse termo39.
- O Instituto pode prestar serviços de mediação voluntária, estando prevista a criação
um centro de mediação, que poderá ser utilizado por qualquer pessoa com o fim de resolver
por mútuo acordo os litígios relativos a marcas e ajudar as partes a alcançar uma resolução
amigável dos litígios40.
-   É criado um novo regime para as marcas de certificação da UE que permite que as
instituições ou organizações de certificação autorizem os participantes no sistema de

35 Artigo 156º nº 2, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
36 Artigo 40º nº 1, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
37 Artigo 8º nº 4-A, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
38 Artigo 7º nº 1, alíneas j) e k), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2015.
39 Artigo 47º nº 2, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
40 Artigo 123º B nº 3 e 137ºA, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2015.
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certificação a utilizar a marca como sinal para os produtos ou serviços que cumpram os
requisitos de certificação41.
- Passa a ser proibido utilizar o sinal como designação comercial ou denominação
social, ou como parte dessa designação ou denominação42 e utilizar o sinal na publicidade
comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE 43.
- Passa a ser prevista a possibilidade de apreensão de mercadorias contrafeitas em
trânsito no território da União Europeia. O titular da marca da UE fica habilitado a impedir que
terceiros, no decurso de operações comerciais
“introduzam na União produtos que não tenham sido aí introduzidos em
livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de
países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca
da UE registada em relação a esses produtos, ou que não possa ser distinguida,
nos seus aspetos essenciais, dessa marca” 44

e é ainda previsto que o titular da marca da UE terá o direito de proibir atos preparatórios de
infracções, por exemplo, quanto a embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos
de segurança ou de autenticidade, ou outros suportes em que a marca seja aposta45.
- Há alterações nas limitações dos efeitos da marca da União Europeia no sentido em
que não pode proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais do nome
ou endereço do terceiro, caso seja uma pessoa singular46 ; bem como não pode proibir a
utilização
“da marca da UE para efeitos de identificação ou referência a produtos ou
serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que

41 Artigo 74º A a 74º K, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
42 Artigo 9º nº 3, alínea d), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
43 Artigo 9º nº 3, alínea f ), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
44 Artigo 9º nº 4, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
45 Artigo 9º A, Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
46 Artigo 12º nº 1, alínea a), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2015.
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a utilização dessa marca seja necessária para indicar o destino de um produto
ou serviço, nomeadamente enquanto acessórios ou peças sobresselentes” 47.

- No Anexo I deste Regulamento foram alterados os montantes das taxas que incluem
uma redução das taxas de renovação. É criado um sistema “one-class-per-fee”, em que o
pagamento da taxa oficial passa a incluir apenas uma classe de produtos/serviços, passando
cada classe adicional a ser objeto da respectiva taxa e que será, em geral, mais acessível.

• Relativamente à Diretiva (UE) 2015/2436, que deverá ser transposta para a ordem
jurídica portuguesa até ao dia 15 de janeiro de 2019.
- Sofreu uma alteração profunda com um crescimento de 19 artigos, da Diretiva
2008/95/CE, para 57 artigos com a atual Diretiva (UE) 2015/2436.
-

Vem aproximar os registos nacionais das regras do regime das marcas da UE,

prevendo-se por exemplo a eliminação da obrigatoriedade de apresentação de representação
gráfica da marca para efeitos de registo48.
- O conceito de marca foi ampliado deixando a marca de necessitar de ser composta
por “sinais susceptíveis de representação gráfica”49 e passando a “constituir marcas todos os
sinais” incluindo sons e cores50, bastando que os sinais sejam representados no registo de
uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara
e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular51. Este novo normativo,
com a supressão da obrigatoriedade de apresentação de representação gráfica da marca da
União Europeia, vai facilitar o futuro registo de marcas não tradicionais, como hologramas ou
marcas digitais, sonoras52, movimentos ou táteis.
- Motivos absolutos de recusa ou de nulidade: as marcas que sejam suscetíveis de
enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência
47 Artigo 12º nº 1, alínea c), Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
48 Artigo 3º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
49 Artigo 2º, Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008.
50 Artigo 3º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
51 Artigo 3º, alínea b), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
52 No passado as marcas sonoras só podiam ser registadas se a notação musical fosse disponibilizada. Com o novo sistema
qualquer som pode ser registado, mesmo sem ter representação musical.
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geográfica do produto ou do serviço, que conferem proteção a denominações de origem
e indicações geográficas, que conferem proteção a menções tradicionais para o vinho,
que conferem proteção a especialidades tradicionais garantidas, ou que digam respeito a
variedades vegetais da mesma espécie ou de espécies estreitamente relacionadas, passam a
ser motivos de recusado de registo, ou são passíveis de serem declarados nulos53 .
- A má-fé passou a ser uma causa obrigatória de nulidade, sendo que qualquer EstadoMembro pode também estabelecer que essa marca não seja registrada54.
- A marca não será declarada nula por ausência de caráter distintivo se, antes da data
do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver
adquirido caráter distintivo55 .
- Previsão de um procedimento administrativo de extinção ou de declaração de
nulidade de marca junto dos respetivos Institutos, competência essa que é hoje atribuída
apenas aos Tribunais Judiciais56.
-

Alteração da contagem do prazo de validade do registo da marca, que passa a ser

de 10 anos a contar da data do depósito do pedido e não da data da respetiva concessão57.
-

Motivos relativos de recusa ou de nulidade: O registo de uma marca é recusado

ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo se a marca anterior goze de
prestígio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no caso
de uma marca da UE, goze de prestígio na União e a utilização da marca posterior procure, sem
justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou
possa prejudicá-los58.
- Também quando um agente ou representante do titular da marca requerer o registo
dessa marca em seu próprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o agente ou

53 Artigo 4º, nº 1, alínea g), i), j), k), l), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2015.
54 Artigo 4º, nº 2, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
55 Artigo 4º, nº 4, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
56 Artigo 43º, nº 1, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
57 Artigo 48º, nº 1, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
58 Artigo 5º, nº3 alínea a), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
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ou representante justifique a sua diligência, o registo de uma marca é recusado ou, caso já
tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo59.
- Quando a antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao abrigo
de acordos internacionais que produzem efeitos no Estado-Membro, a qual tenha sido objeto
de renúncia ou cujo registo tenha sido extinto, for invocada para uma marca da UE, a nulidade
da marca ou a sua extinção que constituem a base para reivindicar a antiguidade podem ser
verificadas a posteriori, desde que a nulidade ou extinção pudessem ter sido declaradas no
momento em que a marca foi objeto de renúncia ou em que o registo foi extinto60.
- O pedido de declaração de nulidade com base numa marca anterior não é deferido
na data de apresentação do pedido de nulidade, a marca anterior, suscetível de ser declarada
nula, ainda não adquiriu caráter distintivo61.
- Proibições: Pode ser proibido utilizar o sinal como designação comercial ou de
empresa62 ; bem como utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao
disposto na Diretiva 2006/114/CE63 ; direito de proibir atos preparatórios no que respeita à
utilização de embalagens ou outros meios64.
- O proprietário de uma marca pode requerer que o editor de dicionários, enciclopédias
ou obras de consulta semelhantes impressas ou em formato eletrônico (se der a impressão
de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada)
assegure que a sua reprodução é acompanhada, sem demora, e no caso de obras impressas
o mais tardar na edição seguinte da publicação, de uma referência indicando que se trata de
uma marca registada65.
- Pretende-se harmonizar a nível da União Europeia os direitos do licenciado de modo
a que este só possa instaurar um processo por infração de uma marca com o consentimento
59 Artigo 5º, nº 3 alínea b), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
60 Artigo 6º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
61 Artigo 8º, alínea a), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
62 Artigo 10º, nº 3, alínea d), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
63 Artigo 10º, nº 3, alínea f ), Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
64 Artigo 11º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
65 Artigo 12º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
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do titular da mesma66.
- Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado se
tornou genérica (tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço
para que foi registada) ou de indicação enganosa (a marca puder induzir o público em erro
em relação aos produtos ou serviços para que foi registada)67.
- Esta Diretiva harmoniza alguns aspectos dos processos de registos nacionais, pretende
promover a convergência de práticas e instrumentos de exame e registo de marcas68.

4. Considerações finais
A importância da propriedade industrial tem-se vindo a acentuar na sociedade atual,
com particular destaque a partir das últimas décadas do séc. XX, onde assistimos a um aumento
de novos acordos internacionais em matéria de propriedade industrial, novas solicitações
da indústria e dos profissionais do sector e no interesse renovado dos académicos, que se
reflete na criação de novos cursos e de novas publicações nesta área científica69. Também
em matéria de legislação de propriedade industrial na Europa um estudo de Vaver relativo ao
período entre 1899 e 1999, conclui que no final do século XX, existia muito mais legislação de
propriedade intelectual, que se verifica um acréscimo importante dessa legislação na última
década, que a legislação de propriedade intelectual hoje é mais complexa e que afeta mais a
atividade económica no final do século XX que no seu início70.
Na União Europeia assistimos também a este crescimento de legislação em matéria de
propriedade industrial, mas dada a natureza da UE tem de ser articulada com as liberdades de

66 Artigo 25º, nº 3, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
67 Artigo 20º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
68 Artigo 51º e 52º, Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
69 Neste sentido, v. CORNISH, W.R.; LLEWELYN, David; APLIN, Tanya, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks &
Allied Rights, Sweet & Maxwell, London, 2013, pp. 17-18; MARETT, Paul, Intellectual Property Law, Sweet & Maxwell, London,
1996, pp. 4-5.
70 VAVER, David, Introduction to Issues of Current Concern in Intellectual Property Law, WP 08/99, in OIPRC Electronic Journal
of Intellectual Property Rights, in www.oiprc.ox.ac.uk/EJWPO0899.html, acedido a 06.05.2016, pp. 1-2.
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circulação dos fatores de produção, em especial a liberdade de circulação de mercadorias.
Em matéria de marcas existia (e existem) na União Europeia as marcas nacionais que
não permitem uma realização pleno do mercado interno da UE provoca uma fragmentação do
mercado interno. Com este sistema há distorções de concorrência e não é possível assegurar
uma plena liberdade de circulação de mercadorias protegidas por marcas.
Os Estados sempre utilizaram os direitos alfandegários como instrumento de referência
da sua política económica na sua relação com outros Estados. Com a evolução da CEE/UE e
uma diminuição progressiva dos direitos alfandegários, a propriedade industrial, em concreto
as marcas, ganharam uma nova dimensão e os Estados aperceberam-se de que a podem
utilizar de forma mais direta como instrumento de política económica.
Como já referimos na criação da CEE a propriedade industrial não foi uma prioridade e
são apenas os artigos 36º, 85º e 86º do Tratado de Roma que diretamente se relacionam com
as questões dos direitos de propriedade industrial e é apenas de uma forma negativa que
o Tratado se refere aos direitos de propriedade industrial ao indicá-los no artigo 36º como
uma das exceções permitidas à livre circulação de mercadorias no espaço comunitário, se
não forem um meio de discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio entre os
Estados-membros.
Assim, o sistema concebido pelo Tratado de Roma, ao não ter imaginado uma solução
para as questões da propriedade industrial permitiu uma fragmentação e divisão do mercado
comunitário, com base nas fronteiras nacionais, em detrimento do objetivo de criar um
mercado único. Dada a natureza territorial e os diferentes tipos de proteção que caracterizam
os direitos de propriedade industrial de origem nacional, tornou-se inevitável a emergência
de limites à livre circulação de mercadorias e à livre concorrência.
Sendo esta situação contrária aos objetivos da CEE/UE inicialmente foi resolvida pela
jurisprudência do TJUE e posteriormente pela via legislativa.
Inicialmente com o Regulamento (CE) nº 40/94, de 20 de dezembro de 1993, codificado
pelo o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho e recentemente com o Regulamento (UE)
2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Em matéria de
Diretivas foi em 2008 aprovada a Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de outubro de 2008 e em 2015 a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro de 2015.
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Assim, de acordo como o sistema legislativo da União Europeia conseguimos uma
uniformização legislativa a nível da UE através dos regulamentos e uma harmonização
das legislações nacionais através das diretivas. As reformas de 2015 em matéria de direito
de marcas representam uma mudança substancial, não só em aspectos importantes do
Regulamento (UE) 2015/2424, estes com efeito imediato a partir de 23 de março de 2016, mas
também a médio prazo, em resultado da nova Diretiva (UE) 2015/2436 que será transposta
para as ordens jurídicas nacionais dos Estados-membros da UE, conforme o caso, até 14 de
janeiro de 2019, e até 14 de janeiro de 2023.
Em matéria de marca da União Europeia a UE está hoje melhor preparada para os
desafios do mundo atual em resultado das alterações legislativas de 2015.
Do Regulamento (UE) 2015/2424 destacamos a agilização do processo de registo
da marca (o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia – EUIPO passou a ter
a competência exclusiva para receber os pedidos de registo de marca da União Europeia,
deixando de ser admissível a possibilidade de proceder ao depósito de pedidos de marcas
comunitárias nos Institutos da propriedade industrial dos Estados-membros da União Europeia
e no IMHI, como sucedia anteriormente); a possibilidade de apreensão de mercadorias em
trânsito na União Europeia, ainda que o seu destino final não seja o território de um EstadoMembro, (salvo se as mercadorias não constituírem infração no país do destino final, cujo ónus
da prova recai sobre o alegado infrator); melhoria do sistema de classificação de produtos e
serviços; a possibilidade de o Instituto pode prestar serviços de mediação voluntária, estando
prevista a criação um centro de mediação, que poderá ser utilizado por qualquer pessoa com
o fim de resolver por mútuo acordo os litígios relativos a marcas; criação de um novo regime
para as marcas de certificação da UE; alteração dos montantes das taxas que incluem uma
redução das taxas de renovação; sendo que estes elementos estruturantes deste Regulamento
vêm permitir a criação de um sistema com maior clareza e certeza legal aos utilizadores e com
uma maior harmonização ao nível dos Estados.
A abolição do requisito da representação necessariamente gráfica do sinal da marca
da União Europeia, bastando que esses sinais sejam distintivos e sejam identificados de forma
clara e precisa, irá facilitar o futuro registo de marcas não tradicionais, alargando a variedade
possível de marcas, como hologramas ou marcas digitais, sonoras, movimentos ou táteis, traz
um importante contributo para tornar a UE um mercado internacional dinâmico e competitivo.
A Diretiva (UE) 2015/2436 irá aproximar as marcas nacionais ao sistema da marca da

486

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

487

União Europeia, dado que prevê que todos os procedimentos de marcas nacionais incluam,
como marca da União Europeia, um período de negociação. Igualmente está previsto que
os processos de nulidade e caducidade devem ser decididos, necessariamente, no próprio
Instituto. Este procedimento vem permitir poupar tempo e dinheiro os titulares de marcas
anteriores que pretendam impugnar uma marca já registada.
Esta Diretiva atribui o direito aos titulares de marcas de impedirem a entrada de
produtos em infração e sua colocação em qualquer situação aduaneira, inclusive quando
esses produtos não se destinem a ser colocados no mercado do Estado-Membro em causa, o
que reforça proteção das marcas e combater mais eficazmente a contrafação.
De destacar ainda nesta Diretiva (UE) 2015/2436, tal como no Regulamento (UE)
2015/2424 o conceito de marca foi ampliado deixando a marca de necessitar de ser composta
por “sinais susceptíveis de representação gráfica” e passando a “constituir marcas todos os
sinais” incluindo sons e cores , bastando que os sinais sejam representados no registo de uma
forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e
precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.
Passam também a ser comuns nas legislações nacionais os motivos absolutos e os
motivos relativos de recusa ou de nulidade com um claro objetivo de penalizar as marcas
suscetíveis de enganar o público e a má-fé passou a ser uma causa obrigatória de nulidade,
sendo que qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja
registada. Fica também previsto que os direitos do licenciado de modo a que este só possa
instaurar um processo por infração de uma marca com o consentimento do titular da mesma.
Esta Diretiva vem harmonizar alguns aspectos dos processos de registos nacionais,
pretende promover a convergência de práticas e instrumentos de exame e registo de marcas.
Dependendo da atual lei nacional de marcas os Estados-membros, com base na Diretiva (UE)
2015/2436, terão de efetuar maiores ou menores alterações nas leis nacionais de marcas, com
o objetivo de cumprirem esta Diretiva.
Estas alterações legislativas trouxeram substanciais mudanças não só na marca a nível
da UE, mas também nas marcas nacionais. Esta opção legislativa por um Regulamento e uma
Diretiva reforça a ideia da natureza complementar das políticas nacionais e da União em
matéria de proteção de marcas, conseguindo-se alcançar uma harmonização da legislação
nacional em matéria de marcas entre Estados-membros da UE.
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A modernização do sistema de marcas na União Europeia pretende contribuir para
uma adaptação à era da globalização, de um mundo digital, em constante transformação
tecnológica, e criar assim um sistema mais moderno, flexível, seguro e eficiente, pode contribuir
para um aumento da competitividade e o desenvolvimento das empresas europeias.
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O Papel do Design no Processo de Comunicação da Identidade
Territorial e Branding Territorial1
Josiane TOCHETTO 2
UFPR

Resumo
A compreensão das identidades territoriais e dos seus processos de construção e comunicação
tem se mostrado valiosa para os gestores públicos e privados. Recorre-se a estas para dar
significado e valor às coisas, assim como melhor compreender os cenários em que estão
inseridas. A relação mutua entre a identidade e o branding territorial possibilita diversas
abordagens e, se corretamente desenvolvida, estimula o valor e o reconhecimento do
território e daqueles a este ligados. Compreender o papel e a importância da indústria criativa,
e consequentemente o design, no desenvolvimento do branding territorial, norteia ações e
decisões ligadas aos produtos e serviços produzidos pelo território.
Palavras-chave: indústria criativa; design; comunicação; branding territorial.

Abstract
Understanding the territorial indentity and their processes of construction and communication
has been proved valuable tool for public and private managers. It resorts to these to give
meaning and value to things, as well better understand the scenarios in which they operate. The
mutual relationship between identity and territorial branding enables different approaches
and, if properly developed, stimulates the value and recognition of the territory and those
connected with it on. Understanding the role and importance of the creative industry, and
1 Trabalho apresentado no GP Panorama das marcas, evento componente do III Congresso Internacional de Marcas/Branding:
Economia Criativa.
2 Pós-Graduanda em Marketing Empresarial na UFPR, email: jotochetto@gmail.com.
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consequently the design, in the development of territorial branding, guide actions and
decisions related to the products and services produced by the territory.
Keywords: creative industry; design; communication; territorial branding.

Resumen
La comprensión de las identidades territoriales y de sus procesos de construcción y de
comunicación ha demostrado ser valiosa para los gestores públicos y privados. Se recurre a
ellos para dar sentido y valor a las cosas, así como comprender mejor los escenarios donde
están ubicados. La relación mutua entre la identidad y branding territorial permite diferentes
enfoques y, si desarrollada adecuadamente, estimula el valor y el reconocimiento del territorio
y los relacionados. La comprensión del papel y la importancia de la industria creativa, y por
lo tanto el diseño, en el desarrollo de branding territorial, orienta acciones y decisiones
relacionadas con los productos y servicios producidos por el territorio.
Palabras-clave: industria creativa; diseño; comunicación; branding territorial.

Résumé
La compréhension des identités territoriales et de ses procédés de construction et de
communication s’est révélée précieuse pour les gestionnaires publics et privés. On y recourt
pour donner du sens et de la valeur aux choses, ainsi que de mieux comprendre les scénarios
où elles sont insérées. La relation mutuelle entre l’identité et le branding territorial permets
plusieurs approches et, développée correctement, stimule la valeur et la reconnaissance du
territoire et de ses connexions. Comprendre le rôle et l’importance de l’industrie de la création,
et par conséquent du design, dans le développement du branding territorial, sert à orienter
les actions et les décisions liées aux produits et services faits par le territoire.
Most-clés: industrie de la création ; design ; communication ; branding territorial.
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Economia criativa e os territórios
Por ser um conceito muito recente e em construção, a definição de Economia
Criativa ainda não é totalmente clara para muitos públicos. Segundo (SANTOS, 2014),
podemos resumidamente dizer que esta é uma nova abordagem, inovadora, de relacionar e
desenvolver os campos da Economia, da Cultura e da Tecnologia. Portanto, concluí-se que a
Economia Criativa é um conceito multidisciplinar, que possibilta desenvolver e impulsionar
tanto produtos, serviços e empresas, assim como marcas e os territórios que estas posam
representar.
Segundo Marinho (2013, p. 43), o movimento criativo teve sua origem na Austrália,
durante a década de 90, porém somente em 2001, no Reino Unido, o termo “Economia
Criativa” foi usado pela primeira vez. Este surge como resultado da sintetização de diversos
movimentos mundiais emergentes, que relacionavam criatividade e economia aplicadas
a novas práticas de mercado. Para Reis (apud SANTOS, 2014) a economia criativa abrange
os setores e processos que possuem a criatividade e a cultura como insumo, produzindo e
distribuindo bens e serviços com valor simbólico e econômico.
Por ter a criatividade como principal alicerce para o movimento, considera-se que a
Economia Criativa seja “a economia do intangível, do simbólico” (SANTOS, 2014). Porém, devese notar que os setores apresentados como criativos, são muito mais abrangentes do que
aqueles tradicionalmente associados à produção artístico-cultural. Segundo o Ministério da
Cultura (MinC) os ditos “setores criativos” englobam outras expressões ou atividades, podendo
estar relacionadas às novas mídias, à indústria de conteúdos, ao design, à arquitetura, entre
outros (BRASIL apud SANTOS, 2014).
Percebe-se assim, a complexa abrangência do conceito e das abordagens por meio
deste possibilitadas. O enfoque da economia criativa, abordado neste artigo, volta-se para
a reflexão do papel do design, e seu caráter comunicativo, como forma de mecanismo de
construção e reafirmação da identidade territorial, assim como sua participação no processo
de branding estruturado a partir desta. Esta abordagem é possibilitada pelos princípios da
economia criativa, consequentemente abrangendo o design, que propõem à valorização
econômica de bens e serviços com base no conhecimento, na criatividade e no capital
intelectual (HOWKINS apud KRUCKEN, 2014, p. 03), podendo ser diretamente associadas e
aplicadas as iniciativas de valorização de um território.
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Identidade Territorial
O uso do termo identidade territorial, origina-se da definição situada no Dicionário
Moderno da Língua Portuguesa Michaelis, onde identidade significa: “4. Conjunto dos
caracteres próprios de uma pessoa, tais como nome, profissão, sexo, impressões digitais,
defeitos físicos etc., o qual é considerado exclusivo dela e, consequentemente, considerado,
quando ela precisa ser reconhecida”. Portanto, aplicado ao conceito e lógica territorial, a
identidade trata-se do conjunto de características próprias do lugar, que são a ele exclusivos
e que desta forma possibilitam seu reconhecimento.
Em termos práticos, as identidades territoriais surgem, se constituem e dependem
de fatores que se inter-relacionam durante sua formação histórica, alguns deles sendo mais
subjetivos e outros mais concretos. Algumas características particulares reforçam a “imagem”
de determinado lugar, sendo utilizadas como atributo de maior visibilidade e diferenciação.
Estas constroem a memória coletiva de um povo e sua vivência, forjando uma “unidade” e
o seu caráter local. Santos (2011) apoia essa teoria afirmando que “os significados não são
intrínsecos as coisas, mas resultantes da articulação entre fatores materiais e sistemas culturais
ou simbólicos” (SANTOS, 2011).
Nota-se assim, a extensão de variáveis que constituem as identidades territoriais,
onde entre diversos aspectos, se destacam as seguintes características: a etnia, a localização
geográfica, o território em si, as fronteiras, o idioma, o desenvolvimento tecnológico, a política,
os sistemas de defesa, as tradições e a fidelidade à herança coletiva (cultura). Segundo Rato
(2013), é por meio deste vasto número de elementos (atributos patrimoniais, económicos,
tecnológicos, relacionais, sociais e simbólicos) que origina-se a imagem de um determinado
lugar.
As estratégias de branding e marca territorial, buscam por meio das suas dimensões
funcionais e simbólicas, valorizar e promover essa identidade e seus elementos, nutrindo
a identificação, o engajamento ou cooperação públicos e simultaneamente produzindo
diferenciação e vantagens competitivas perante os competidores.
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Comunicação e os territórios
A comunicação é a transferência de informação de um emissor para um receptor. Segundo
WINKIN (1981, apud WOLF, 1999), historicamente observa-se como o termo comunicação (e
comunicar) modificou-se, onde “as acepções que, globalmente, significam “partilhar”, passam
progressivamente para um segundo plano a fim de darem lugar às utilizações linguísticas
centradas em torno do significado de “transmitir”” (WINKIN apud WOLF, 1999). Assim, podese considerar uma informação como uma mensagem que reduz a incerteza. Lembrando-se
que existem modalidades de informação e que estas, para efetivamente serem comunicadas,
dependem do tipo de contexto e dos condutores utilizados.
A identidade territorial é comunicada de diferentes formas, somente deste modo pode
ser construída e manifestada ao exterior. Quando apresentamos alguma coisa, pessoa ou local
a outros comunicamos a identidade do mesmo (a) e como se portar diante deste. Algumas
características dos lugares não necessitam ser comunicadas, seu reconhecimento ocorre de
forma automática, “standard”, por exemplo, como os sinais, palavras, gráficos, entre outros,
ligados diretamente ao território.
Para que se possa receber e ler de forma correta a mensagem transmitida pela
comunicação do local, é necessário firmar-se nos problemas dos códigos. Um código é
constituído por um repertório de signos e das suas regras de combinação. Se usados de modo
correto, nos permitem interpretar uma mensagem, com base nos significados convencionais
atribuídos a cada sinal e suas específicas combinações.
Gaio e Gouveia (2007) definem que a identidade (territorial ou “real”) é um conceito
emissor e a imagem é um conceito atribuído ao receptor. Portanto, através da associação
das teorias, podemos concluir que o conjunto das estratégias de branding (identidade visual,
marca, experiência, etc) são os signos ou mensagens transmitidos pelo território, a fim de
construir uma identidade (identidade projetada) que será recebida e avaliada pelo público
(receptor) através de um juízo de valor (GAIO e GOUVEIA, 2007). Desta forma, como resultado
de todo este processo (Figura 01), constrói-se a imagem do local, a partir da percepção de
valor concluída pelos stakeholders (públicos).
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Figura 01: Conceitos de comunicação aplicados a lógica de construção de identidades territoriais.
Fonte: Autoria própria

Porém, deve-se ser cauteloso em relação à interpretação proposta pelo gráfico. O
elemento “identidade real” deve ser considerado como a combinação dos aspectos imateriais
e simbólicos que compõe o conceito e não exclusivamente só uma marca. Da mesma forma,
o conceito de “receptor” deve ser percebido como agente de avaliação das mensagens e
elementos enviados, onde de acordo com seu juízo de valor, as características da identidade
e do território podem ser percebidas tanto de forma positiva quanto negativa.
Voltando-se ao uso da identidade como base para a construção de marcas, Lencastre
(apud SOUSA, 2007) estabelece uma relação entre os três pilares de uma marca e a
comunicação. Os pilares, definidos por Lencastre (apud SOUSA, 2007), também possuem
relação direta com a construção de estratégias e branding territorial, sendo originados por
diferentes perspectivas, estes podem ser correlacionados com os conceitos anteriormente
apresentados. Os três pilares correspondem aos seguintes suportes específicos:
Missão – tem a sua origem no emissor e é composta pelos atributos, missão, valores, seu
posicionamento, entre outros construídos pela marca;
Sinal – corresponde ao conceito de mensagem e é composto pelo nome da marca e
identidade da marca, como logótipo, slogan, cores, entre outros;
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Imagem – é definida pelo receptor, ou seja, pelo efeito gerado junto ao público.
No caso da comunicação através de imagens, os códigos visuais possuem uma
particularidade: os signos, ditos ícones, tem por objetivo tanto comunicar seus significados,
quanto selecionar, isolar e reproduzir fragmentos de realidade. Essa reflexão ligada à
realidade influência algumas vezes a relação entre a comunicação e a sociedade, nas quais,
a interferência e impacto de um destes aspectos, são variáveis que devem ser mantidas sob
controle.
As imagens ditas “gráficas” são usadas como forma de relação entre a realidade
(identidade real) e a interpretação que parte do sujeito que a reproduz, fotografa, cria,
etc (identidade projetada). Ao mesmo tempo, há uma dependência direta e crescente
dos meios técnicos nesta interpretação. É por meio de seus avanços, que se promove um
redimensionamento da modalidade de comunicação, onde o “ser” e “fazer” dos sujeitos, e
de sua percepção dos espaços/territórios, lançam bases para novas culturas, avaliações e
abordagens. Entre os exemplos do impacto de tais meios, pode-se citar o cinema e a televisão,
assim como, mais recentemente, a computação gráfica e a realidade aumentada, que
produzem novas imagens e consequentemente novas formas de comunicação do território,
que assumem diferentes implicações e ganham força no mercado ao qual este está inserido.

Branding Territorial
A difícil compreensão da área começa pelos termos e definições, que ainda estão em
processo de construção. Por exemplo, os conceitos de branding territorial e place branding
possuem definições, direcionamentos e abordagens muito semelhantes, o que caracteriza
sua diferenciação, neste caso, é o uso terminologia mais apropriada segundo a língua
portuguesa. Com base nestas diferenças, uso do termo território e não lugar (que seria a
tradução apropriada do inglês “Place”) ocorre também pela ausência de limites geográficos
impostos pelo termo. Esta escolha apoia-se na definição do Dicionário Michaelis de língua
portuguesa, que caracteriza o território como: “2. Porção da superfície terrestre pertencente
a um país, Estado, município, distrito, etc.”. Observa-se que a definição de território (“porção
da superfície terrestre”) pode ser comparada ao estabelecimento de fronteiras, que assim o
delimitam e constroem limites “físicos”, fato que segundo a definição de lugar (“posição
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relativa numa escala”) não se realiza. Isto permite que possamos usar o termo “territorial”
como definição do desenvolvimento de branding em diferentes escalas geográficas, seja de
uma rua, bairro, região, cidade, estado, país ou continente.
Tarouco (2011) afirma que o conceito place branding vem ganhando rapidamente
reconhecimento e visibilidade entre diversos profissionais, sejam estes ligados ao
desenvolvimento econômico, gestão pública ou parceiros privados. Para Pereira (2013) e
os autores Ashworth e Kavaratzis (2010), foi através do surgimento e desenvolvimento do
conceito de branding corporativo, que a possibilidade de contribuição e bases teóricas para
o desenvolvimento do place branding se originou, já que, segundos os autores, as marcas de
lugares têm muitas semelhanças com as marcas corporativas produzidas por essa abordagem.
Segundo Pereira (2013) o Place Branding transfere as técnicas do branding corporativo
para o local através de uma abordagem que integra, guia e proporciona um maior enfoque
para a gestão do lugar e de suas especificidades. Para Tarouco e Reyes (2011) o Branding
Territorial vem resgatar essas estratégias, porém as adaptando ao contexto dos diferentes
lugares e das suas necessidades, buscando através da promoção de determinadas percepções,
comportamentos e associações, uma compreensão favorável do público e o alcance dos
objetivos territoriais.
No quadro a seguir (Quadro 01) pode-se observar algumas definições de place
branding (branding territorial) e seus respectivos autores. Percebe-se que, em comparação
com o desenvolvimento de Identidade Visual, o branding possui uma abordagem muito mais
abrangente e intangível, ligada a fatores que não são exclusivamente vinculados aos aspectos
gráficos ou visuais da marca.
Nos últimos dez anos grandes avanços vem sendo realizados e a área está obtendo
grande atenção no mercado, com sua importância sendo devidamente esclarecida. Diversas
ferramentas foram, e vem sendo, criadas por diferentes instituições, com intuito de avaliar
e mensurar como a percepção dos territórios ocorre e como sua imagem se comporta em
diferentes contextos. Rodrigues (2009), por exemplo, afirma que “esses resultados são
importantes balizadores para justificar o dinheiro empregado e o esforço dispensado por
vários setores nacionais para a construção correta da imagem de um país” (RODRIGUES, 2009,
p. 65).
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Definição de Place Brand (Marca de Lugar)
BUNCLE e KEUP A marca lugar é mais holística do que uma marca de destino em que transcende a
(2009)

diversos setores (por exemplo, o turismo, a fabricação, o investimento estrangeiro e as
exportações, bem como esporte, educação e entretenimento). Seu objetivo é transmitir
o espírito do lugar (“ sentido do lugar"), como um lugar que é atrativo para viver,
visitar, trabalhar, fazer negócios e estudar.

PLACE

A marca lugar é uma combinação de significados, valores, benefícios e símbolos que

INSTITUTE

distinguem a oferta do lugar das oferecidas pelos competidores. É criada por meio de

(2015)

relações com grupos locais e interações sociais funcionais e emocionais.

Pryor e Grossbart O processo de modelar para um lugar símbolos e imagens que representam o conjunto
(apud LEE, 2009) de características centrais, duradouros e distintivos que os atores tenham dado a esse
lugar, criando assim um foco de identidade.
Anholt (2007)

Place branding é a gestão da imagem do local através da inovação estratégica, política
econômica, comercial, social, cultural e de governo coordenadas.

Sousa (2007)

Todas as ações, conscientes e inconscientes, deliberadas ou involuntárias que
integram todo o processo que influencia a imagem que as pessoas têm de um dado
local.

Gould e Skinner

Marca lugar é um método de promover uma imagem positiva com base e em acordo

(apud LEE, 2009) com uma identidade nacional única.
Quadro 01: Definições de Place Brand
Fonte: Tochetto (2015)

Estes estudos vêm contribuindo para o aprofundamento do tema e para o crescimento
da área, porém ainda nota-se certa discordância, pois cada autor possui uma abordagem
diversificada, com determinada abrangência, assim como limitações. Na verdade, até hoje são
raras as associações lógicas das áreas, que verdadeiramente, são responsáveis por cada etapa
deste tipo projeto. O design é um exemplo, muitos autores equivocadamente ainda atribuem
ao marketing à função de desenvolvimento das identidades visuais ou gráficas (uma das fases
do projeto) e símbolos gráficos, o que é um grande erro.
Além do termo Branding Territorial, diversos autores aqui referenciados atribuem
outras terminologias para definir os conceitos base usados nas abordagens deste tipo de
projeto. Sousa (2007), por exemplo, assume que o Place Branding ou aqui definido como

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

500

branding territorial, pode ser desmembrado ou correlacionado com diversas temáticas
específicas. Quando a relação é composta pelo território, podem-se assumir como exemplos:
o destination branding (marca de destino, no sentido turístico) e country branding (marca
país) ou nation Brand (marca da nação). Já quando ligados as relações de codependência,
podemos citar country of origin (país de origem das marcas) e o made in (país onde os
produtos foram fabricados), que basicamente estão ligados as marcas e produtos que são
originados de determinado país. Nessas últimas variações, a identidade territorial é usada
como base para a construção de reputação prévia no desenvolvimento de produtos/projetos
e das abordagens a esses relacionadas.
Na figura a seguir (Figura 02) pode-se observar as relações entre os componentes das
subcategorias (produzidos pelo território), os componentes de codependência (produzidos
no território), o marketing de lugares, a imagem construída e a identidade territorial como um
todo.

Figura 02: Relacionamentos e componentes da identidade territorial
Fonte: Autoria própria

Contudo, que neste caso o Place branding ou branding territorial também se inclui
como um componente produzido pelo território, já que nada mais é que uma estratégia de
gestão e comunicação do mesmo.
Para Gaio e Gouveia (2007) as estratégias de branding territorial atuam em continuidade
entre os atributos do território, reconhecimento e o interesse dos públicos por essas
características, ou seja, num continuum entre a identidade e a imagem da cidade. Segundo
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Tarouco e Reyes (2011) essas ações e estratégias de branding ajudam a definir a imagem de
um lugar e, por isso, fortalecem o conceito de identidade territorial.

Design como ferramenta de construção e comunicação
A utilização do Design na construção das identidades auxilia não somente na produção
de valor agregado, ligado a uma tendência do mercado mundial, mas também como
ferramenta na construção de um “produto singular, único, exclusivo, étnico ou enraizado.
Essa ferramenta pode ser utilizada [...] como solução possível para se desenvolver produtos
com forte identidade e linguagem próprias, adaptados às novas necessidades de mercado”
(PALUMBO apud QUELUZ, 2008, p. 26), assim como gerando novas significações a esses
produtos/serviços.
Segundo Rato (2013) dentre suas várias funções, o design também possui a
responsabilidade de comunicar uma imagem favorável do território, assumindo caráter
interdisciplinar na procura de soluções, desta forma sua abrangência vai muito além de suas
competências como interpretações semióticas, conhecimentos sobre a forma, as cores e os
materiais. Para Krucken (2009) uma das principais contribuições do design é reconhecer e
tornar reconhecíveis valores e qualidades locais, dinamizando os recursos de um território e
valorizando seu patrimônio cultural imaterial.
Barreto (apud KRUCKEN et al, 2014) reforça diretamente a relação do design e a
economia criativa, afirmando que “o design é um tema transversal em todas as áreas da
economia criativa, ao transmitir a identidade regional e agregar valor ao produto” (BARRETO
apud KRUCKEN et al, 2014). Para Krucken et al (2014) o design pode facilitar e dar suporte para
os seguintes processos ligados a economia criativa:
a. identificação e exploração sustentável do potencial dos recursos e das
competências situadas no território;
b. projeto e desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados e com
alto valor agregado localmente, com base nos recursos, nas competências
disponíveis e na riqueza cultural;
c. processos colaborativos de inovação e aperfeiçoamento do design local,
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promovendo o diálogo entre tradição e inovação e fortalecendo o sentido de
pertença da comunidade;
d. promover o desenvolvimento de uma cultura de co-produção de valores
e de processos produtivos colaborativos; e. fortalecimento da imagem do
território e de seus produtos e empresas;
f. projeto de novas interfaces e formas de intermediação entre os produtores
e entre produtores e consumidores (redes e cadeias de valor), envolvendo os
recursos e potencialidades das empresas e do território;
g. resgate de valores e da cultura local e desenvolvimento de produtos a
partir de matérias-primas alternativas disponíveis no território e a utilização
de subprodutos e resíduos;
h. estreitamento de relações com instituições de ensino e pesquisa e outras
organizações locais, interagindo com profissionais de diversas áreas de
conhecimento no investimento compartilhado em pesquisa e na busca
conjunta por soluções inovadoras;
i. promover os alimentos típicos e o universo gastronômico local no âmbito da
cultura, imprimindo neles identidade territorial (KRUCKEN et al, 2014, p. 06).

Avaliando as características mais associadas à produção de design gráfico, a identidade
visual é uma das formas mais marcantes de identificar e comunicar determinado local para
o mundo/mercado. Essa visão é defendida por Tarouco e Reyes (2011), que acreditam que
“as identidades visuais são os elementos mais marcantes que se pode ter ou levar de um
determinado lugar” (TAROUCO E REYES, 2011, p. 03).
As identidades visuais são compostas principalmente pelas marcas ou “brands” (Figura
3), que são o ponto de partida para construção de diversos outros elementos visuais ligados a
ela. De acordo com Guerreiro (2008), diversos autores defendem que os lugares, assim como
seus produtos e serviços, podem ser traduzidos por uma marca (KOTLER et al., 1999; KELLER,
1998; KILLINGBECK e TRUEMAN, 2002; HANKINSON, 2001, apud GUERREIRO, 2008). A Marca
gráfica de um local é um tipo de estratégia, que constrói, reconstrói e apropria-se de uma
imagem com a intenção de projetar seu nome, valores e atributos, evidenciando e destacando
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favoravelmente suas características mais genuínas e marcantes. Assim, pode-se dizer que a
construção de uma imagem forte, diferenciada e positiva de determinada região/local através
de sua marca, agrega conhecimento ao exterior e até mesmo interior, acerca do território e
suas qualificações.

Figura 03: Referências de marcas de cidades
Fonte: Brand Identikit (2015)

Eis a importância, segundo Rato (2013), do acompanhamento e aplicação direta do
planejamento estratégico desde a geração inicial da marca. O papel do designer é fundamental
neste processo, pois é através da ação do design, que pode-se melhor explorar os valores
intrínsecos ao território, desenvolvendo as imagens, signos e símbolos visuais, alinhados a
construção de uma identidade ou imagem positiva do mesmo.
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Identidades Territoriais, Branding e Economia Criativa na Prática
Conforme argumenta Garguir (2013), a própria Constituição Federal prevê através dos
artigos Art. 48 e Art. 174, a criação de planos e programas de desenvolvimento nacionais,
regionais e setoriais, porém ainda são escassas as estratégias focadas em localidades especificas,
principalmente aquelas sem recursos técnicos e mercadológicos, o que comumente não
ocorreria se baseadas somente na iniciativa privada.
Diversas iniciativas vêm sendo realizadas pela Secretaria de Economia Criativa (SEC),
criada pelo Ministério da Cultura (MinC) em 2011, como, por exemplo, o lançamento do plano
“Brasil Criativo” (2011-2014), onde uma de suas metas é o reconhecimento de 110 territórios
criativos até 2020, porém observa-se que até o ano de 2015, ainda nenhum território havia
sido criado (BRASIL, 2012). O desenvolvimento de um projeto de branding territorial, a partir
deste programa, certamente poderia ser uma das ferramentas que consolidassem o território
como criativo.
Observa-se ainda, que existem diversas outras abordagens das identidades territoriais
associadas à economia criativa que podem ser utilizadas na promoção de territórios além do
branding territorial aqui citado, por exemplo, seu uso na promoção de produtos, serviços,
empresas e até mesmo associação de artesões.
Essas abordagens são possíveis e até já praticadas em diversas localidades, porém, em
sua maioria, sem a construção de um projeto de identidade “material” através de uma marca
“física ou visual”.
Casos de sucesso da combinação entre a economia criativa e o branding podem ser
observados através de algumas experiências em economias regionais, onde se impulsionaram
investimentos, diferenciação e atração locais. Apesar das tentativas brasileiras ainda
serem escassas, podemos observar alguns exemplos já consolidados no exterior, como as
experiências nas regiões da Toscana na Itália, Catalunha na Espanha e do Vale do Silício na
Califórnia (KRUCKEN et al, 2014).
No Brasil, possuímos algumas iniciativas expressivas ainda em processo de construção
e com seus projetos de branding territorial em desenvolvimento. Entre os principais casos
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desenvolvidos atualmente, podemos citar as cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis.
As duas primeiras cidades ainda vêm buscando encontrar e desenvolver sua imagem e marca
próprias através de diversas ações, porém ainda sem resultados visualmente concretos
(além da marca desenvolvida para as Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro). Já no caso de
Florianópolis, tivemos a consolidação do seu projeto de branding territorial (Figura 04) em
março de 2016, apresentando participação ativa da comunidade no processo, totalmente
aberto e colaborativo, que gerou resultados extremamente interessantes e preciosos.

Figura 04: Marca Minha Floripa
Fonte: Projeto Marca Florianópolis (2016)

No caso do Rio de Janeiro, diversas iniciativas oriundas da realização dos Jogos Olímpicos
foram desenvolvidas, transformando a percepção da imagem da cidade positivamente e
estimulando a retomada do orgulho local. Entre os diversos projetos de mobilidade urbana,
melhorias na infraestrutura da cidade e a construção da vila olímpica, especialmente destacase um projeto chamado “Porto Maravilha”, que buscou através da revitalização da zona
portuária carioca, transformar o espaço e identidade do bairro, a fim de melhorar a qualidade
de vida do local e atrair turistas, moradores e empresas. O projeto já foi implementado,
mas seu desenvolvimento é contínuo, certamente é o mais próximo e aplicável à lógica do
branding territorial que a marca apresentada para os Jogos Olímpicos, “RIO 2016”. Contudo
percebe-se a abrangência das ações e qualidade de seu alinhamento com os princípios de
branding territorial concretizando assim uma identidade, tanto física quanto imaterial, que
pode ser traduzida na marca do bairro observada na sequência (Figura 05).

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

506

Figura 05: Marca Porto Maravilha
Fonte: Porto Maravilha (2016)

Outra cidade que vem apresentando iniciativas expressivas, mas ainda sem resultados
tão palpáveis voltados ao branding, é Curitiba, através de abordagens criativas e ações de
gestão diferenciadas, a construção de uma imagem territorial mais favorável está sendo
moldada, de forma indireta ou subjetiva, pelas estratégias de branding. Por meio de programas
de desenvolvimento local, projetos de gestão pública, desenvolvimento da infraestrutura,
a cidade vem buscando se consolidar como uma capital estruturada, que respeita seus
habitantes e a natureza. Nos últimos anos, destacam-se as iniciativas voltadas aos projetos
de estimulo a criatividade, cultura e de valorização do design curitibano, que vem ganhando
força a cada ano. Entre os diversos prêmios e conquistas obtidos nos últimos anos, devese destacar uma obtida em 2014, diretamente relacionada aos conceitos abordados neste
artigo, em que a capital paranaense passou a ser reconhecida pela UNESCO (BAUER, 2014),
como Cidade do Design (Figura 06).

Figura 06: Marca Cidade do Design
Fonte: Bauer (2014)
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Porém, assim como o Rio de Janeiro, muito ainda precisa ser desenvolvido em busca de
uma identidade concreta e própria da cidade. O processo de construção já foi iniciado, contínuos
os esforços em busca de melhorias, soluções e novas abordagens vem sendo realizados por
agentes públicos e privados. Cabe agora aos órgãos envolvidos a melhor organização do
processo de branding e a continuidade das ações em busca do desenvolvimento de uma
identidade unicamente Curitiba mais expressiva.
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Branding e Identidade Local: Uma ferramenta para o
desenvolvimento regional através de processos colaborativos.1
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Resumo
O patrimônio histórico e cultural, que se consolida e passa a definir cada povo e serem expressos
em suas produções econômicas e sociais, torna-se um elemento de alto valor simbólico e começa
a ser cada vez mais valorizado na contemporaneidade, onde a alta oferta de produtos e serviços
demanda a busca pela diferenciação. Nesse contexto os produtos locais surgem como uma
modalidade de oferta única, com alto valor simbólico e potencial, tanto para os produtores e
fabricantes, quanto, especialmente, para as suas comunidades de origem.
No presente artigo pretendemos estabelecer o debate sobre a importância da valorização das
economias regionais através dos seus produtos locais, que devem ser projetados e divulgados
como expressões tangíveis de sua identidade cultural local. Dessa forma buscamos estabelecer
uma reflexão do branding como uma ferramenta para interpretação e disseminação dos
valores culturais intrínsecos às regiões no processo de desenvolvimento de produtos locais e,
consequentemente de seus territórios. Assim entendemos que a apropriação dessa abordagem
por uma comunidade, pode desencadear na descoberta de novas soluções para velhos problemas
e caminhos que possam levar à processos de inovação social.
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional; Produtos Regionais; Place Branding; Inovação Social;
Economia Criativa;

Abstract
Cultural and historical patrimony, which consolidates and begins to define each community and
being expressed in its social and economical productions, becomes an element of great symbolic
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value and starts to be highly appreciated in contemporary times, where the increasing number
of offerings demands higher differentiation. In this context, local products emerge as an unique
economic offering, with great symbolic and potential value, both for producers and manufacturers
as well as - and specially for - their communities. In this present paper we intend to establish a
debate on the importance of valuing regional economies through its local products, which must be
designed and advertised as tangible expressions of their own cultural identity. That way, we seek
to propose a reflection of branding as a tool to interpret and disseminate cultural values found
within regions on the process of developing local products and, consequently, their territories.
Thereby, we understand that embracing this approach, communities can initiate a process of
discovering new solutions to old problems and new paths that can lead to social innovation.
Keywords: Regional Development; Local Products; Place Branding; Social Innovation; Creative
Economy;

Resumen
El patrimonio histórico y cultural, que se consolida y se convierte en definir cada pueblo y se expresan
en sus producciones en la vida social y económica, se convierte en un elemento de alto valor simbólico y
empieza a ser cada vez más apreciado en la contemporaneidad, donde la alta demanda de productos
y servicios que ofrece la búsqueda de diferenciación. En este contexto, los productos locales aparecen
como una modalidad de oferta única, con alto valor simbólico y potencial, tanto para los productores
y fabricantes, como especialmente para sus comunidades de origen. En este artículo pretendemos
establecer el debate sobre la importancia de la valorización de las economías regionales a través
de sus productos locales, que deben estar proyectados y revelarse como una expresión tangible de
su identidad cultural. De esta manera buscamos establecer una reflexión de lo branding como una
herramienta para la interpretación y la diseminación de los valores culturales intrínsecos a las regiones
en el proceso de desarrollo de productos locales y, en consecuencia, de sus territorios. Así se entiende que
la propiedad de este enfoque por parte de una comunidad puede desencadenar en el descubrimiento
de nuevas soluciones a viejos problemas y caminos que conducen a los procesos de innovación social.
Palabras-clave: Desarrollo Regional; Productos Regionales; Place Branding; Innovación Social;
Economía Creativa;

Résumé
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Le patrimoine historique et culturel qui consolide et définit chaque peuple et qui est exprimé dans ses
productions économiques et sociales, devient un élément de haute valeur symbolique et commence à
être de plus en plus apprécié dans la société contemporaine, où le haut niveau de production de biens
et service exige la recherche de différenciation. Dans ce contexte, les produits “du terroir” apparaissent
comme une offre unique et une opportunité, à la fois pour les fabricants industriels, ainsi que pour les
producteurs originels.
Dans cet article, nous avons l’intention de poser le débat sur l’importance de la reprise des économies
régionales à travers ses produits locaux, qui doivent être conçus et décrits comme des expressions
tangibles de leur identité culturelle locale. Ainsi, nous cherchons à établir une réflexion sur l’utilisation
du branding comme outil d’interprétation et diffusion des valeurs culturelles intrinsèques aux régions
dans le processus de développement de produits locaux et, donc de leurs territoires. en proposant la
promotion d’expériences comme un nouveau modèle économique qui ajoute de la valeur aux produits,
les entreprises et le territoire. Nous voyons donc que l’adoption de cette approche par une communauté
peut apporter de nouvelles solutions à de vieux problèmes et les moyens qui peuvent conduire à des
processus d’innovation sociale.
Most-clés: Développement Régional; Produits Régionaux; Place Branding; Innovation Sociale;
Économie Crétive;

1. INTRODUÇÃO
A espécie humana, desde o seu surgimento, formou uma relação com a natureza diferente
da estabelecida pelos outros seres habitantes do nosso planeta. Apesar de constituir-se, também,
como uma relação de dependência, em razão de suas peculiaridades físicas e intelectuais o Homem
desenvolveu ao longo dos anos técnicas e métodos de extração, manipulação, reaproveitamento
e consumo dos bens naturais que foram cruciais para a evolução da espécie e a sua consequente
propagação geográfica. À medida que seu intelecto se tornou o seu diferencial perante as outras
espécies, o Homem mostrou-se capaz de aprender e ensinar, sendo esse um fator essencial para
o desenvolvimento da agricultura, da pesca, da pecuária e, consequentemente, da sua qualidade
de vida.
Com o passar do tempo e a evolução destes métodos, os povos começaram a desenvolver
certas especialidades, fossem por questões geográficas, técnicas ou mesmo pela facilidade de
acesso às matérias-primas. A partir do desenvolvimento do comércio, então, tais especialidades
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começaram a fomentar e definir a identidade e o perfil econômico dos povos, que se tornariam
conhecidos além de suas fronteiras através da fama dos seus produtos, vide os exemplos da tapeçaria
persa ou das especiarias orientais. Dava-se, assim, início ao processo que levaria ao crescimento
econômico e populacional das civilizações, à consolidação do comércio e, futuramente, ao
desenvolvimento cultural das cidades e nações, sustentados pela identidade construída através
de suas tradições socioculturais e econômicas e da interação com os demais povos.
Com o passar dos séculos, patrimônios culturais que se consolidam e passam a definir cada
povo - sendo expressas em suas produções econômicas e sociais - tornam-se elementos de alto
valor simbólico e começam a ser cada vez mais valorizados na contemporaneidade, onde a alta
oferta de produtos e serviços demanda dos fabricantes a busca pela diferenciação. Nesse contexto
os produtos locais surgem como uma modalidade de oferta única – com alto valor simbólico – e
fundamental para a prosperidade tanto dos produtores e fabricantes, quanto, especialmente, das
suas comunidades:
Os produtos locais são manifestações culturais fortemente relacionadas com
o território e a comunidade que os gerou. Esses produtos são o resultado de
uma rede, tecida ao longo do tempo, que envolve recursos da biodiversidade,
modos tradicionais de produção, costumes e também os hábitos de consumo.
[...] Estimular o reconhecimento das qualidades e dos valores relacionados
com um produto local – qualidades referentes ao território, aos recursos,
ao conhecimento incorporado na sua produção e à sua importância para
a comunidade produtora – é uma forma de contribuir para tornar visível à
sociedade a história por trás de um produto. Contar essa “história” significa
comunicar elementos culturais e sociais correspondentes ao produto,
possibilitando ao consumidor avalia-lo e aprecia-lo devidamente. E significa
desenvolver uma imagem favorável do território em que o produto se origina.
(KRUCKEN, 2009, p. 17 e 22-23)

Como afirma Krucken (2009) valorizar o produto local significa trazer prosperidade para
o seu território de origem, fomentando o benefício de uma rede de agentes envolvidos, desde a
comunidade produtora até os consumidores usuários.
Torna-se, assim, essencial a presença de iniciativas que ajudem a identificar e desenvolver
as vocações de uma região sob um aspecto holístico, ou seja, considerando todos os envolvidos.
Tal abrangência é importante à medida de que a presença desses atores, com toda a sua vivência
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e relação com a história e a cultura daquele local, será determinante para que sejam encontrados,
compreendidos e estimados os valores culturais que deverão estar representados nas ofertas
econômicas. Sob esse aspecto, identificar e valorizar traços socioculturais torna-se essencial,
pois “aspectos não econômicos contribuem para o desenvolvimento econômico regional,
particularmente as práticas culturais regionais e locais” (VIEIRA e SANTOS, 2012).
Uma vez identificados e representados tais valores nos produtos, é necessário transformálos em bens que provoquem curiosidade e desejo nas pessoas. Para tanto é preciso dotá-lo de
uma marca, que é, segundo a American Marketing Association (AMA, 2014) “um nome, termo,
sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou
serviços de um fornecedor para diferenciá-los dos de outros concorrentes”.
Mas criar uma marca não é apenas estabelecer um belo símbolo que seja apelativo e traga
destaque ao produto em uma prateleira. A marca está especialmente ligada a uma identidade,
uma promessa de diferenciação que deverá ficar clara para consumidores e demais espectadores
e represente aquilo que a instituição acredita e queira deixar como legado na sociedade. Portanto
todos os elementos que compõe uma marca – como o nome, formas e cores, por exemplo –
devem estar interligados com uma ideologia, uma mensagem, e serem capazes de transmiti-los
claramente ao público.
Com o aumento da complexidade da relação entre as marcas e a sociedade, ganha força
a presença do branding – a gestão de marcas – como um processo crucial para a boa inserção
e construção de um relacionamento coerente e sadio das marcas com o público. Todos devem
ter consciência do diferencial da organização e imprimirem um esforço contínuo em comunicalo a todas as pessoas externas à instituição. Ao estabelecer um padrão, a organização transmite
à comunidade uma mensagem coesa e bem definida, que será lembrada nos momentos mais
diversos e será determinante no momento de escolha do comprador. Desta maneira, cria-se a
essência do que será o branding da empresa.
(devemos entender) o branding como uma atividade interdisciplinar, um
modelo de gestão [...] que coloca a marca no centro de todas as decisões
corporativas e tem, como objetivo central, construir o brand equity, que são
os valores intangíveis que fazem uma marca ordinária se transformar em uma
marca poderosa. Em uma empresa, cada um tem o seu papel nesse processo e
todos são igualmente importantes. [...] Todos querem ter uma marca forte que
conquiste o coração de seus stakeholders e não podemos esquecer, de forma
alguma, que o principal stakeholders de uma empresa é o seu capital humano
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– seu grupo de colaboradores –, que será encarregado de levar os valores da
empresa para fora. (HILLER, 2012, p. 131/132)

Pensando, então, as marcas de forma profunda, para além dos aspectos visuais e tangíveis,
entende-se que elas simbolizam e transmitem valores que são interpretados e associados pelos
consumidores em todas as experiências que eles vivenciam com os produtos e serviços ofertados.
Dessa forma o processo de criação de um produto ou serviço de alto valor percebido deve já estar
alinhado com uma promessa de marca bem definida, que represente uma identidade autêntica
e diferenciada, tendo sempre em mente que os mínimos detalhes ajudam a construir ou destruir
uma imagem de uma instituição e/ou de suas ofertas.
Assim como em produtos e serviços, as ferramentas de gestão de imagem e comunicação
propostas pelo branding progressivamente foram expandidas, adaptadas e incorporadas à
corporações de forma holística, procurando criar coerência e consonância nas mensagens
emitidas nesse cenário expandido. Ao comunicar uma corporação ou instituição, os pontos de
contato com a marca, a multiplicidade dos agentes estratégicos envolvidos, a responsabilidade
social, ambiental e cultural se tornam mais complexos e com maior grau de intangibilidade. Nesse
sentido, Kavaratzis (2009) sintetiza Hatch & Schultz (2003), dizendo que o
“branding de produtos e o branding de corporações diferem em vários
aspectos: o seu foco (produto vs empresa), a responsabilidade pela gestão da
marca (gerentes de nível médio/departamento de marketing vs – CEO/toda
a empresa), o seu horizonte de tempo (curto vs longo) e os grupos que eles
precisam atrair a atenção e buscar apoio (clientes vs agentes estratégicos)”
(KAVARATZIS, 2009, tradução nossa, p. 28).

Esta abordagem do branding dirigido à comunicação de corporações e instituições
complexas, foi o que, segundo Kavaratzis (2009), permitiu as maiores adaptações do campo para a
gestão de imagem e comunicação de países, lugares, regiões e cidades. Sobre isso o autor discorre:
Ambos têm raízes multidisciplinares, ambos abordam múltiplos grupos
de agentes estratégicos, ambos têm um alto nível de intangibilidade e
complexidade, ambos precisam considerar fatores de responsabilidade
social, ambos lidam com múltiplas identidades, ambos precisam de um
desenvolvimento a longo prazo. Neste sentido, a marca corporativa parece
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oferecer uma infinidade de lições para a implementação da marca dentro das
cidades. (KAVARATZIS, 2009, tradução nossa, p. 29)

Considerando o aumento da competitividade por vantagens econômicas, culturais
e sociais entre países, regiões e cidades apresentados nas últimas decadas, desenvolveramse as práticas do nation branding, place branding e city branding. À medida que as vantagens
decorrentes da gestão de imagem local encarada como marca foram reconhecidas por gestores
públicos, essas práticas tomaram corpo e foram adotadas, afim de alavancar o desenvolvimento
econômico, social e cultural, nas mais variadas regiões do globo.

Desenvolvimento Regional e Economia Criativa
O Brasil tem uma extensão territorial singular a poucos países no mundo, com 8.515.770
km2 e, em toda a sua grandeza, possui a quinta maior população mundial, com cerca de 206 milhões
de habitantes (BANCO MUNDIAL, 2016). Assim, pensar em desenvolvimento de uma população
tão extensa carece de uma grande estrutura e quantidade de recursos, sendo essencial, dentro
desse contexto, o apoio ao potencial socioeconômico das regiões de maneira segmentada, porém
alinhado com um macroplanejamento. Isso porque, diferentemente do Crescimento Econômico
– pautado pelo aumento da capacidade produtiva de uma área econômica, o crescimento de sua
força de trabalho, a receita poupada e investida e o grau de aperfeiçoamento tecnológico–, o
Desenvolvimento Econômico é caracterizado pela incorporação ao anterior de aspectos como a
melhoria da qualidade de vida e por alterações fundamentais na estrutura econômica e social que
possibilitam a melhor distribuição das riquezas produzidas (SANDRONI, 1994; VIEIRA & SANTOS,
2012).
Mostra-se necessário, então, um esforço para um olhar descentralizado no tocante à busca
pelo desenvolvimento, contemplando todos e não apenas as localidades de maior potencial ou
importância histórica.
Historicamente, no entanto, essa temática não foi tratada com a devida importância
até o ano de 2003 – apesar da problemática já se mostrar presente na Constituição Federal de
1988 (CF/1988) –, quando foi criada a proposta original da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR), por uma equipe da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional,
ligada ao Ministério da Integração Nacional (MI). Tal política, porém, só seria instituída, por meio
do Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, após longas discussões e negociações, sendo
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considerada, o “marco recente mais importante das políticas regionais do país” (SILVA, 2015).
A PNDR tinha como intenção sistematizar o planejamento regional e promover a integração
dos atores políticos envolvidos, já que, segundo o documento, uma grande desarticulação e
dispersão de esforços pautava as ações do Estado junto ao tema (SILVA, 2015).
[...] a PNDR traz outras novidades teóricas e metodológicas, como a
concepção acerca da diferenciação espacial tida como resultado das relações
político-econômicas entre as distintas porções do território, contrapondo-se
à visão tradicional da diferenciação a partir dos aspectos físico-naturais [...]
Destacam-se, também, o planejamento participativo e a criação e o apoio aos
arranjos produtivos locais (APLs) para alcançar o desenvolvimento das áreas
prioritárias (SILVA, 2015, p. 13)

Ainda segundo SILVA (2015), o documento, como era de se imaginar, dividiu opiniões,
onde, ao passo que pontos como o planejamento participativo e a nova divisão espacial foram
considerados bem-vindos, dúvidas eram levantadas a respeito da forma como as medidas seriam
aplicadas, especialmente no tocante à distribuição e alocação de recursos.
[...] apesar dos avanços incorporados pela PNDR, ela ainda apresenta
significativas limitações nas dimensões teórica, operacional e política, que
em conjunto dificultam sua implementação e execução. No âmbito das
limitações teóricas, ressaltam-se: a ênfase nos paradigmas da industrialização,
da infraestrutura econômica e do desenvolvimento local; a fraca associação
entre planejamento regional e urbano; e o déficit de análises críticas no que
toca às políticas regionais acerca das implicações do turismo e do agronegócio
enquanto vias para a promoção do desenvolvimento socioeconômico (SILVA,
2015, p. 16).

A PNDR foi aprovada em 25/11/2015 em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), sendo instituída no Projeto de Lei do Senado (PLS) 375/2015 do senador Fernando Bezerra
Coelho, de Pernambuco (LIMA, 2015), cujo status encontra-se “em tramitação” (BRASIL, 2016)
Recentemente, porém, outro importante movimento entrou no debate do desenvolvimento
regional, apresentando-se como uma potencial força motriz para a evolução do tema, a Economia
Criativa. Trazendo a cultura como um elemento central, a Economia Criativa é definida por Howkins
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(2013) como “um sistema para produção, troca e uso de produtos criativos”, que, por sua vez são
bens, serviços e experiências resultantes da criatividade – também apontado como seu principal
valor econômico (HOWKINS, 2013).
Sua importância para o desenvolvimento socioeconômico das regiões é destacada no
Creative Economy Report, produzido pela United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) e pela United Nations Development Programme (UNDP), em 2008 e 2010, e atualizado
em 2013 (UNESCO, 2013).
Unlocking the potential of the creative economy therefore involve promoting
the overall creative societies, affirming the distinctive identity of the places
where it flourishes and clusters, improving the quality of life where it exists,
enhancing local image and prestige and strengthening the resources for
imagining diverse new futures. […] The creative economy is not a single
superhighway, however, but a multitude of different local trajectories. Many of
these pathways are to be found at the subnational level – in cities and regions
in developing countries (UNESCO, 2013, p. 15).

No Brasil, a Economia Criativa foi instituída como política governamental a partir de
2012, com a criação da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura (SEC/MinC). A
partir daí foi criado o Plano da Secretaria da Economia Criativa (2011), documento que traz as
políticas, diretrizes e ações previstas para a adoção desse novo modelo econômico na busca do
desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras e, consequentemente, do país e seu povo
(ANDRADE, 2014).
Questionando a ideia disseminada por alguns autores – incluindo o supracitado Howkins
em sua obra de 2011, reeditada em 2013, The Creative Economy: How People Make Money from
Ideas – de que os setores criativos são aqueles onde a criatividade e o conhecimento são os seus
principais insumos e que a geração de valor se dá pela exploração da propriedade intelectual –
afirmações consideradas “vaga” e “bastante restritiva”, respectivamente (BRASIL, 2011) –, o Plano
propõe a seguinte definição sobre o setor que será contemplado e definirá o escopo de trabalho
da SEC:
Os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de produto, bem ou serviço, cuja
dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de
riqueza cultural, econômica e social. [...] percebemos que os setores criativos
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vão além dos denominados como tipicamente culturais, ligados à produção
artístico-cultural (música, dança, teatro, ópera, circo, pintura, fotografia,
cinema), compreendendo outras expressões ou atividades relacionadas às
novas mídias, à indústria de conteúdos, ao design, à arquitetura, entre outros.
(BRASIL, 2011, p. 22)

Dessa forma, o Plano da SEC, interpreta a economia criativa como “a economia do intangível,
do simbólico”, tendo como princípios norteadores: Diversidade Cultural, Sustentabilidade,
Inovação e Inclusão Social (BRASIL, 2011). Nesse contexto, entendemos que uma das formas
de suporte à inserção de valores simbólicos e ao consequente sucesso das iniciativas dentro da
economia criativa é a valorização dos aspectos locais, construídos a partir do patrimônio histórico
e sociocultural dos povos.
(A economia criativa é) Baseada na identidade cultural, tem vínculos com a
realidade local, com a arte, com a história e com os modos de viver que podem
se transformar em atividades econômicas. Os principais ativos dessa indústria
são intangíveis: a criatividade e a inovação. Ativos apontados pela ONU como
motores para o desenvolvimento econômico posto que é a indústria que mais
cresce no cenário global. (CAMPELO, 2015).

Identidade Local e Branding
A identidade de um povo é construída a partir da consolidação e apropriação de valores
e costumes cultivados ao longo de sua história. Tais elementos, quando internalizados pela
população, passam a ser difundidos de geração em geração, construindo uma memória que fará
parte do imaginário popular, sendo determinante no processo de criação de uma identidade.
CARDOSO (2011) corrobora, afirmando que a identidade se baseia na memória para ser construída,
sendo esta um “mecanismo primordial para esse fim”.
Quando pensamos de forma prática, esse patrimônio sociocultural que passa a identificar
e definir um povo, ganha forma através de expressões das mais diversas – produtos, expressões
culturais e artísticas, formas de linguagem e assim por diante. Elas são representações de uma
memória histórica e afetiva construída com a transmissão desses costumes. Elementos como
particularidades geográficas (clima, vegetação), vocações econômicas (agricultura, pecuária),
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tradições culturais e religiosas (danças, rituais, padroeiros) adquirem vida através da culinária, do
artesanato, da poesia, da música, das festas populares, do turismo e, também, nos bens e serviços.
Tais representações socioeconômicas tornam-se, então, parte fundamental da expressão regional
de cada lugar e do seu desenvolvimento econômico, já que serão essas expressões que serão
transformadas em bens econômicos a serem divulgados e comercializados nas mais diferentes
esferas.
Segundo SANTOS (2006, p.339), num mesmo território podem coexistir duas realidades
de cultura e identidade: a realidade local e a realidade global. O global e local são produzidos e
mutuamente referenciados no interior do processo de globalização. “cada lugar e artefato é ao
mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente”. Ao
invés de pensar no global como substituindo o local, é mais logico na atualidade pensar numa nova
articulação entre o global e local (HALL, 2005). Ao mesmo tempo em que artefatos, curiosidades
e costumes podem se tornar globais, são sempre em seu específico singulares. Assim, a ordem
global, paradoxalmente, gera uma diversidade, pois “as determinações do todo se dão de forma
diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada lugar e cada cultura” (SANTOS, 2006, p. 125) .
Nesse processo o branding apresenta-se como um importante fator no processo de
identificação, tradução e transmissão dos elementos culturais, intangíveis, para plataformas
variadas, sendo responsável por propagar através das ofertas essas particularidades que serão
percebidas pelas pessoas como diferenciais.
No discurso profissional do Branding, Identidade se define como “a soma de todas as
características que tornam uma marca ou uma empresa inconfundível e singular” (PAULMANN,
2005, p.125).
Em nossa pesquisa literária, descobrindo Bonsiepe, ele nos mostra que identidades são em
primeiro lugar construções criadas pela linguagem, porem não menos mediante recursos visuais.
Essas identidades se manifestam geralmente em juízos automáticos (assessments), influindo
assim no comportamento humano. A identidade não é tanto o que cada um tem, mas sim vive no
imaginário do outro. Identidades pertencem ao l’imaginare. Elas são artefatos de comunicação.
(BONSIEPE, 2010, p. 66)
A utilização do branding como interface mediadora e transmissora é fundamental para a
propagação da identidade local através de mensagens incutidas em bens tangíveis e intangíveis
(produtos, serviços, expressões culturais etc.), que serão absorvidas por agentes internos e
externos ao território ao longo do tempo.
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A estratégia de marca eficaz proporciona uma ideia central unificadora em
torno da qual se alinham todos os comportamentos, ações e comunicações.
Ela funciona por meio dos produtos e serviços e é eficiente com o tempo. [...]
A estratégia de marca define o posicionamento, a diferenciação, a vantagem
competitiva e uma proposta de valor que é única (WHEELER, 2009, p. 22).

Segundo (BONSIEPE, 2010, p. 67), os chamados vision programms, servem para criar
identidades atraentes. Com isso, todo o procedimento assume, intencionalmente ou não, traços
quase místicos de visionários iluminados. Recomenda-se perfilar não somente só as empresas, mas
cidades, regiões e países, aplicando as técnicas do branding para criar vantagens competitivas –
um processo no qual a criação da identidade como capital simbólico tem um papel determinante.
Fazendo uso de particularidades locais, sobretudo para mercadorias do setor têxtil e da moda,
nestes casos recorre-se ao ethnic feel ou ethinic look.
Assim, espera-se que esta percepção seja crucial para a construção da imagem regional de
forma positiva, resultando em sua consequente valorização – atraindo turistas e investimentos,
por exemplo – bem como dos seus produtos.
Os países podem ganhar uma vantagem tornando-se conhecidos como fontes
de certos produtos e serviços de alta qualidade. [...] Uma pequena cidade
pode ser socorrida quando uma empresa passa a exportar com sucesso.
Toda uma região pode se tornar conhecida por um determinado produto.
As recompensas são consideráveis, mas exigem parcerias público-privadas
fortes, a eliminação de obstáculos burocráticos e o empenho em apoiar as
empresas locais (KOTLER et. al, 2006, p. 295/296).

Place Branding e processos colaborativos
Além de dotar produtos com uma identidade cultural e regional perceptível e distinta, o
branding também é utilizado como ferramenta para desenvolver, gerir e propagar imagens fortes
e coerentes para países, regiões e cidades. Procurando criar uma imagem da região tal como uma
marca, essa filosofia torna-se um importante modelo estratégico para alavancar desenvolvimento
econômico e social.
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Cidades famosas e bem-sucedidas são normalmente associados na mente
das pessoas com uma qualidade única, uma promessa, um atributo ou
história. Essa simples narrativa pode ter um grande impacto sobre a decisão
das pessoas para visitar a cidade, comprar seus produtos ou serviços, fazer
negócios ou mudar-se para lá. (ANHOLT, 2006, tradução nossa, p. 02).

Países e cidades sempre foram marcas no sentido mais abrangente da palavra. Lugares
sempre deram importância à gestão de sua imagem e sua reputação através dos séculos (ANHOLT,
2003). Lugares que hoje partilham da atenção e apreço dos seus habitantes, de visitantes e
daqueles que gostariam de visitá-los, construíram a sua marca através da elaboração de uma
imagem coerente e passível de gerar empatia com as pessoas, seja através de produtos, serviços,
comportamento, cultura, arte, representações midiáticas ou visão de mundo.
[...] São cidades a ser visitadas e admiradas como cidades globais, espaços
demarcados onde o mundo se põe em cena por quatro razões: o intenso papel
das empresas transnacionais, a mescla de culturas, a concentração de elites
da arte e da ciência, e o elevado número de turistas. Esses traços costumam
ser lidos como recursos para desenvolver focos de hipermodernização e
revitalizar áreas históricas ou a qualidade geral da vida urbana. Aposta-se que
esses modos de transnacionalização sejam impulsionadores do crescimento
econômico e fontes de renovação sociocultural. São as cidades que conseguem
reinventar-se. (CANCLINI, 2008, p. 22)

Sendo assim o place branding tomou corpo nas últimas décadas e hoje é um item na
agenda de qualquer região que encara a tarefa imprescindível de competir no mercado global, ou
mesmo em sua própria localidade expandida.
O place branding é comumente associado a promoções ligadas ao turismo, muitas
vezes tomado como uma maquiagem projetada ou mesmo uma representação incoerente
com a realidade. Porém, uma das lições que o marketing traz é que não é possível enganar um
consumidor por muito tempo. Um marketing falso é por consequência um trabalho de marketing
falho (ANHOLT, 2003). Equilibrar as expectativas entre o consumidor e o produto ou serviço a ele
destinado é o único caminho para uma relação de confiança proveitosa bilateralmente.
O mesmo se aplica ao branding de lugares. É preciso promover coerência real entre a
imagem criada para representar o lugar e aquilo que ele realmente é, aquilo que ele promove,

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

524

suas particularidades e suas efervescências. Nesse sentido o branding de lugares se destina
mais a traduzir, enaltecer e clarear atributos que são próprios de uma região, promovendo suas
verdadeiras qualidades, sejam elas um produto de ponta, uma paisagem natural ou arquitetônica,
ou mesmo comportamentos e manifestações culturais próprios e únicos de tal lugar.
Através dessa visão, não só a reputação entre turistas é enaltecida, como, e até mais
importante, a percepção dos próprios habitantes do local pode ser transformada. Ao tomar
maior consciência de sua própria cultura, única e particular, carregada de idiossincrasias, através
de representações síntese, capazes de permear o imaginário coletivo, é possível aumentar o
sentimento de pertença, responsabilidade cívica e identificação pessoal de forma significativa
entre uma região e seus habitantes. Dessa forma, um bom trabalho de place branding pode ser
responsável por melhorias sociais, fortalecendo o senso de comunidade e mesmo o engajamento
social de seus habitantes em um contexto integrado.
Se a imagem de uma cidade é clara e coerente, então a vivência urbana
tenderá a ser mais intensa. Os principais pontos de referência constituirão
autênticas marcas simbólicas que funcionarão como estímulo à interação
(TEIXEIRA LOPES, 1998, p. 114).

Apesar do quadro otimista apresentado acima, claramente essa não é uma tarefa simples,
rápida ou mesmo que apresente garantias, no rigor da palavra. A complexidade envolvida na
elaboração de imagens, narrativas e sínteses para representar lugares, sejam cidades, regiões ou
países, desafia a disciplina do branding em toda sua potência. Os fatores múltiplos, carregados de
particularidades e muitas vezes inclusive de divergências a que está submetida a identidade de
um local, tornam a tarefa de comunicá-lo um terreno sensível e com alto grau de complexidade,
reforçando a necessidade de abordagens éticas, que respeitem a diversidade de comportamento,
classe social e cultura apresentada.
Esse quadro sugere que abordagens top-down, que encaram o usuário final como um
receptor passivo, podem apresentar maior possibilidade de falha no processo de desenvolvimento
de uma ação de place branding. Mesmo tido como um campo multidisciplinar, não é possível
garantir que, por mais diversificado e capacitado que seja o grupo encarregado, um número
reduzido de pessoas reunidas ao redor de uma mesa, sem contato e interação direta com o
ambiente, será capaz de desenvolver de forma abrangente e efetiva, um projeto que visa traduzir
e representar uma identidade de uma região, que é por natureza, múltipla, complexa, assimétrica,
híbrida, móvel e até conflitante.
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Para melhor atingir os objetivos propostos por uma política de place branding, e inclusive
para potencializa-los, é preciso abrir portas para abordagens e métodos inclusivos e abrangentes,
que coloque o usuário, espectador ou mesmo o consumidor dessa imagem em posições ativas
no que diz respeito à concepção, formatação e desenvolvimento das imagens que representarão
os locais, e por consequências seus próprios habitantes. Uma abordagem bottom-up, que crie
engajamento e responsabilidade compartilhada com os usuários finais do produto proposto,
assim como ofereça oportunidade nas tomadas de decisão, pode gerar resultados mais efetivos
em termos de objetivos e mais ricos em questões de forma e conteúdo.
A “descoberta” da importância dos recursos locais na geração de produtos
e serviços com estes tipos de valor (real e percebido) para o sistema que os
concebe e os usufrui nos orienta a para a definição de um novo conceito de
qualidade. Uma qualidade que associa os produtos (nas suas diversidades
biológicas e culturais) aos produtores, aos locais de produção [...] e aos
consumidores - que são convidados, de diversas formas, a participar na sua
definição, se tornando coprodutores. A qualidade, sob esta perspectiva,
requer tempo para ser produzida e apreciada. (Manzini & Meroni in KRUCKEN,
2009).

Nesse sentido, o campo do design pode apresentar contribuições que podem ser de
grande valia para a área do branding e seus profissionais. Abordagens relativamente recentes no
desenvolvimento de projetos estão introduzindo metodologias que buscam trazer o foco para a
co-criação ou co-design.
A abordagem de design com o foco no usuário, na qual pesquisadores devem observar
ou entrevistar usuários, de forma relativamente passiva, através de questionários, tarefas dirigidas
ou pesquisa de opiniões, encaram o usuário como um sujeito de pesquisa. A partir dos anos 70,
gradativamente abriu-se espaço para uma abordagem que permitisse aos usuários contribuir
com suas especialidades em processos participativos de coleta de informações, ideação e
contextualização em processos iniciais do design de um produto ou serviço. Por sua vez, nessa
segunda abordagem o usuário é encarado como um parceiro. (SANDERS & STAPPERS, 2007). Os
autores reforçam o sentido de co-design dizendo que:
By co-design we indicate collective creativity as it is applied across the
whole span of a design process [...]. Thus, co-design is a specific instance of
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co-creation. Co-design refers, for some people, to the collective creativity of
collaborating designers. We use co-design in a broader sense to refer to the
creativity of designers and people not trained in design working together in
the design development process. (SANDERS & STAPPERS, 2007, p. 06)

A adoção de um sistema de trabalho colaborativo nesse contexto mostra-se ainda mais
pertinente quando consideramos um processo a ser realizado em cidades ou regiões de menor
porte. Com a evolução das tecnologias digitais, torna-se cada vez mais comum a contratação de
empresas de outras cidades - notoriamente grandes centros - para a realização de serviços ligados
ao design e à comunicação, devido, especialmente, à carência de profissionais desse mercado em
regiões menores. Sendo assim, para a realização de um trabalho de qualidade por uma agência
localizada em uma outra região, faz-se necessário que ela busque adotar metodologias de trabalho
colaborativo, com o objetivo de obter da população local o apoio e engajamento necessários para
que as suas ações sejam eficientes na representação autêntica da identidade daquela região.
Em última instância, o contato com a filosofia do branding por parte de produtores,
comerciantes, profissionais e habitantes locais, tratada de forma ética e inclusiva, pode vir a tornarse de grande valia para essa população. Uma vez que eles possam se apropriar desses conceitos
e práticas aprendidas colaborativamente, e reaplicá-los a sua forma, isso poderá contribuir para
uma maior emancipação e desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Inovação social
Segundo Manzini & Staszowki (2013), um número cada vez maior de pessoas estão se
organizando para resolver problemas do dia-a-dia e colaborando entre si em busca de uma vida
mais coesa socialmente e mais sustentável, em um fenômeno que emerge globalmente. Nesse
sentido os autores acrescentam:
This active and collaborative attitude, driven by several social and economic
factors, is also based on a technological pre-condition: the diffusion of
technologies that creates the conditions for new interactions and expands
peoples social networks. This connectivity enables people to establish direct links
between interested peers and opens new opportunities for meaningful activism
and effective collaborations, In turn, this link between active behaviors and new
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technologies is spurring unprecedented forms of organization in the arenas
of economics, politics, and daily life. In brief, a large and deep wave of social
innovations is emerging. (MANZINI & STASZOWSKI, 2013, p. 01).

No Seminário organizado pelo Grupo de Altos Estudos do Programa de Engenharia de
Produção GAE/PEP da COPPE/UFRJ (2007), sobre Design, Inovação Social e Desenvolvimento
Sustentável, Manzini coloca que, para atingir inovação social ou processos que levem a inovação
social, é necessário encontrar a combinação entre “um contexto que, de algum modo, pede uma
mudança e uma sociedade que, de certo modo, incorporou e digeriu novas tecnologias” (MANZINI,
2007).
Processos colaborativos são um fator decisivo em qualquer ação que vise promover
mudanças sociais reais e duradouras. O mediador, seja um profissional de branding, design, gestão
ou de qualquer outra disciplina, que encare a tarefa de desenvolver ou reposicionar a identidade
de uma região, precisa estar atento a esses conceitos.

Considerações finais
Buscar o desenvolvimento econômico regional tem se mostrado um tema de grande
importância na sociedade contemporânea. Na realidade brasileira, onde muitos municípios
e regiões sofrem para gerar riquezas e promover qualidade de vida para população, e mesmo
nos grandes centros, onde as comunidades precisam buscar a sua saúde econômica de forma
sustentável, utilizar e transformar os patrimônios socioculturais locais em fontes de prosperidade,
se torna um grande e importante desafio e a Economia Criativa surge como um caminho para
estimular e apoiar a criação dessas iniciativas.
Trazer o usuário para dentro do processo de ideação, desenvolvimento, prototipagem
e tomada de decisão é uma forma eficaz de desenvolver soluções que possam desencadear
mudanças profundas em sua realidade, abrindo portas para o empoderamento dessa população,
para que ela possa, adiante, ser emancipada e poder tomar para si as decisões estratégicas
adequadas para atingir as soluções que possam trazer progresso e desenvolvimento.
Dessa forma, o branding aparece como uma ferramenta de grande potencial para criar uma
interface de mobilização dos agentes populares, através do fortalecimento de suas identidades
locais, e na configuração de ofertas que atraiam o público e deixem as comunidades orgulhosas
de sua tradição e das suas produções.
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Endobranding: a construção de uma marca forte para o publico
interno.1

Alvaro Roberto DIAS 2
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

Resumo
Este artigo propõe, ao discutir a gestão interna da marca corporativa, a busca pela construção de
uma prática de Endobranding. No âmbito da gestão organizacional, o público de relacionamento
da marca é o público interno: promover o conhecimento da marca junto à organização implica em
projetar informação em uma linguagem eficiente na promoção da percepção da marca corporativa
como parte do contexto de mediação do conhecimento da marca junto ao público interno.
Acredita-se que estudos futuros poderão evidenciar a gestão da comunicação, à partir das praticas
do Marketing Interno como um dos recursos eficientes para a construção do Endobranding.
Palavras-chave: Endobranding; Comunicação Interna; Marketing Interno.

Abstract
This article proposes, at the discuss the internal management of the corporate brand, the quest for the
building of a practice for the Endobranding. Within the organizational management, the relationship of
the public of the brand is the internal public: to promote brand awareness to the organization involves
designing information in an efficient language in promoting awareness of the corporate brand as part
of the context of mediation brand awareness with the internal public. It is believed that future studies
will show the management of communication, from the practices of the Internal Marketing, as one of
the efficient resources for the construction of Endobranding.
Keywords: Endobranding; Internal Communication; Internal Marketing.
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Resumen
En este artículo se propone discutir la gestión interna de la marca corporativa, la búsqueda de la
construcción de una práctica del Endobranding. Dentro de la gestión de la organización, la relación del
público de la marca es el público interno: para promover la conciencia de marca con la organización
implica el diseño de la información en un lenguaje eficaz para fomentar el conocimiento de la marca
corporativa como parte del contexto del conocimiento de la marca de mediación con el público interno.
Se cree que los estudios futuros mostrarán la gestión de la comunicación, a partir de las prácticas de el
marketing interno como uno de los recursos eficientes para la construcción de Endobranding.
Palabras clave: Endobranding; Comunicación Interna; Marketing Interno.

Résumé
Cet article propose de discuter de la gestion interne de la marque de l’entreprise, la poursuite de la
construction d’una pratique de Endobranding. Au sein de la gestion organisationnelle, la relation
du public de la marque est le public interne: pour promouvoir la sensibilisation de la marque avec
l’organisation implique la conception de l’information dans une langue efficace dans la promotion de
la sensibilisation de la marque d’entreprise dans le cadre du contexte de la notoriété de la marque de
médiation avec le public interne.
On croit que les futures études montreront la gestion de la communication, des pratiques du marketing
interne comme l’une des ressources efficaces pour la construction de Endobranding.
Mots-clés: Endobranding; Communication interne; Marketing interne.

A importância do público interno.
Antes de serem comunicados ao público externo, os consumidores, o conceito e o
posicionamento de uma marca devem estar fortalecidos nos corredores das organizações para
serem compartilhados em toda a estrutura interna do negócio e por todo o público interno, os
colaboradores.
Jaime Troiano, presidente do Grupo Troiano, primeiro grupo de branding no Brasil, defende
que a cultura da marca deve ser primeiramente disseminada internamente na organização,
caracterizando o que é denominado por ele como Branding Inside (TROIANO, 2009). O autor
comenta que o peso do crachá foi substituído pelo orgulho de fazer parte da organização,
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assinalando a necessidade de desenvolver a mentalidade corporativa nos colaboradores.
Os aspectos ou valores imateriais e intangíveis da identidade e da cultura organizacional
devem ser promovidos através dos recursos expressivos da comunicação. A manifestação e
a percepção coletiva da identidade de uma marca são dependentes da dimensão sensível dos
destinatários, sua capacidade de ver e sentir, ancorados em uma experiência estética, com todas as
possibilidades perceptíveis que os colaboradores poderiam encontrar em universo organizacional
comunicativo que propiciariam vivências e experiências múltiplas. É preciso conhecer e identificar
o perfil deste público utilizando-se das ferramentas que o Marketing dispõe para isso.
Além disso, é necessário gerir os elementos e os recursos verbais ou expressivos que
devem ser diretamente considerados na comunicação da marca corporativa no ambiente interno
pois, isso visa promover o conhecimento da marca efetivando o processo de comunicação e
possibilitando aos colaboradores sentirem orgulho de pertencer à organização.

Marketing interno, comunicação e valor compartilhado.
Um programa de branding interno é crítico para a habilidade de uma empresa valorizar
melhor os pontos de interação com sua marca, onde o relacionamento do publico interno com a
marca é feito ou rompido (DAVIS, 2006).
Santos & Varvakis (2011) afirmam que, em longo prazo, a lealdade mantém e sustenta o
poder de competitividade de uma organização e, também, a realização e a superação consistente
das expectativas dos atores envolvidos no processo negocial. Portanto, a identificação e a
lealdade dos colaboradores com relação à entidade organizacional devem ser constantemente
incentivadas e cultivadas.
Às vezes, sobrecarregar os colaboradores, enfatizando de maneira exagerada a busca
por resultados ou lucros imediatos, pode comprometer o futuro da organização, evidenciando
a necessidade de equilíbrio na distribuição do foco interno para, além de garantir os melhores
resultados imediatos, também, promover a longevidade organizacional. Os colaboradores são
profundamente envolvidos no processo organizacional, efetivando a produção e, também,
investindo no desenvolvimento de competências, na depuração do clima organizacional e no
cultivo e na aplicação do conhecimento interno. Isso requer um projeto de comunicação interna
para os colaboradores com características e experiências diversas entre si e vivencia corporativa
diferenciada com relação ao público em geral. Portanto, são necessárias estratégias, ações e
ferramentas diferenciadas na comunicação com o público interno à organização.
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Como noutros processos particulares, a comunicação interna requer orientações e
habilidades específicas que capacitem os envolvidos a observarem e interagirem com fenômenos
característicos da cultura organizacional. Por isso, há a necessidade de adaptação das estratégias
e ações de Comunicação de acordo com as peculiaridades do ambiente interno: isso enseja a
configuração de um processo de Marketing Interno específico, ou Endobranding.
O papel da comunicação no processo organizacional permite informar e promover
mudanças positivas, começando por provocar a tensão entre “o que é” a realidade organizacional
e “o que poderia ser”. Em seguida, a comunicação deve ser direcionada para a promoção das
mudanças possíveis, com a disseminação de informações e conhecimentos relevantes, coerentes
e estratégicas. Nesta perspectiva, as visões de valor da marca e satisfação dos públicos interno e
externo são integradas e, de sua parte, as organizações estão sendo preparadas para investir na
fidelização da marca junto a todos os públicos.
A comunicação é parte fundamental da missão geral de marketing de uma empresa, e
um dos aspectos determinantes do sucesso da construção da sua imagem e do valor da marca
(SÁ, 2010). Primeiramente, é necessário bem informar os colaboradores sobre os valores e
objetivos organizacionais, desenvolvendo sua capacidade de compreensão e cooperação com
o projeto corporativo, inclusive, habilitando-os a responderem a qualquer dúvida que apareça
sobre a identidade da organização. Tudo isso inclui envolvimento, comprometimento, valorização
e, principalmente, qualificação dos colaboradores envolvidos no processo, possibilitandoos a assumir responsabilidades que se manifestam nas iniciativas apresentadas através do
conhecimento pleno de todas as rotinas de serviço da organização onde atuam. O branding
interno consiste em atividades e processos que ajudam a informar e inspirar funcionários em
relação às marcas (KOTLER & KELLER, 2012). A promessa da marca somente será cumprida se todos
os integrantes da empresa vivenciarem a marca e se os colaboradores se preocuparem com a
marca e acreditarem nela, “eles se tornam motivados a trabalhar mais e serem fiéis à empresa”
(KOTLER & KELLER, 2012, p. 269).
Porém, se não houver uma estabilidade na comunicação organizacional, os processos
identificatórios serão difíceis para o reconhecimento dos públicos internos e a criação de uma
cultura organizacional. Baldissera enfatiza a importância da cultura e da comunicação:
Então, assim como a cultura depende da comunicação, também a comunicação
depende da cultura para se materializar em um grupo sociocultural, assumindo
forma e sentidos específicos. A relação que se atualiza entre comunicação e
cultura não é, pois, de determinismo, mas de interdependência. (2009, p. 54)
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Mas, não se pode esquecer que os sujeitos são forças e, portanto, atualizam-se em relações
de comunicação e o processo de interpretação, consciente ou inconscientemente, interferindo
no seu comportamento. Ainda para Baldissera (2009, p. 54) pressupondo-se que a organização
considera essa relação de forças, “é possível afirmar que a Cultura Organizacional (todo) constituise em complexus de subsistemas culturais (partes), sem que se reduza a eles”. Nessa mesma
direção, Baldissera complementa ao afirmar que:
(...) também é possível supor que quanto mais uma Cultura Organizacional
específica se fortalecer, estiver instituída (comunicada e reconhecida) e exercer
poder simbólico sobre seus sujeitos, mais provavelmente tenderá a tornar-se
modelo a ser seguido e, portanto, mais fortes tenderão a ser suas influências
sobre outras culturas em relação, particularmente, sobre a comunidade em
que se insere. (2009, p. 58)

A comunicação é o reflexo de uma empresa. A forma como ela se comunica com seus
públicos externo e interno contribui fortemente para a construção da imagem. “Em qualquer
empresa, independente do porte ou segmento de atuação, a comunicação é algo essencial. E como
algo essencial, deve ser entendida de forma simples.” (BRUM, 2010, p. 40). Para uma comunicação
organizacional inteligente, se faz necessário então, uma comunicação e um marketing interno
inteligente, promovendo o conhecimento de uma marca inteligente, levando em conta uma relação
duradoura através de respaldo e identificação (COSTA, 2012). A qualidade do relacionamento da
marca com seus consumidores é reflexo direto de seu relacionamento com seus colaboradores,
os sujeitos a quem se exerce o poder simbólico, nas palavras acima de Baldissera (2009). A
comunicação interna deve “garantir o fluxo eficaz de informações e estabelecer a correlação entre
elas com o objetivo de gerar conhecimento, tendo em vista que esse é o subsidio principal para o
processo de tomada de decisão”. (COSTA, 2012, p. 52).
O marketing interno é o conjunto promotor de integração a partir da identidade comum
que constitui entre seus membros, sustentando, interagindo e avaliando a relação empresatrabalho no ambiente interno, reunindo “não apenas a forma (estética e discursiva) como a empresa
fala às pessoas, mas também a maneira como elas dialogam com a organização” (COSTA, 2012, p.
66). Assim, conquista credibilidade porque o foco principal é a compreensão das demandas dos
colaboradores e seus requisitos de desempenho, que é o esperado no Marketing.
Para Kotler (1998), o marketing interno deve preceder ao externo, pois não se pode
ter um serviço de qualidade e valor sem antes preparar os colaboradores internos da

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

536

organização para fazê-lo. O ideal é que, antes de uma campanha de marketing externo ser
divulgada, os conceitos e valores desta campanha sejam conhecidos e desenvolvidos junto ao
público interno.
Em seu nível mais básico, marca é simplesmente uma promessa feita pelas empresas.
Entretanto muito frequentemente as empresas negligenciam a audiência mais vital para a entrega
bem sucedida do que prometem – seus colaboradores. Deixar de engajar os colaboradores na
construção de uma marca pode ser a maior oportunidade perdida em branding nos dias atuais
(BUCKLEY, 2006).
Valores centrais da marca e almas da marca destacam a importância de assegurar que
os membros da organização alinhem-se adequadamente com a marca e o que ela representa.
É fundamental que todos os colaboradores tenham um entendimento atualizado e profundo
da marca. “No passado, era dada pouca atenção a uma perspectiva interna para assegurar que
colaboradores e parceiros de Marketing avaliassem e entendessem as noções básicas de branding
e como eles podiam afetar o brand equity. Hoje isso é bem diferente” (KELLER. & MACHADO, 2006,
p. 85).
Uma marca surge quando as percepções coletivas se estabelecem de vez. “À medida que
essas histórias colidem na vida social cotidiana, convenções acabam se formando. Às vezes, uma
única história comum transforma-se em visão consensual” (HOLT, 2005, p. 19).
O marketing interno tem assumido um papel estratégico nas organizações e essa postura
é consequência do fato dessa estratégia tratar os colaboradores como clientes. Isso propõe a
qualidade no envolvimento dos colaboradores no desenvolvimento da organização.
Brum (2000) afirma que, com a comunicação interna transmitem-se informações necessárias
usando os meios formais de comunicação disponíveis na organização. Essas estratégias garantem
efetividade e envolvimento diferenciados junto aos colaboradores.
Isso reflete na boa imagem e na produtividade da organização junto ao mercado, devido
ao conhecimento da marca da organização pelo público interno, atribuindo valor à organização.
O conceito de valor pode ser observado e interpretado de diferentes formas. Historicamente,
a noção de valor foi determinada pelo custo do trabalho ou custo de produção, com base na visão
do cliente, identificando a relação custo/benefício. Isso envolve aspectos relacionados à noção de
preço de compra e não apenas ao preço a pagar, identificando-se também os elementos envolvidos
na aquisição do produto/serviço. Porém, “o marketing se vê impelido a mover-se da cultura
material para a cultura dos bens imateriais” (CIACO, 2013, p. 54). Todos esses desdobramentos,
ainda segundo Ciaco (2013), exigem do marketing um aparelhamento teórico muito mais amplo
e diverso para sua compreensão do que as abordagens mercadológicas desenvolvidas até o
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momento. “Imerso no vazio ou no excesso, compreender o mercado se torna mais importante que
medi-lo, quantifica-lo” (CIACO, 2013, p. 55). A proposta de conceito de valor aqui descrito é aquele
ligado ao posicionamento no mercado, que afeta, diretamente, as estratégias de marketing e
exige decisões fundamentais sobre a identificação de seus clientes e concorrentes, influenciando
o público interno. Posicionamento de mercado é uma tarefa primordial do marketing sendo
intimamente ligado à comunicação.
A expressão “valor compartilhado” também indica uma discussão presente na comunicação
organizacional. Segundo Ruão (2003), a partir dos anos 50 o marketing descobriu o potencial
das marcas como forma única de apelo ao consumo, atribuindo-lhes características intangíveis,
relacionadas a sentimentos, ou ideias ou afetos. Desde então, houve a sobrevalorização da marca
em relação aos produtos e serviços. E essas características intangíveis compõem a verdadeira
distinção entre as marcas e os seus produtos e serviços, constituindo elementos fundamentais
para a orientação do comportamento do consumidor.
Ruão (2003) comenta que, tradicionalmente, a identidade corporativa era entendida como
um conjunto de representações simbólicas da organização de acordo com a do público interno ou
do emissor. Por outro lado, a imagem corporativa designava a percepção do público externo ou
do receptor. Análises mais recentes permitiram, no entanto, concluir que as linhas divisórias entre
o público interno, ou emissores, e o público externo, ou receptores, são cada vez mais ténues, e
que a distinção entre interior e exterior da organização caracteriza instrumento problemático.
A identidade é influenciada pelos interesses do público externo. Portanto, a identidade, que é a
percepção interna, também é influenciada pela imagem, que afeta as impressões coletivas dos
membros da organização.
Ambos os fenômenos, portanto, resultam de uma interpenetração contínua de processos
de significação internos e externos que não são isoláveis pelas questões de emissão/recepção,
ou de ambientes interno/externo. “Se olharmos as marcas como ecossistemas, efetivamente
elas podem e devem explorar toda sua capacidade de presença em diferentes ambientes”
(SÁ, 2010, p. 133). Assim, não obstante a frequente falta de consistência no uso dos conceitos,
existem evidencias empíricas de que há forte correlação entre a identidade e a imagem, havendo
vantagens em serem considerados em conjunto. Considera-se que os melhoramentos na imagem
podem ser conseguidos pela ação na identidade interna. Logo, gerir o conhecimento da marca
significa planejar e definir os meios necessários à sua comunicação, no sentido de proporcionar o
desenvolvimento, manutenção e controle da imagem da marca junto ao público interno.
É possível pensar nessa relação para construir o “Endobranding” como um processo
interno de construção do valor da marca, já que valor é o que se procura como moeda de troca
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no mercado. A gestão interna de marcas, o Endobranding, seria “um processo disciplinado para
desenvolver a conscientização e ampliar o conhecimento do colaborador” (WHEELER, 2012, p. 16)
agregando valor à marca.
A cadeia de valor deve ser usada para identificar os pontos fortes e fracos de uma
organização. Assim, é possível compará-los com as oportunidades e ameaças apresentadas pelo
ambiente externo, possibilitando um planejamento estratégico da comunicação. Logo, tudo indica
que a solução é criar valor em sua maneira de definir o negócio, unindo os dois únicos recursos que
são realmente necessários na economia de hoje: o conhecimento e as relações das capacidades
de uma organização e os seus clientes internos ou colaboradores. Mas em sua essência, o valor
depende da capacidade que um sistema tem para sobreviver, realizando outros objetivos em seu
ambiente e mantendo seu desempenho, o valor de seus colaboradores.
A expressão “valor compartilhado” pode indicar um critério bastante adequado, na
medida em que, se inicialmente ele se fundamenta na prestação de serviços e na satisfação do
consumidor com o bem consumido, também se pode pensar no termo compartilhado como
troca de informações entre os colaboradores, saindo do espaço concreto da produção. Na
comunicação, por exemplo, o valor de uma informação ou mensagem é diretamente proporcional
à sua capacidade de modificar o comportamento do receptor, seu procedimento físico, mental ou
afetivo, transformando-se em conhecimento.
Pode-se pensar que comunicação é a base de câmbio, com a aplicação de competências,
como os conhecimentos e habilidades, para o benefício do outro, com uma configuração de
recursos (incluindo pessoas, informações e tecnologia) conectado a outros sistemas de propostas
de valor. Mas para isso é necessário que se estabeleça uma estratégia de ação de marketing.
Santos & Varvakis (2011, p. 18) mostram conceitos de estratégia de operações, onde numa
visão orientada pelo mercado, a estratégia seria consequência dos requisitos do mercado, uma
estratégia “de fora para dentro”, em que as características do ambiente que a empresa está inserida
guiariam o processo de formulação da estratégia.
Mas abrem espaço para ampliar a visão dos conceitos, que seria a baseada em recursos
internos, que a estratégia serviria de guia para as capacitações das pessoas e pelos processos
envolvidos na organização, recursos operacionais exclusivos de uma empresa.
Seria uma estratégia “de dentro pra fora”. Com ela a empresa cria competências essenciais
que trazem vantagem competitiva, pois se tonam difíceis de serem imitadas pelos concorrentes.
Um dos objetivos do Marketing como atividade é investigar a oportunidade de mercado
para planejar, organizar e oferecer produtos/serviços de qualidade, a preços razoáveis que
possibilitem satisfação dos clientes e remuneração adequada. Toda a oferta deve sempre partir
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do exame da demanda e sua compatibilização com os recursos de quem vai prestar os mesmos.
A descoberta de competências exclusivas é um fator importante a ser considerado na formulação
da estratégia de operações, por isso, é necessário definir objetivos e estratégias para as operações
de serviços que são baseados no valor agregado.
Esses objetivos têm graus de importância diferentes para cada tipo de serviço e também
são atribuições do Marketing. É necessária uma mudança cultural para melhorar a prestação de
serviços de uma organização, especialmente, com base em soluções estratégicas, e uma maior
sensibilização para as questões de serviço em toda a organização através da comunicação.
Nenhuma ação de marketing pode ser desencadeada se não tiver uma base de
conhecimento sobre o comportamento dos públicos envolvidos na ação. Fica assim evidente a
importância da informação como agente formador dessa experiência e consolidação do processo.
A estratégia corporativa e de comunicação são operações características do Marketing.
A definição do conceito e da missão da marca é possível através da análise do posicionamento,
a segmentação do público e a determinação de critérios que propiciarão o enfoque e o
estabelecimento de um plano de ação. A implementação se realiza dentro de um projeto. Têm-se,
na Figura 1, o modelo integrado, de maneira conceitual e esquemática, combinando os elementos
apresentados neste artigo.

Figura 01: Roteiro de ação de implantação da marca junto aos colaboradores
Fonte: adaptado de SANTOS & VARVAKIS (2011)
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É possível estabelecer um roteiro de ação para implantação da marca junto aos
colaboradores, tendo a comunicação como a estratégia de ação combinada com as operações de
marketing, ou seja, uma gestão da comunicação interna da marca, ou Endobranding.

Considerações finais
O artigo buscou incorporar e fazer interagir uma parte de atividades e conhecimentos típicos
da área de Marketing relacionando-a mais fortemente ao “sentir para conhecer”, promovendo os
conhecimentos sobre a identidade institucional, o histórico e o posicionamento do negócio e da
marca no contexto da cultura do mercado realizado através de estratégias de marketing interno.
A disseminação do conhecimento da marca junto ao público interno, ocorre principalmente
de maneira reativa e interativa. Isso, também propõe novos rumos para a comunicação. No
plano organizacional, isso requer o reconhecimento dos colaboradores como seres dotados de
conhecimentos, habilidades, experiências e capacidades de aprendizagem, aspectos que são
evidenciados nas atitudes, no comportamento e nos procedimentos individuais e coletivos.
Além disso, consideram-se também as diferentes possibilidades estético-emocionais e simbólicosemânticas disponíveis na cultura como um todo e que, parcialmente, participam também
dos repertórios individuais. Assim, além do acervo estético-simbólico previsto pelos emissores
da marca em seu processo de desenvolvimento, há inúmeros sentidos e significados que são
atribuídos às marcas de acordo com o repertório individual e coletivo dos diferentes públicos que
se relacionam com as marcas.
O processo de construção da marca é interativo, resultando de diferentes ações de
comunicação, que interferem na construção da identidade e da imagem da marca, perante
e por meio de seus diferentes públicos. Todavia, isso requer ainda mais planejamento, para a
concretização da comunicação influente e, pelo menos, da mínima capacidade de gestão do
processo de comunicação organizacional e também ferramentas e estratégias de marketing
interno.
É preciso um levantamento e um estudo teórico mais aprofundado para formular uma
fundamentação acadêmica na construção de um conceito para o termo Endobranding. O
Marketing é apenas um deles, e só o início.
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BRANDING SENSORIAL COMO IMPLEMENTADOR DE VALOR DE MARCA1
Jéssica Cristina Bettoni VOLPATO 2
Centro Universitário BELAS ARTES DE SÃO PAULO

RESUMO
Este artigo busca fazer uma interligação entre o branding sensorial e o brand equity, sendo o
primeiro basicamente a causa e o segundo o efeito. A teoria é baseada nos livros “Gestão de
marca”, por Ana A. Ikeda et al., e “Brandsense: a marca multissensorial”, por Martim Lindstrom.
Respectivamente, primeira e segunda partes trazem os principais conceitos sobre marcas, gestão
de marca, valor percebido, sentidos e suas importâncias, entre outros, a fim de criar uma linha de
raciocínio entre aplicabilidade dos dois temas em uma mesma esfera de atuação. Na terceira parte,
dá-se a análise de entrevistas realizadas com profissionais da área, sobre suas experiências quanto
ao tema, e a fatorial da marca Any Any para identificar os sentidos utilizados em seus pontos de
contato com o consumidor final e os possíveis reflexos disso. Como resultado, foi constatada a
importância e efetividade da necessidade do uso dos sentidos para ampliar o campo de atuação
e, de forma indireta, aumentar o valor percebido das marcas, ao mesmo tempo em que há uma
negligência por parte das empresas que perdem a oportunidade de ultrapassar a barreira da
compra e venda tradicional e desenvolver relações mais afetivas e gerar fidelização.
Palavras-chave: Gestão de marca. Branding sensorial. Valor de marca.

ABSTRACT
This article seeks to make a connection between the sensory branding and brand equity, the first one
being basically the cause and the second one the effect. The theory based on the books “Gestão de marca”
by Ana A. Ikeda et al. and “Brandsense: a marca multissensorial” by Martin Lindstrom, respectively first
and second parts of this project, bring the core concepts of brands, brand management, perceived
value, senses and their importance and many others, to create a line of reasoning between applicability
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of these two subjects in one sphere of acting. The third section not only gives an analysis of interviews
with professionals about their experiences on the subject but also of the factors of the brand Any Any
to identify the senses used in its points of contact with the consumer and the possible consequences
of that. As a result, it was found the importance and effectiveness of the necessity of using the senses
to expand the acting field and indirectly increase the perceived value of the brands at the same time
that there is a negligence by companies that lose the opportunity to overcome the traditional barrier of
purchase and sales and to develop more personal relationships and generate loyalty.
Keywords: Branding. Brand sense. Brand equity.

RESUMEN
Este artículo busca hacer una relación entre branding sensorial y brand equity, donde el primero es
la causa y el segundo, el efecto. La teoría basada en los libros “Gestão de marca” por Ana A. Ikeda
et al. y “Brandsense: a marca multissensorial” por Martim Lindstrom, respectivamente la primera y
segunda partes del trabajo, trae los principales conceptos a cerca de marcas, gestión de marca, valor
percibido, sentidos y sus importancias, entre otros más, con el fin de crear una línea de raciocinio entre
la aplicabilidad de los dos temas en una misma esfera de actuación.
En la tercera parte, ocurre el análisis de entrevistas realizadas con profesionales en el área, sobre sus
experiencias laborales cuanto al tema y el análisis factorial de la marca “Any Any” para identificar los
sentidos utilizados por la misma, en contacto con el consumidor final y los posibles reflejos de eso.
Como resultado, fue constatada la importancia y efectividad de la necesidad del uso de los sentidos
para ampliar el campo de actuación y de manera indirecta aumentar el valor percibido de las marcas,
al mismo tiempo que hay una negligencia por parte de las empresas que pierden la oportunidad de
ultrapasar la barrera de compra y venta tradicional y desarrollar relaciones más afectivas y generar
lealtad.
Palabras-clave: Gestión de la marca. Branding sensorial. Valor de la marca.

RÉSUMÉ
Cet article académique a pour but de créer une relation de cause à effet entre l’image de marque
sensorielle et l’équité de la marque. Les concepts et théories présentées dans l’article sont basés sur les
livres suivants: “Gestão de marca”, par Ana A. Ikeda et al., et “Brandsense: a marca multissensorial” par
Martin Lindstrom. Ces livres apporteront la structure conceptuelle des certains termes tel que: Marque,
management de la marque, value perçue, etcetera, de façon à raisonner et appliquer de manière
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dynamique les concepts susmentionnés au travers de l’article académique. Dans le troisième chapitre,
des entretiens avec des professionnels ainsi que leur analyse globale sera présentée en gardant comme
axe principal leur expériences variées avec la marque: Any Any. Ceci nous aidera à définir les moyens
qu’ils utilisent. Finalement, l’efficacité requise par le group objectif a été confirmée et atteinte ce qui
a permis non seulement une augmentation indirecte de la valeur perçue de la marque mais reflète
également un mépris de la part des companies qui n’arrivent pas à créer une bonne relation client.
Mots-clés: L’image de marque. l’image de marque sensorielle. Valeur de la marque.

Para delinear as fronteiras da discussão
Utilizar o termo globalização e sua definição para explicar mudanças políticas,
econômicas, ambientais, tecnológicas, entre outras, que ocorreram nacionalmente e
internacionalmente, se tornou um clichê e não cabe a esse artigo fazê-lo novamente, entretanto
deve-se atentar a uma de suas ramificações: a modernidade, que de forma introdutória nesse
trabalho trará a luz ao leitor quanto à posição do tema na sociedade moderna.
“Etimologicamente, modernidade vem do latim hadiernus, que significa ‘dos nossos dias,
recente, atual’.” (KUNSCH, Estudos Aberje, 1997), o que pode ser interpretado de diversas maneiras,
uma vez que o seu significado sempre estará ligado ao presente, e este será o passado do amanhã,
nada mais podemos concluir que o moderno está em constante transformação e mudança de sua
aplicabilidade durante o tempo.
Dessa maneira, ao dizer sociedade moderna faz-se referência a um “conjunto de pessoas
de uma mesma esfera”, que se modifica e afeta os mais variados âmbitos ligados a ela, como a
economia local e global. Conforme Harvey (2002), há uma mudança na sociedade e na sua forma
de consumir que está mais rápida devido à própria aceleração no capitalismo e no ciclo de vida
dos produtos.
Essa nova forma de se pensar o consumo traz à tona diversas questões para as organizações.
Para Drucker apud Kunsch (2006, p.2), “Nenhum século da história humana passou por tantas
transformações sociais radicais como o século XXI”, novos posicionamentos, desejos, necessidades
estão em jogo, tanto de forma individual quanto em grupo. Cada vez mais os jovens começam a
trabalhar precocemente; a concorrência está mais agressiva, rápida e ágil; os produtos encontramse padronizados, dificultando o desenvolvimento de diferenciais; entre outros.
Dá-se, então, a busca da criação de uma ligação com o consumidor, a fim de captar sua
atenção e curiosidade, promover a compra e gerar fidelidade. Para isso, toda e qualquer forma
de ação empresarial externa utiliza aspectos sensoriais para ultrapassar as barreias racionais. As
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empresas criam patentes de sabores, cheiros, cores e sons como forma de garantir exclusividade e
gerar memória, mas dentre esses a visão e a audição prevalecem em seus esforços.
Com base nisso, esse artigo visa analisar qual(ais) seria(m) o(s) ganho(s) em Valor de Marca,
caso as empresas direcionassem seus esforços para que esses englobem outros sentidos além
da visão e da audição, bem como verificar a compreensão de Branding sensorial e Brand equity
pelos profissionais da área e suas expectativas quanto ao problema central. A importância dessa
análise se dá aos esforços das empresas de aplicarem sensações aos pontos de contato com os
consumidores finais, mas que muitas vezes não são facilmente compreendidos pelos mesmos.
Para gerar o conhecimento pretendido, são realizadas a exposição de um modelo
analítico e entrevistas com profissionais da área a fim de dar um tom mais tangível e prático ao
tema. O Primeiro se remete à análise fatorial da marca Any Any, a partir de fontes primárias e
secundárias e demais informações disponíveis nos meios eletrônicos. Enquanto a segunda retrata
os conhecimentos adquiridos por entrevistados acadêmicos e profissionais da própria área.
Quanto à primeira parte teórica, será utilizada como base a teoria de Ana Ikeda, et al. com o
livro “Gestão de marketing”, uma vez que apresenta uma visão mais panorâmica e recente dos mais
variados aspectos de marketing. Como complemento, Philip Kotler com o livro “Administração de
Marketing”; Kevin Keller com “Gestão estratégica de marcas” e John Williams com o artigo “The
basic sof branding: Learn what this critical business term means and what you can do to establish
one for your company”, porque representam respectivamente a visão clássica e contemporânea,
teórica e prática sobre as definições gerais.
Por fim, a segunda e última parte teórica teve como base Martin Lindstrom, com seu
livro “Brandsense: a marca multissensorial”, sobre as vantagens e desvantagens de direcionar as
ações empresariais para os mais diversos sentidos. Bem como a de Bertil Hultén, Niklas Broweus
e Marcus van Dijk com “Sensory Marketing” e Bernd Schmitt com “Marketing experimental: sua
empresa e suas marcas conquistando o sentir e o pensar, o agir e o identificar-se dos clientes” a fim
de complementar com ideias mais específicas sobre o tema.
Assim se estabelece a proposta de construção desse artigo, com uma perspectiva idealizada
com base em teorias consistentes e uma visão aguçada e curiosa da própria autora, para garantir
melhor nível de conhecimento sobre o tema e uma visão mais eficiente para talvez uma futura
extensão da pesquisa, como também a própria atuação no mercado.

Bases para argumentação
Apesar de definições às vezes serem contraditórias ou infinitas devido à imensidade de
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autores e situações em que foram ou podem ser aplicadas, elas ainda são necessárias para se
desenvolver uma linha de raciocínio. Para tanto,apresentam-se definições e/ou sentidos de
definições complementares à ideia central de Brandsense.
De início, uma indagação: Em que se baseia o conhecimento sobre um mercado? Para Ikeda,
(2012, pg.7) o mais lógico é viabilidade de aplicação de ações que satisfaçam as necessidades e
desejos do público-alvo. A satisfação, de forma geral, está ligada ao atendimento das expectativas
por um período de tempo. Se essas expectativas são passageiras, o mais provável é a que as
empresas busquem formas de estendê-las.
O prolongar dessa fase de satisfação está diretamente relacionado à entrega de valor
superior se comparado à concorrência, o que fará determinada empresa se destacar, assim “(...)
ela precisa apresentar ofertas baseadas em aspectos valorizados por seu público e trabalhadas
de modo que sejam percebidas como diferenciadas em relação às ofertas concorrentes”. (IKEDA,
2012, pg. 10).
Em complemento, para Kotler (2006) a definição de valor está ligada a quanto um produto
consegue satisfazer o consumidor em potencial. Dessa forma, a “proposta de valor” da empresa, ou
seja, aquilo que ela oferece ao seu consumidor final - seja de forma direta, como as características
do próprio produto, ou indireta, com serviços associados, “(...) devemos considerar a possibilidade
de criar diferenciação por meio de elementos intangíveis relativos à percepção do mercado.”
(IKEDA, 2012, pg. 13) - deve ser entregue, para que esse reconheça o valor e realize a compra.
Para John Williams,
Simply put, your brand is your promise to your customer. It tells them what they
can expect from your products and services, and it differentiates your offering
from your competitors. Your brand is derived from who you are, who you want to
be and who people perceive you to be.(Artigo The Basics of Branding).

Assim, mesmo a intangibilidade da marca permite a oferta de valor, uma vez que ela
própria é considerada um produto da empresa:
Produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para apreciação,
aquisição, utilização ou consumo e que possa satisfazer uma necessidade ou
desejo. Assim um produto pode ser um bem físico (cereal, raquete de tênis
ou automóvel), um serviço (linha aérea, banco ou seguradora), uma loja de
varejo (loja de departamentos, loja de especialidades ou supermercado),
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uma pessoa (político, artista ou atleta profissional), uma organização (ONG
ou grupo de teatro), um lugar (cidade, estado ou país) ou uma ideia (causa
política ou social). (KOTLER APUD KELLER, 2006, p. 3).

Entretanto a compra única, isolada e esporádica realizada pelo consumidor final de
determinada marca não é ideal e/ou sustentável em longo prazo para a empresa. A extensão
desse valor percebido deve ser levada aos consumidores que já usufruem a marca, a fim de
que se desenvolva fidelidade a ela. “Nesse sentido, podemos dizer que o processo de criação de
fidelidade do cliente se dá por intermédio da entrega contínua de valor a ele, uma vez que isso
tende a aumentar seu nível de satisfação.” (IKEDA, 2012, pg. 14).
Entretanto, anterior a uma análise da marca, é necessário ter um panorama geral dos
fatores que podem influenciar o consumidor final ao adquirir determinado produto. Dentre as
diversas variáveis utilizadas, o foco aqui serão as psicológicas, por se enquadrarem melhor no
tema. Dentre elas, para Ikeda (2012, pg.83) a motivação que impulsiona a ter uma atitude - o que
implica uma ação - para satisfazer-se. O que se destaca nessa variável são os impulsos extrínsecos
ao indivíduo como costumes e hábitos que advêm da convivência com seu entorno.
Agregando a ele, há a percepção, cujos processos de captação, interpretação e criação de
significados do ambiente se dão por meio de estímulos sensoriais.
De fato, ao receber um estímulo, o indivíduo o integra à sua estrutura
cognitiva, interpretando-o e elaborando-o. A estrutura cognitiva é própria de
cada pessoa e está relacionada à sua história, a seus ambientes físico e social, à
sua personalidade e às suas estruturas fisiológica e psicológica. (IKEDA, 2012,
pg. 82).

A terceira é a personalidade, “características psicológicas” contínuas, duráveis e individuais
que são levadas ao meio em que se encontra. Esse é um dos fatores de influência comportamental,
o que incluiu o consumo (IKEDA, 2012, pg. 83), assim “os indivíduos percebem os produtos que
possuem ou que gostariam de possuir em termos de seu significado para si próprios e para outros.”
(MOWEN APUD IKEDA, 2012, pg.83).
Aprendizagem está relacionada à personalidade por justamente referir-se aos valores,
pensamentos, sentimentos que são apreendidos como consequências das experiências vividas.
Para isso a bagagem de significados na memória do indivíduo é de extrema importância, porque
é ela que vai interligar sensações e informações do passado com as do presente e definir novos
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comportamentos (IKEDA, 2012, pg.84).
Por fim, a atitude, que se refere a ter uma determinada ação em relação a um objeto e/ou
situação, adquirida pela experiência passada, emoções relacionadas a algo ou comportamental
comparado ao outro. (IKEDA, 2012, pg. 84-85).
Todas essas condições de consumo moldam os pensamentos individuais sobre determinado
objeto de estudo, que nesse caso é a marca. As experiências, histórias e conhecimentos são fontes
inesgotáveis de possibilidades para estratégias que proporcionem conhecimento e aproximação
dos seus consumidores finais, oferecendo-lhes aquilo de que precisam, como e quando precisam.
Dessa forma, será estudado no próximo tópico o brand equity, cujo objetivo é verificar o valor
próprio da marca, como sendo um produto de alcance direto ao consumidor final.

Valor de marca: brand equity
Para Bennett apud Ikeda (2012, p. 354) “marca é um nome, termo, sinal, símbolo, ou
qualquer outra característica que identifique um bem ou serviço do vendedor, em distinção a
outros dos demais vendedores.” Essa definição se torna muito simplista se vista apenas sob a ótica
da diferenciação dos produtos e os seus concorrentes. Atualmente a marca tem uma função mais
abrangente de fidelização, como mencionado no tópico anterior.
Para tanto, a definição que atende a esses requisitos diz que a marca é “o conjunto de
referenciais físicos e simbólicos capazes de influenciar e determinar a preferência para os
produtos, tendo por base a oferta de valor a ela associada.” (SERRALVO APUD IKEDA, 2012, p. 355356), e que as “(...) diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis - isto é, relacionadas
ao desempenho do produto. E também podem ser simbólicas, emocionais ou intangíveis - isto é,
relacionadas ao que a marca representa.” (KOTLER, 2006, pg. 269).
Dessa forma, além das características físicas, facilmente palpáveis e identificáveis nos
produtos, também há inclusão das intangíveis, que ainda assim constituem um fator corroborante
para a identificação, criação de valor e fidelização do consumidor final. “À medida que a vida dos
consumidores se torna mais complexa, agitada e corrida, a capacidade que as marcas têm de
simplificar a tomada de decisões e reduzir riscos é inestimável.” (JACOBY APUD KOTLER, 2006, pg.
269).
Pode-se dizer, então, que a fácil identificação de determinado produto pela sua marca é
somente uma pequena parte de todo o processo de agregar valor e gerar fidelidade - não se
referindo aos demais processos e serviços agregados. Ela - em suas mais variadas formas - tem o
poder promover sensações quanto a sua representatividade na vida daqueles que a consomem.
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Isso se justifica a partir da estruturação das marcas, que ocorre por meio de “atributos
associativos” e “valores agregados” (IKEDA, 2012). Com relação ao primeiro, refere-se à ligação
entre a marca e os atributos dos produtos; se ambos são balanceados e atendidos dentro dos
conformes, a compra é realizada; dependendo da dimensão que a satisfação chegar, a fidelidade
é desenvolvida.
Enquanto os valores agregados estão relacionados à imagem - interpretação social da
marca e do próprio produto; personalidade - características singulares que a diferenciam das
demais marcas e classificam seus produtos conforme o cumprimento da promessa central e as representações visuais - simbologias das marcas (IKEDA, 2012, p. 358-360), isso busca “(...)
criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e
serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere valor
à empresa.” (KOTLER, 2006, p. 270).
São exatamente essas associações que se faz das marcas capazes de criar valor - não
somente o percebido, mas também financeiro - nas marcas, uma vez que sua valorização se torna
possível dentro dos diversos mercados. Consumidores são encorajados a usufruir de produtos
cujas marcas se adéquem melhor aquilo que são ou pretendem ser, acreditam e vivenciam. Em
consequência, o aumento das vendas promove melhor aceitação e busca por investidores no
mercado financeiro. E/ou aumento do marketshare e poder de barganha junto aos fornecedores
e mais diversos impactos financeiros.
O descrito acima é uma das mais variadas formas de brand equity, cuja diversidade de
definições adotadas para o termo obrigou a escolha de linhas de raciocínio. Nessa pesquisa,
ele terá o sentido de valor de marca e, consequentemente, um viés financeiro, “essa concepção
parte do pressuposto de que uma marca agrega valor financeiro aos ativos de uma organização,
especialmente no momento de sua venda. Por isso, o objetivo da vertente financeira sempre foi
(...) desenvolver meios de apropriar esse valor aos balanços das empresas” (IKEDA, 2012, p. 362).
E, de forma complementar, a vertente de estratégia o concretiza como “valor líquido da
marca”, ou seja, a empresa define diversas estratégias para aumentar e desenvolver positivamente
a imagem da marca e tudo mais que a envolve (IKEDA, 2012, p. 362)e, em consequência, a
perspectiva do consumidor que considera aquilo que ele pensa, sente e lê sobre a própria marca,
ou seja, suas experiências de forma direta ou indireta com ela (KOTLER, 2006).
Assim, conforme o Instituto de Ciências de Marketing, brand equity:
É o valor agregado ao nome que é recompensado pelo mercado com
maiores margens de lucros ou participação de mercado. Os consumidores ou
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distribuidores podem ver o valor de uma marca como um ativo financeiro e/
ou como um conjunto de comportamentos ou associações favoráveis à marca.
(SANTESMASES APUD IKEDA, 2012, pg. 362).

“O brand equity é um importante ativo intangível que representa valor psicológico e
financeiro para a empresa” (KOTLER, 2006, p. 270). Dessa forma, “The added value intrinsic to brand
equity frequently comes in the form of perceived quality or emotional attachment.”(JOHN WILLIAMS).
Assim, Brand equity é uma representação daquilo que o mercado e os consumidores
apreendem da marca e da empresa como um todo. Ele trata de percepções de diversas áreas
e públicos envolvidos. Não cabe a esse trabalho estudar as mais variadas formas de pesquisa e
classificação das empresas por meio das agências, mas sim entender em linhas gerais os ganhos
que as empresas têm, conforme algumas ações promovidas e relacionas às suas marcas.
Conforme Ikeda (2012, p. 362), o termo em inglês, ao ser traduzido para o português, seria
melhor representado por “ patrimônio da marca”, que promove uma associação direta a todo e
qualquer atributo relacionado a ela. O mais importante são os elementos de marca que podem
influenciar diretamente a criação de valor da mesma, por isso na terceira parte dessa pesquisa
será analisado o caso Any Any, a fim de se identificar aspectos - principalmente sensoriais - que
afetam o seu desempenho. Antes disso, é necessário entender o brand sensorial ou brandsense
como elemento de marca.

Branding sensorial e o novo mundo
Entendidos os aspectos e conceitos iniciais que qualificam o tema, propõe-se nessa etapa
da pesquisa uma visão mais global da importância dos aspectos sensoriais. Em seguida, esses
mesmos aspectos de forma mais aprofundada e, por fim, os novos desafios a serem enfrentados
por essa modalidade de branding holístico.
Como uma ideia linear, o passar das décadas apresentou formas de consumo que mudaram,
desde uma fase mais consciente no período Pós-Guerra Mundial, devido à escassez em alguns
lugares do mundo, a uma exaltação emocional de usufruir determinada marca; a incorporação
dela na vida de seus consumidores finais; e, por fim, a personalização direta nos produtos.
Para Lindstrom (2007, pg.17 e 18), o foco do branding passou por diversas fases, conforme
as informações acima, para então se chegar ao branding holístico, que “(...) são aquelas [marcas]
não apenas ancoradas pela tradição, mas que adotam características religiosas e, ao mesmo
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tempo, alavancam o conceito de branding sensorial como uma forma holística de comunicar as
novidades” (LINDSTROM, 2007, pg.18).
De forma complementar, Trierweiller et al., (2011, p. 4) diz que “o marketing sensorial tem
como propósito fixar uma marca, produto ou serviço na mente do consumidor, criando sensações
através dos sentidos, formando assim um vínculo emocional”.
E, para Gobe apud Hultén (2009, pg. 160), “One of the key concepts of sensory marketing is
developing the personal touch in a sensory experience. We believe that this touch should be related to
every sense and comprise the supreme sensory experience”.
Pode-se entender que há uma busca pelo fanatismo dos consumidores finais. Fazer parte
de uma comunidade na qual é utilizada uma mesma determinada marca não é mais suficiente.
Até porque há um movimento inverso no mercado consumidor. Com as facilidades de compra,
novas classes emergiram e começaram a utilizar produtos que antes não tinham acesso, ao passo
que antigos usuários não querem estar mais ligados a marca para não pertencerem a esse novo
grupo.
Essa nova realidade deve proporcionar ao branding a tomada para si de uma parcela da
vida dos consumidores, igual a uma devoção. Essa nova “dependência” mostra que a divisão
tradicional das características do público-alvo feita pelo marketing - como sexo, idade, geografia,
entre outros - deixa a desejar, uma vez que pessoas totalmente diferentes entre si podem ter uma
memória similar, o que as enquadraria em um mesmo grupo de consumo, algo anteriormente
inviável.
Schmitt (2002) afirma que há o surgimento de um novo marketing - chamado por ele
de marketing experimental -, baseado na experiência do consumidor com o produto e que em
consequência gera memória sobre ele. Para a viabilização do alcance do consumidor final é
necessária a utilização dos sentidos para que se possa criar e/ou resgatar a memória positiva,
uma vez que as “experiências são estímulos criados para os sentidos, para os sentimentos e para a
mente” (SCHMITT, 2002 p. 41).
Ao consumidor final é recomendado sempre verificar o prazo de validade dos produtos
que consome, principalmente se fazem parte do ramo alimentício, entretanto dificilmente uma
pessoa confiará cegamente em um número expresso na embalagem. Em sua maioria utilizamse os sentidos para a verificação de que as coisas estão dentro dos conformes, como cheirar o
leite ou os ovos e esperar o “odor de fresco”; ao mastigar cereais ou torresmo e ouvir o som de
estalo; tocar uma fruta e sentir a uniformidade da casca; provar uma bebida e o sabor ser o mesmo
descrito na embalagem e abrir uma encomenda e perceber que o objeto está com a cor/tom que
foi escolhido.
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Tudo isso viabiliza a afirmação da memória positiva, ou seja, é fazer uma conexão de algo
no passado - que o consumidor final já conheça e sinta confortável - com o do presente, a fim de
proporcionar uma familiaridade e consequentemente a aceitação.
Contudo, esses sentidos não são somente utilizados para a constatação do “perigo” como
descrito anteriormente, mas também podem fazer menção a um desejo do passado, ou seja, uma
situação específica que ocorreu na infância, por exemplo, e que se deseja reviver; ou a busca de
algo ou alguém que se queira tornar, um status.
Isso não é bem uma novidade para o branding, porém o que se percebe claramente é
uma “preferência” pela utilização da visão e audição, enquanto o olfato, paladar e tato são
subestimados quanto a sua potencialidade sobre o consumidor final. Entretanto, um julgamento,
se não impossível, é pelo menos injusto se realizado antes de analisar cada um dos sentidos.
Primeiro há a visão, que é o sentido mais trabalhado pelas as marcas, mas o que se
descrimina é a sua facilidade de gerar ambiguidades,
(...) C.N. DuBose pediu às pessoas que experimentassem bebidas sabor uva,
lima-limão, cereja e laranja. Não houve nenhum problema em identificar o
sabor quando as cores combinavam com as frutas. Mas, quando a cor e sabor
foram alterados, somente 30% das pessoas que experimentaram a bebida
de cereja puderam identificá-la. Na verdade, 40% pensaram que a bebida de
cereja fosse de lima-limão. (C.N. DuBose apud Lindstrom, 2007, pg. 32).

Devido à grande gama da paleta de cores e às diferentes luzes sobre o produto, que podem
destoar as sombras e a própria coloração, quantas vezes os consumidores finais já se depararam
com o dilema “é vermelho ou laranja”? Deve-se também levar em consideração as pessoas
daltônicas e as com deficiências visuais, que apresentam dificuldades para captar a mensagem
por esse meio e assim são excluídas do foco de atuação da empresa.
Outro ponto é a falta de possibilidade de patentear as cores. Depois que vários estudos
mostraram o vermelho e amarelo como as mais indicadas para o mercado de alimentos, pois
chamam a atenção e promovem o desejo por comida, quantas empresas - concorrentes diretas
ou não - passaram a adotá-las? Dessa forma, a luta por uma patente dessas cores, se torna inviável.
Entende-se que visão nunca deixará de ser importante quando se trata de branding, mas a
utilização de um único sentido é muito simplório e vago para captar a atenção dos mais variados
consumidores finais.
A audição é a segunda no foco do branding. Ela nos permite facilmente identificar os sons
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e os acontecimentos mesmo quando estão fora do campo da visão, promovendo a sua localização
espacial. Por exemplo, ao ouvir um pedido de ajuda, a audição delimita minimamente de onde vem,
a sua distância, e devido à intensidade do som, esse proporciona sensações como desconfiança,
medo, coragem, dúvida, entre outros mais, e consequentemente uma reação a eles.
O mesmo acontece para o branding em si, ao ouvir, por exemplo, o microjingle da Intel,
por mais que o consumidor não esteja diretamente olhando na direção que o som veio, ele saberá
a qual marca ele pertence e as chances de trazer à mente o logotipo e logomarca da empresa em
questão são grandes. Para Hultén (2009, pg.168), “Thus, an auditory sensation can express a brand
soul when the sensation contributes to an individual’s emotional experience”.
Como continuidade há o olfato, que é o sentido que mais se integra aos demais. “Assim
como o olfato está vinculado à memória, o som está vinculado ao humor” (LINDSTROM, 2007, pg.
34). Como mencionado na citação anterior, o olfato está vinculado à memória e é o sentido mais
considerado como preciso e real.
Assim como a audição, o olfato também permite a transposição das barreiras, como por
exemplo, a fumaça, o cheiro de algo pegando fogo pode indicar perigo e atenção, bem como o
cheiro da grama depois da chuva pode remeter a um final de semana na praia ou no sítio, um café
da tarde em família, entre outros. Apesar de esse sentido ser o mais fiel, ele é pouco desenvolvido
pelas marcas de uma forma geral, “menos de 3% entre as 1.000 da Fortune sequer pensaram sobre
isso” (LINDSTROM, 2007, pg. 38).
Enquanto os outros sentidos são proporcionados por órgãos limitados quanto aos seus
tamanhos, o tato tem a vantagem de estar relacionado à maior região sensorial: todo o corpo
humano. Apesar de ainda se fazer menção ao passado, o toque está mais relacionado com o
presente e com as sensações físicas. Uma experiência momentânea de surpresa, frio, calor, um
choque pode chamar a atenção necessária do consumidor para o que a marca quer, mas novamente
é um sentido desmerecido, “(...) quase 82% das 1.000 marcas listadas na Fortune melhorariam seus
resultados se tivessem consciência da importância desse item” (LINDSTROM, 2007, pg. 40).
Por fim, o paladar é considerado um dos sentidos mais debilitados do corpo, por ser
dependente do olfato. Porém assim como o olfato, o paladar está relacionado à sobrevivência,
uma vez que se prova algo que não apresenta um gosto dentro dos conformes, há uma repulsão.
Entretanto, mesmo as empresas que trabalham de alguma forma com o sabor perdem a
oportunidade da continuidade por outros produtos de outras linhas, como no exemplo retirado
do livro Brandsense: a Colgate patenteou o sabor de sua pasta de dente, mas não prolongou a ação
para outros produtos como fio dental, escova de dentes, entre outros. Assim “(...) quase 16% das
1.000 marcas da Fortune poderiam acrescentar sabor à plataforma de sua marca (...)” (LINDSTROM,
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2007, pg.42).
Como foi possível verificar, a participação de cada sentido para a interpretação das pessoas
daquilo que está ao seu redor é de extrema valia. Mas, ainda assim, as empresas estão realizando
uma análise unilateral ou parcial da situação, e como foi mencionado no início, o ideal é a visão
holística das coisas, ou seja, as partes singulares, quando colocadas juntas, criam um todo coerente
e completo. Para tanto, propõe-se a transição para a análise multissensorial, que é a inclusão de
todos os sentidos no estudo da aplicação das atividades empresarias, para que se possa lidar com
a nova e emergente forma de consumir.

Novos desafios: de bissensorial para multissensorial
“O segredo é criar elementos muito fortes, capazes de funcionar independentemente e,
ao mesmo tempo, criar tal integração e sinergia que a marca alcance um nível de familiaridade
totalmente novo” (LINDSTROM, 2007, pg. 45).
O objetivo é transportar o consumidor para uma nova realidade... a realidade da marca.
Muitas preferem ter pontos de venda próprios - loja conceito - a fim de proporcionar um ambiente
propício. Música, temperatura, luz, os produtos em si são ordenados de forma a serem singulares
e complementares ao todo.
Em contrapartida, ir a determinado lugar que apresenta um dos elementos que
afetam os sentidos humanos pode acarretar um efeito dominó, se aplicado de forma negativa,
porque “(...) o apelo multissensorial afeta diretamente a percepção da qualidade do produto e,
consequentemente, o valor da marca” (LINDSTROM, 2007, pg.80).
Como por exemplo, um restaurante. Se a comida tiver aparência, aroma, ambiente
agradável aos olhos, mas apresentar ruídos, barulhos no geral que comprometam essa experiência,
dificilmente o consumidor estará disposto a retornar ao local, assim “it was essential to find a sound
that expressed the identity of the brand and also contributed to a pleasant sound experience.”
(HULTÉN, 2009, pg.67).
O que é proposto não é simplesmente aplicar todas as formas de se atingir os sentidos em
si, mas as que são cabíveis para cada marca. Adotar todas e sofrer uma falha como a interpretação
errônea por parte do consumidor final será tão nocivo quanto a adoção parcial de um ou dois
elementos, com a obtenção de resultados moderados. Cabe à empresa decidir qual(ais) sentido(s)
podem se tornar uma assinatura sensorial conforme seus objetivos empresariais.
Os canais de comunicação tradicionais continuarão sempre a existir, mas como uma
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exigência de eficiência e eficácia, será necessária a coexistência com novos canais/meios que
estão surgindo e tomando espaço muito rapidamente ao passo que a tecnologia avança.
Conforme a pesquisa realizada pela Millward Brown e Lindstrom (2007, pg. 79 e 80), a visão
ainda se apresenta como o sentido mais importante para os consumidores finais, quando se trata
de ambiente, enquanto o segundo lugar pertence ao olfato, ficando a audição com o terceiro
posto.Isto demonstra a primeira contradição entre a prática e a teoria, uma vez que os esforços
atuais por parte das empresas para encontrar um som que mais represente sua marca e patenteálo são grandes, mas não necessariamente importantes conforme as necessidades do público-alvo.
O gráfico abaixo mostra a “hierarquia” entre os sentidos.

		Gráfico1 - Porcentagem sensorial conforme importância para o consumidor final


		

Fonte: Lindstrom, 2007, pg. 80.

Esse gráfico promove uma nova ideia sobre os sentidos. No tópico anterior, foi explicada
a importância de cada um deles, e o paladar foi considerado o mais frágil por ser dependente do
olfato. Por outro lado, a preferência dos consumidores finais mostra que a devida atenção dever
ser dada ao olfato, uma vez que ele supera o toque.
Com relação ao olfato ser mais expressivo em porcentagem que a audição, isso se deve ao
fato de as crianças e jovens apresentarem uma sensibilidade maior ao olfato e terem uma influência
de compra de mais de 80% (LINDSTROM, 2007, pg. 79) em relação aos adultos. Tais dados não se
referem somente aos produtos direcionados para as crianças, mas também aos destinados ao
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público adulto. Como exemplo, vale a influência que uma criança pode ter no modo de se vestir
de sua mãe.
Com outro olhar sobre este gráfico, apesar das diferentes porcentagens, em realidade as

discrepâncias entre os sentidos são mínimas, uma vez que toda e qualquer ação empresarial não
consiga atingir somente um por vez, dada a sua grande interdependência, como foi explicado no
tópico anterior.
Além disso, os dados que emergiram do estudo BRANDsense revelaram que
quanto mais pontos sensoriais forem estimulados ao construir marcas, maior
será o número de memórias sensoriais ativadas. Quanto maior o número
de memórias sensoriais ativadas, mais forte será a adesão do consumidor à
marca. (LINDSTROM, 2007, pg. 80).

Isso fica evidente quando são incrementados os canais de apelo emocional nos consumidores
finais, pois uma marca pode desenvolver um relacionamento com uma pessoa por meio de um
design inovador, que estimule o indivíduo. Entretanto outro consumidor pode ser atraído por um
odor que o remeta à outra situação, enquanto a um terceiro o som lhe promove sensações de, por
exemplo, liberdade, aquilo que deseja para sua vida, entre outros.
Porém a utilização de sentidos deve buscar não somente a atenção do consumidor, mas
também retê-lo - com o sentido de lealdade. Para Lindstrom (2007), é necessário transformar
atividades sem marca - que é a aplicação de fatores sensoriais aleatórios nos pontos de contato
com o consumidor final - para atividades com marca - de forma estudada, decidir quais sentidos
serão atingidos e de que forma - a fim de se criar uma assinatura sensorial, como já mencionado
anteriormente.
Essa assinatura permite que a empresa enfrente a concorrência e aumente a vida útil dos
seus produtos por meio do consumo em um mundo de cópias legais - com o fim das patentes
- e ilegais - pirataria. Ou seja, mesmo que existam produtos similares no mercado, determinado
consumidor final vai preferir o produto de uma marca específica, e muitas vezes se propõe a pagar
mais caro, devido à fidelidade que tem com essa empresa e graças às diversas memórias positivas
geradas por ela. Isso é levar a outro patamar o relacionamento com o consumidor final.
“Knowledge about individual perception is extremely interesting for marketers, especially
when it concerns how a symbiosis with a brand can take place and become personified in the human
brain.” (HULTÉN, 2009, pg.158).  Utilizar os sentidos é estreitar o relacionamento com o passado e/
ou futuro do consumidor final. É realizar top of mind por algo que já aconteceu ou vai acontecer. É
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conseguir fazer parte das histórias individuais, sem necessariamente pertencer ou ter pertencido
a elas fisicamente.
Como intuito de promover uma ideia mais tangível para o leitor, o próximo tópico deste
artigo irá expor os principais conceitos de como a marca Any Any foi pensada com relação aos seus
fatores sensoriais por meio de pesquisa primária e secundária.

Tangibilidade dos fatos
Com o intuito de proporcionar uma visão menos abstrata do tema - uma vez que a teoria
como fonte única de informação pode se tornar utópica e discrepante da realidade - foram
realizadas entrevistas com profissionais da área e cuja experiência compartilhada nesse trabalho
deverá aproximar mais o leitor de questões relacionadas ao tema.
Apesar de ir ao encontro do branding, a variedade nas formações acadêmicas e profissionais
dos entrevistados diversifica as ideias e expande o campo do pensamento com relação às opiniões,
visões, experiências, exemplos vivenciados e direcionamentos do tema abordado.
Para tanto, como forma de dar veracidade a essa terceira parte e expandir as linhas de
discussão, foram entrevistados:
• Alfredo Passos - professor doutor em administração, com experiência na coordenação de
cursos de pós-graduação, graduação e cursos tecnológicos, palestrante, consultor e CEO Atelier
Brasil;
• Danilo Rainha- publicitário com ênfase em criação, consultor de branding e administração
de redes sociais para restauração da imagem da marca e responsável pela marca em Espaço Teaser;
• Fabio Caim- publicitário, psicanalista, mestre em comunicação e mercado e doutor em
comunicação e semiótica;
• Marcia Auriani - escritora, palestrante, professora e consultora em branding e gestão do
Design.
Quando questionados sobre as diferenças de gestão de marcas nacionais e internacionais,
houve uma difusão nas respostas entre mais técnicas e mais abrangentes relacionando-se a
cultura como exemplo. Mas, entre toda a argumentação, fica claro que as marcas que ultrapassam
as barreiras de um Estado possuem maiores desafios do que as nacionais?
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Além do risco de essas marcas multinacionais serem tão egocêntricas ao ponto de
acreditarem ou minimamente esperarem uma reação similar às suas ações tanto em mercado
nacional quanto internacional, também há chances de comprometer a oferta da promessa central,
uma vez que cada consumidor em cada país busca algo diferente com o mesmo produto.
Obviamente não somente de coisas ruins uma gestão internacional é feita, a

operacionalização das ações internas de forma a evitar gastos e atividades duplicadas é um bônus
para marcas que têm o desafio de entrar em novos mercados. Porém, o que se busca destacar aqui
é: Somente marcas internacionais encontram essas dificuldades?
O objeto de estudo desse trabalho é uma marca brasileira em plena expansão pelo
território nacional (Sudeste e Brasília). Entendendo o Brasil com toda a sua diversidade, a ponto
de pessoas de estados diferentes terem problemas de comunicação por apresentarem expressões
idiomáticas distintas dentro do próprio Português, a gestão nacional não está muito aquém da
internacional, com relação aos desafios e seu “jogo de cintura” para se enquadrar nos parâmetros
necessários em cada lugar: “(...) com 17nomenclaturas para se chamar “pão francês”, então, quem
não entender que aqui são vários “Brasis” e que se faz necessária uma adaptação, não terá bons
resultados (...)”, segundo Alfredo Passos.
Tendo isso em mente, dá-se então a importância da criação de uma identificação única
para a marca. Para Danilo Rainha, “(...) a marca adquiri uma identidade quando é reconhecida
por um padrão desenvolvido pelo marketing, seja este padrão de Vm [visual merchandising],
propaganda, anúncio, produto, etc.” No caso da Kibon, sua identificação é a logomarca, enquanto
o logotipo - ou seja, o próprio nome da marca - muda em cada país onde se insere. Forma-se então
uma identificação visual, conforme Marcia Auriani.
Com base nisso, além dessa fase mais indagativa mencionada acima, será abordada uma
análise fatorial da Any Any, onde foram analisados os diversos elementos sensoriais que a compõe,
por meio de pesquisa no próprio site e outras fontes eletrônicas - como revistas e jornais - que
apresentaram entrevistas realizadas com os fundadores da marca e cujo objetivo é verificar se há
ou não uma identificação sensorial.
Em razão da dificuldade para se ter acesso às informações primárias, ou seja, entrevistas
com os responsáveis pelo próprio branding, coube a esse trabalho, então, expressar a visão por
parte da experiência própria da escritora e dos demais meios disponíveis.
Inicialmente, uma introdução de sua história e daquilo que se acredita ser a essência da
marca a fim de validar a sua fala independente, seus objetivos referentes a como buscam ser
interpretados pelo mercado como um todo e principalmente pelos consumidores finais e depois,
de forma mais visual, algumas características sensoriais identificadas.
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Como legenda, as ilustrações que aparecem nesse tópico foram retiradas de locais na
internet, devidamente retratadas e referenciadas. Quanto aos textos expressos, aqueles em itálico
são citações tanto das fontes sobre a marca quanto das visões expostas pelos profissionais nas
entrevistas.

Any Any e os seus sentidos
A marca foi criada em 1994, após o retorno de seus criadores - Viktor Ljubtschenko e Ruy
Calmon - de uma viajem ao exterior, onde constataram o grande impacto no mercado feminino
pelas lingeries (JE online, 2014), desenvolvendo assim a ideia de uma marca brasileira, referência
de conforto e qualidade no mercado nacional.
Ela contempla uma ampla carteira de produtos que incluem pijamas e homewear
principalmente para o mercado feminino - 25 anos classe A e B (All lingerie, 2015), seguindo
as tendências internacionais, sempre tendo em mente o “dormir com estilo” (Quem somos, site
AnyAny).
O foco da marca para o mercado feminino não está somente no desenvolvimento dos
produtos - apesar de existir uma linha para homens, pais e filhos e meninas -, uma vez que a
loja conceito também apresenta características específicas: “A ideia é que remetesse a um quarto
feminino” conforme Camila Meurer, gerente de marketing (em entrevista para All lingerie, 2012).
Essas características serão reportadas visualmente a seguir, ao mesmo tempo em que
serão interpretadas textualmente. Não há o certo ou errado nessas interpretações, somente uma
forma de tentar compreender como a marca vê o mercado e como esse a entende.
Assim como a maioria das cores, a
matriz influencia na sensação que
ela transmite. O azul claro provoca a
sensação de higiene e frescor, mas
também estimula a produtividade e
transmite sucesso. Já o azul escuro
é corporativo, mostrando poder e
confiança. Uma cor espirituosa que
Figura 1 - Fachada Any Any

proporciona calma e segurança às

Fonte: Informaabc

pessoas.

(BAPTISTA,

Simbologia das cores).

2014,

Artigo
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A

madeira branca, associada

à suavidade do papel de parede,
os tecidos que revestem as gavetas
e prateleiras remetem aconchego
e sensação de bem-estar. (Viktor
Ljubtschenko em entrevista para all
lingerie, 2015).
Figura 2 Arquitetura dentro da loja Any Any
Fonte: Flickr - steinluz

A marca é como um ser vivo,
portanto,

sem

não

objetivo,

há

propósito
sem

(valores)
objetivo

(posicionamento) não há caminho a
seguir e sem caminho (personalidade)
não há história. (Fábio Caim).
Figura 3 Decoração interna Any Any
Desde os primeiros anos, a Any
Any comprava produtos existentes no
mercado para deixar o ambiente mais
‘aconchegante’. Diante da satisfação
dos clientes, pesquisaram e chegaram
ao ‘cheirinho’ que se tornou o mais
desejado e é a identidade da marca.
O consumidor encontra a loja pelo
Figura 4

Viktor Ljubtschenko e outros produtos

vendidos na loja
Fonte: All lingerie, 2015

cheiro nos shoppings! A Any Any foi
precursora do marketing Olfativo
no Varejo. (Viktor Ljubtschenko em
entrevista para all lingerie, 2015).
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Figura 5 Embalagem Any Any

Figura 6 Embalagem Any Any masculina

					

Fonte: All lingerie, 2014

Em entrevista para o jornal Estadão (caderno PME, 2014), Viktor Ljubtschenko diz “Quis
fazer a Victoria’s Secret tupiniquim”. De forma analítica, acredita-seque há nessa declaração
uma referência ao marketshare e força do nome que a marca norte americana Em entrevista
para o jornal Estadão (caderno PME, 2014), Viktor Ljubtschenko diz “Quis fazer a Victoria’s Secret
tupiniquim”, que de forma analítica acredita-se estar referindo ao marketshare e força do nome
que a marca norte americana possui e não necessariamente de estratégias de posicionamento,
formas de penetração e atuação no mercado.
Apesar de ambas as empresas terem suas matrizes em países no hemisfério
Americano, o que minimante poderia significar uma aproximação de suas características, ainda
assim cada marca se encontra inserida em uma cultura diferente com histórias, costumes,
economia, gostos, mercados, climas e silhuetas femininas distintas.
Além disso, os posicionamentos são opostos, pois enquanto a marca Victoria’s
Secret lida com a sensualidade exacerbada da mulher, para a Any Any o “conforto” e “dormir com
estilo” são aspectos que imperam. A observação pode ser confirmada em seu próprio site (em
institucional > quem somos), onde esses termos são repetidos diversas vezes.
A escolha por uma ação talvez menos invasiva por parte da marca paulistana, além
de um posicionamento distinto nacionalmente, não diminui a sua importância, pelo contrário em
uma análise concorrencial dentro do mercado brasileiro, as demais empresas do ramo seguem
a ideia de sensualidade, ao passo que a marca estudada aqui apresenta viés mais voltado para o
convívio em família e o dormir com qualidade.
Isso proporciona toda uma técnica de imersão no mercado e ações singulares se
comparadas às outras marcas, até mesmo porque - apesar de a maioria das empresas desse ramo
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desenvolverem lingeries para mulheres entorno dos 25 anos para cima - com esse enfoque, a Any
Any lida com vontades, desejos, anseios, necessidades de mulheres que buscam a excelência na
hora de dormir, destoando das que buscam sensualidade para esse momento.
Justamente esse posicionamento singular permitiu que a Any Any se destacasse
sensorialmente, como pode ser listado a seguir:

Visualmente, a iluminação branca e baixa; as cores azul
claro e escuro; a disposição dos produtos ao redor da loja; o carpete
no chão; papel de parede; usos de pelúcia; abajures; vendedoras
com aventais e os próprios produtos oferecidos transportam a
consumidora para o closet dos sonhos. Os detalhes que ultrapassam
o convencional - como os cabides acolchoados - demonstram,
mesmo que indiretamente, a delicadeza com que as peças de roupa
devem ser tratadas, fazendo menção a sua qualidade superior.

Auditivamente, não foi encontrado nenhum aspecto
específico para a marca, ou seja, não foi identificada uma música,
som, jingle assinatura. Essa é uma questão um tanto quanto
delicada, porque uma vez que o local já representa a hora de
dormir, desenvolver um som específico também para esse horário
poderia acabar acarretando em sensações como o próprio sono, o
que não deve ser muito positivo para uma loja. Em contrapartida
uma música mais agitada, vai de encontro à ideia central da loja
conceito que busca tranquilidade.
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Passando para uma análise multissensorial, olfativamente
a marca se destaca, uma vez que ela possui um aroma facilmente
identificável e de conexão com o nome. Além de aparecer em todas
as lojas, também é possível levar o “cheiro Any Any” para casa, com
suas colônias, aromatizadores e água para passar, como forma
de extensão da satisfação, uma vez que ao comprar um produto
com esse aroma específico ao redor, o consumidor final facilmente
consegue fazer uma ligação do cheiro com a ideia de “produto
novo”, prolongando a experiência da compra para a casa.

A experiência tátil da marca está não somente nos produtos
em si, mas também nas embalagens. Além da sacola tradicional
Any Any azul e branca, com um papel mais resistente e em relevo,
com o produto envolto por uma folha de papel de seda nas mesmas
cores e com o logotipo - o que implementa a ideia de qualidade e
delicadeza -, também há latas e pequenas bolsas para colocar peças
individuais, a fim de diversificar as embalagens, além de promover
a lembrança e propaganda da marca constantemente, uma vez que
as pequenas embalagens em formato de bolsa podem ser utilizadas
como guarda-moedas por exemplo, fazendo assim a marca retornar
à mente do consumidor final toda vez que utilizá-la.

Por fim, com relação ao paladar não há referências
expressivas nas lojas. Apesar de se tratar de uma loja de roupas e
as chances de um acidente ocorrer e acabar sujando o local serem
razoavelmente elevadas, oferecer um café ou chá poderia aumentar
o bem-estar na loja, junto com um pequeno pedaço de chocolate meio amargo preferencialmente - uma vez que ele libera serotonina
no cérebro o que poderia aumentar o prazer em fazer compras.
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Não cabe a esse trabalho verificar o grau de imersão que a marca apresenta no mercado
e o quão invasivas suas ações sensoriais são. Como foi dito nos pontos anteriores, os sentidos
não devem ser aplicados de forma conjunta, somente para dizer que são explorados, mas sim
definir quais são mais efetivos e que promovem ganhos diretos e indiretos ao longo do tempo
pela criação de uma assinatura sensorial.
No caso da Any Any, o caminho escolhido dentre todos os sentidos foi o olfativo, que é
o que a faz prevalecer dentro do seu mercado consumidor. Não é possível, entretanto, tomar
essa única informação e dizer quanto valor sua marca tem. O valor de marca está relacionado às
mais variadas ações empresariais de todas as áreas de forma convergente, a fim de se criar uma
estratégia geral, sabendo-se que o branding é o “cartão de visita” para a empresa e, portanto,
devem ser desenvolvidas ferramentas para atue da melhor forma possível, e que nesse trabalho
são representadas pelos sentidos.

Últimas reflexões
Em um momento em que a tecnologia está em alta, ao ponto de as pessoas se tornarem
totalmente dependentes dela - como a necessidade de verificar na agenda do telefone móvel o
número porque não se sabe mais de memória - como será possível para uma empresa, que muitas
vezes não tem uma aproximação tão grande na vida das pessoas, se tornar top of mind delas ao
passo que amigos e familiares não o conseguiram com seus contatos?
Pode parecer extremista a comparação acima, mas essa é a realidade do século XXI.
Enquanto hoje as pessoas apresentam um comportamento “modo automático”, nas gerações
passadas, que trabalhavam 8 horas diárias ou mais nas empresas e cujo objetivo pós-jornada de
trabalho era o descanso, as novas buscam o prazer e entretenimento em tudo ao seu redor. Como
será então possível uma marca captar a atenção daquele que quer relaxar e do que busca diversão?
O marketing tradicional simplesmente as separaria em dois grupos e caberia ao
responsável decidir para qual deles as ações empresariais estariam voltadas. Não que esse tipo de
posicionamento não tenha seu valor e eficiência, mas o porquê perder a chance de trabalhar com
um grupo mais amplo e consequentemente - se ações forem corretamente aplicadas - aumentar
os lucros?
É exatamente essa quebra de barreiras que o marketing sensorial ou mais especificamente
brandsense busca fazer. Assim como a comunicação interna dentro das empresas é posicionada
como um departamento ferramental e financeiramente vista como um custo, sem se considerar

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

566

os ganhos indiretos promovidos por ela, o brand sensorial também é considerado uma despesa
a mais para muitas empresas que perdem a oportunidade de ampliar as barreiras da propaganda
tradicional.
O investimento em ações que promovam os sentidos trará resultados em longo prazo - é
necessário reforçar que neste trabalho está analisando apenas um dos fatores que afetam o valor
das marcas e que deve ser trabalhado em convergência com os demais - uma vez que se modifica
uma relação esporádica entre marca e o consumidor final de custo-benefício para emocional.
É um tanto quanto comum ver algumas marcas retomarem linhas de produtos de décadas
passadas em edições especiais ou embalagens antigas a fim de despertar lembranças. Essa ação de
transcendência - ou seja, a marca deixa de vender um produto em si para vender um sentimento,
sensação, memória, desejo - deveria ser estendida para demais produtos, linhas, pontos de venda,
entre outros da marca, até mesmo porque as novas gerações não terão esse apelo emocional por
produtos comercializados antes de nascerem.
E será que somente produtos de décadas passadas conseguem desenvolver um apelo
piegas? Como será possível marcas e produtos atuais desenvolverem um relacionamento tão
próximo de seus consumidores finais fazendo menção a coisas que viveram em seus passados e
que desejam para seus futuros, se estão localizados no presente? Por meio dos sentidos.
Durante o texto, foram desenvolvidas explicações e exemplificações de porque é
importante trabalhar com os sentidos e no que interfere cada um deles, entretanto deve-se
destacar: uma marca que em seus pontos de contato com o consumidor final utiliza um ou mais
sentidos tem maiores chances de alcançar as expectativas, desejos, lembranças de cada um deles
de forma individualizada, porém com investimentos globais.
Ou seja, um cheiro poderá trazer à tona lembranças agradáveis a um consumidor de meia
idade, enquanto uma música traz uma excitação para um jovem, as cores e design promovem
desejos e busca de algo maior para um adulto, os sabores agradam à uma criança e o tato desperta
o interesse do sexo oposto. E todos eles se tornam consumidores em potencial.
De fato, um mesmo cheiro pode despertar lembranças distintas em diferentes pessoas.
Cada consumidor desenvolverá um relacionamento com a marca, por meio de canais, sensações,
atividades, histórias, costumes e culturas individuais, pois o background afeta como as pessoas
vêem o mundo ao seu redor e como se relacionam com ele, o que também inclui a marca.
Uma vez conquistada a disposição do consumidor final de investir seu dinheiro, tempo,
humor na marca, esse deverá ser mantido e estendido, e novamente os sentidos trazem essa
possibilidade de atuação. Um exemplo disso é o estudo de caso desse trabalho, Any Any, que
vende o aroma presente em todas as lojas para quem quiser ampliar a sensação de produto novo
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em suas casas.
E é exatamente nesse ponto que o brand sensorial tem uma interseção com brand
equity. Consumidores fidelizados, além de permanecerem ao lado da empresa nos bons e maus
momentos, ainda a promovem por meio do assim chamado “boca a boca” e/ou propaganda que
ocorre de pessoa para pessoa, mediante o uso e comentários sobre os próprios produtos da marca.
Mas como isso afeta as outras áreas da empresa?
O aumento no número de consumidores incrementa, consequentemente, o consumo e
o valor percebido da marca, uma vez que um consumidor tende a influenciar cinco ao seu redor.
Financeiramente, o maior e constante número de vendas gera maiores fluxos de caixa, o que leva
ao elevado capital disponível para reinvestimentos como pesquisa e desenvolvimento, retorno
para o investidor, maior participação do lucro para os funcionários, entre outros.
Ao passo que os investimentos em propaganda em si, se não diminuem pelo menos
estabilizam, se analisarmos uma linha de produtos de uma marca que utiliza os sentidos e que
por meio deles promoveu a fidelidade de seus consumidores, em uma matriz BCG essa linha
deixa de ser “estrela” para se tornar “vaca leiteira”. Assim, não há mais necessidade de grandes
investimentos para “chegar” ao consumidor final, a linha já se vende sozinha, o que leva a menos
gastos e promove os investimentos explicados acima.
Estrategicamente, isso gera uma nova coordenação e direcionamento das demais áreas
internas, já que há uma reorganização dos investimentos realizados. Além disso, o funcionário
é o primeiro consumidor e vendedor da empresa/marca, então uma melhor distribuição das
atividades, dos ativos, das participações dos lucros e do reconhecimento de forma geral, leva
ao engajamento deste, que é diretamente refletido nas pessoas com quem ele convive. Um
funcionário satisfeito melhora a imagem da marca, aumenta sua credibilidade e, por fim, seu valor.
De forma sucinta, essas são as maneiras como o brand sensorial pode afetar positivamente
toda e qualquer atividade relacionada à marca. Espera-se que as marcas comecem a desenvolver
uma visão holística com relação ao tema e que, como consequência, isso afete o mercado como
um todo e que os profissionais de branding possam se destacar em mercado internacional. Além
disso, com o fim desse artigo, conta-se com o despertar de interesses por conhecimento na área
e/ou em áreas relacionadas por aqueles recém-introduzidos no mundo das marcas.
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Resumo
O design tem um importante papel no desenvolvimento social e em especial em relação às marcas.
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a contribuição da poética visual aplicada ao
design da Marca Mutante, a partir da revisão de conceitos e analisando marcas que fazem uso da
poética visual. O estudo se justifica na medida em que a marca é uma estratégia, está vinculada ao
contexto sócio-histórico, que necessita ser sentida para ser percebida e provocar a identificação
de seu público. Além disso, há poucos estudos científicos na área que contemplem o design, a
arte e as Marcas Mutantes. Para a realização do mesmo optamos pela metodologia qualitativa
exploratória e os instrumentos são: pesquisa bibliográfica, pesquisa de internet e análise do
discurso multimodal das Marcas Mutantes. Como resultados, verificamos que a poética aplicada
ao design desvenda o objeto e, mais do que isso, inspira e sensibiliza quem com ele interage.
Palavras-chave: Marca; Design; Identidade visual; Marca Mutante, Poética Visual.

Abstract
Design has an important role on social development, especially in respect to its brands. The aim of this
present study is to reflect on the contributions of visual poetry applied to the design on mutant brands,
by reviewing its concepts and analyzing brands that use visual poetry. This study is justified since the
brand is a strategy, it is bound to the sociohistorical context and it needs to be felt to be understood
and provoke identification by its target audience. Moreover, there are few scientific studies on this area,
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which contemplates design, art and mutant brands. To develop this study we chose the exploratory
qualitative approach and the tools are: bibliographic research, internet research and analysis of the
multimodal speech of mutant brands. As a result we have verified that poetry applied to design unveils
the object and, more than that, inspires and sensitizes whoever interacts with it.
Key words: brand; design; visual identity; mutant brand; visual poetry

Resumen
El diseño tiene un rol importante en el desarrollo social y en especial en relación a las marcas. El presente
trabajo tiene el objetivo de plantear la contribución de la poética visual aplicada al diseño de la marca
mutable a partir de la revisión de conceptos y analizando marcas que utilizan la poética visual. El
estudio se justifica por la idea de que la marca es una estrategia, está vinculada al contexto sociohistórico y necesita ser sentida para ser notada y provocar la identificación de su audiencia. Además,
existen pocos estudios científicos en el área que contemplen el diseño, el arte y las marcas mutables.
Para la realización de esta investigación, optamos por la metodología cualitativa exploratoria, y los
instrumentos son: búsqueda bibliográfica, búsqueda en la Internet y análisis del discurso multimodal
de las marcas mutables. Como resultados, verificamos que la poética aplicada al diseño desvela el
objeto e, mas allá, inspira y sensibiliza a quién interactúa con él.
Palabras-clave: Marca, Diseño, Identidad visual, Marca Mutable, Poética Visual

Résumé
Le design a un rôle important dans le développement social et en particulier par rapport aux marques.
Ce travail vise à réfléchir sur la contribution de la poétique visuelle appliquée à la conception de la
marque déclinable à partir de la révision des concepts et aussi en analysant les marques qui utilisent
la poétique visuelle. L’étude se justifie par l’idée que la marque est une stratégie : elle est connectée au
contexte socio-historique et doit se faire sentir pour être aperçue et pour provoquer l’identification de
son public. En plus, il n’y a pas beaucoup des études scientifiques dans ce domaine qui comprennent
la conception, l’art et les marques déclinables. Pour faire cette recherche, nous avons opté pour la
méthodologie qualitative exploratoire, et les méthodes sont: la recherche documentaire, la recherche
sur Internet et l’analyse du discours multimodal des marques déclinables. Comme résultat, nous avons
constaté que la poétique appliquée au design révèle l’objet et, en outre, inspire et sensibilise ceux qui
interagissent avec lui.
Mots-clés: Marque, Design, Identité Visuelle, Marque Déclinable, Poétique Visuelle.
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INTRODUÇÃO
Poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi.
Oswald de Andrade

O século XXI desembarcou trazendo em sua bagagem uma grande quantidade de
mudanças, dinamismo e emoção. Todos esses têm permeado nossas vidas e as das marcas
também. Estas, cadas vez mais, tornam-se mais humanas, mais vivas, mais emocionais.
Este comportamento de marca é necessário, por um lado porque há um grande número
de marcas disputanto a atenção do público e a sua preferência e, por outro, esse público deseja
identificar-se com a marca e não apenas identificá-la. É tempo de sentir. É a partir dos sentidos que
percebemos o mundo e sabemos que sem percebê-lo, deixamos de existir, pois não há processo
adaptativo sem a percepção.
O tema do presente estudo é a “poética da marca”, cujo objetivo geral é refletir sobre o
valor da poética visual aplicada ao design da Marca Mutante e os objetivos específicos são:
- revisar os conceitos de marca, design, identidade visual, poética visual, Marca Mutante;
- identificar algumas Marcas Mutantes que fazem uso da poética visual;
- analisar seus elementos visuais constitutivos de uma marca selecionada, Rio 450.
O estudo se justifica por três razões principais. A primeira razão é que a marca é muito mais
que um logo – identidade visual – contudo, ele faz a interface entre a organização e seus públicos,
é uma estratégia e está vinculado ao contexto sócio-histórico. Além disso, para o registro da marca
do INPI é necessário uma identidade visual básica. Portanto, sua existência é, na maioria das vezes,
indispensável. A segunda, acreditamos que aquilo que não é sentido (percebido) não existe. E na
efemeridade contemporânea as marcas fixas, rígidas sem emoção, tornam-se paisagens4. A poesia
(ou poética) visual provoca o estranhamento, mas também permite que o público sinta a marca e
identifique-se com ela; Chklovski nos conta que Tolstoi afirmava que “Se toda a vida de muita gente

4
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dos públicos e torna-se inexistente.
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se desenrola inconscientemente, então é como se a vida não tivesse sido” e, continua Chklovski
(1978, p. 45), “E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para provar que
pedra é pedra, existe o que se chama arte”. Os autores confirmam a necessidade que temos em
sentir o que nos rodeia para percebê-lo. A terceira e última razão, mas não menos importante, é
que há poucos estudos científicos que abordem a poética visual e as Marcas Mutantes.
Nossa questão problema que norteou a pesquisa foi “Como a poética visual contribui
para a construção da marca?”. E para realizar a mesma, optamos pela metodologia qualitativaexploratória (BAUER, 2002), posto que o tema é pouco conhecido/explorado e precisamos nos
familiarizar com ele. Como instrumentos metodológicos, optamos pela pesquisa bibliográfica
(STUMPF, 2006), pesquisa de internet (YAMAOKA, 2006) e análise do discurso multimodal da
Marca Mutante (KREUTZ, 2012).
Iniciamos com uma breve revisão dos conceitos das categorias mencionadas anteriormente
para indicar de que ângulo observamos nosso objeto de pesquisa. Na sequência, identificamos
algumas Marcas Mutantes que fazem uso da poética visual e selecionamos uma delas para análise
dos seus elementos visuais constitutivos. A soma da teoria e da análise das práticas contemporâneas
das marcas nos permitiu inferir sobre como a poética visual contribui para a construção de marca,
que apresentamos em nossas considerações finais.

A poesia, a poética e o design
A poesia que faz sentir, inspira tanto quem a compõe quanto quem a consome, se faz
presente no cotidiano de outras áreas relacionadas diretas ou indiretamente, como o design cuja
estética muitas vezes é semelhante a da poesia concreta, por exemplo, que faz sentir e/ou indagar
a existência.
Para começar bem, é importante enfatizar que as representações simbólicas, sejam
elas palavras, imagens e/ou marcas, possuem vários sentidos. Seu significado é dependente de
seu contexto e do repertório de seu usuário. Por essas razões, ao iniciar qualquer estudo se faz
necessário buscar os principais significados e/ou conceitos das categorias elencadas e apresentar
o nosso entendimento sobre elas.
Iniciamos pela poesia que, conforme encontramos a definição em Michaelis (2016, online),
é a composição poética, com rimas ou versos livres de pequena extensão, em que o autor expressa
seus sentimentos e ideias. Poesia, também é tratada como a arte de compor versos, que tem como
capacidade a criação e a inspiração.
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Quanto à poética, é a arte de fazer versos ou elaborar composição poética. Enquanto
substantivo, é a parte dos estudos literários que se propõe e investigar os processos que dizem
respeito às normas versificatórias dos textos, os componentes teóricos de que se revestem, bem
como os compêndios de poética que abordam o assunto. (HOUAISS, 2001). O termo poético, está
vinculado à poesia e, figurativamente, é aquilo que inspira os poetas e sensibiliza quem com ela
interage, é um adjetivo e pode ser usado tanto no masculino, quanto no feminino: poética que,
para Houaiss (2001, p. 2245), “é aquilo que tem virtude de fazer, de criar, de produzir, próprio para
fabricar, inventivo, engenhoso, próprio da poesia”.
O poeta, ao construir um poema, faz uso das palavras por meio do caráter duplo de
significado e significante. Ao mexer com as palavras, cria sentidos. É a função poética da linguagem,
geralmente usada na publicidade como forma de encantar o público, e o linguista Jakobson (2007)
afirma que existem outros numerosos traços poéticos que não pertencem apenas à ciência da
linguagem, mas a toda a teoria dos signos, a semiótica geral.
Sendo assim, de acordo com inúmeros autores, o poeta, por meio da poesia, tem a
capacidade de despertar sentidos latentes de forma metafórica, o que une os procedimentos da
tradução semiótica aos processos de experimentação da linguagem verbal, pela poesia visual.
Segundo Capparelli (2000), as primeiras tentativas de se encontrar um equilíbrio entre as
diversas manifestações artísticas e o formato estrutural da escrita na poesia e na prosa, aconteceram
no Futurismo. Momento em que artistas passaram a buscar novas dimensões da poesia utilizando
as novas tecnologias da escrita, permitindo que as palavras existam em liberdade e não mais
presas ao procedimento linear, fixadas pela sintaxe e pelas convenções gramaticais. Para o autor
(2000, p. 70), “os tipos e as letras passam a ser aceitos em sua materialidade: o som, com a busca
do dinamismo dos objetos; o peso, com o reconhecimento da qualidade de voar inerente aos
objetos; o odor, com a faculdade dos objetos de se dispersarem”. Essa intersecção entre poesia
e experimentação visual, para Bacelar (2001), resulta na poesia visual. Trata-se do resultado da
sobreposição da escrita e do desenho nos quais, na poesia, o contexto é imposto por meio da
fonética silábica e alfabética, e a tipografia é o meio visual.
Um exemplo de poesia visual é a poesia concreta. Originada no Brasil na década de 50,
durante o movimento concretista aplicado ao poema, que valorizava e incorporava aspectos
geométricos ligados às artes musicais, poéticas e visuais. O movimento foi iniciado por Décio
Pingatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos e, segundo Santiago (2003), a poesia concreta
rompe com a forma tradicional de disposição e rima, organizando-se de forma a privilegiar o
espaço em branco da página, a pausa, as imagens, o significante, sons e até cores e nuances. A sua
matéria é a linguagem, as palavras são reduzidas aos seus elementos constituintes, sílabas para
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ouvir, letras para ver (BACELAR, 2001).
A obra Vai e vem de José Lino Grünewald, criada em 1959, é um exemplo de poesia concreta,
na qual o poeta recria o sentido da leitura, distanciando as palavras para formar um quadrado que,
independente do ponto inicial, pode ser lido para qualquer direção, gerando o movimento de
vai e vem com o olhar. Já na poesia Pêndulo de Ernesto Manuel de Melo e Castro (1961), o autor
dispõe os caracteres na vertical, levemente inclinados e em curva, que completam a palavra ao
mesmo tempo que desenham o caminho traçado por um pêndulo em movimento (figura 01).

Figura 01: poesia concreta. - Fonte: Elaborado pelas autoras.
Segundo Vilarinho (2016, online), “o concretismo tem como característica primordial o uso das
disponibilidades gráficas que as palavras possuem sem preocupações com a estética tradicional
do começo, meio e fim e por este motivo, é chamado de poema-objeto.”
A poesia Viva Vaia, criada em 1972 por Augusto de Campos, evoca a vaia recebida por
Caetano Veloso nos anos 60. Augusto fez uso das palavras e visualmente contou com o trabalho
do diagramador Julio Plaza, na intenção de aproveitar os recursos tecnológicos adequados à
sociedade tecnológica da época (SCHNEIDER, 2011). Portanto, desenvolveram uma estética
visual marcante para o poema, por meio de elementos geométricos e das cores alternadas entre
vermelho e branco. A composição tornou-se relevante a ponto de Augusto de Campos nomear e
marcar a sua primeira coletânea de trabalhos, publicado pela Editora Brasiliense. A obra tornouse uma das principais na carreira do autor, pela capacidade de sintetizar princípios fundamentais
da poesia concreta. O poema também teve destaque ao receber novos formatos gráficos como
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popup, no qual a poesia salta do papel por meio de dobraduras, ganhando uma nova dimensão.
Em 2016, na exposição sobre os 65 anos de trabalho do o autor, o mesmo poema-objeto (figura
02) vira agora escultura em aço e tinta vermelha (FILHO, 2016).

Figura 02: poema-objeto Viva vaia de Augusto de Campos e Júlio Plaza.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Esta construção simbólica e identitária proporcionada pela poesia concreta torna-se
inspiração e estimula a prática não apenas de novos poetas, mas de outros profissionais como
designers gráficos. Assim como os poetas concretos, os designers também apropriam-se da
poética e das palavras cotidianas para recriarem propostas visuais que muito se assemelham a
estética visual das marcas (Figura 03).

Figura 03: Poesia concreta no design. - Fonte: Elaborado pelas autoras
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Na construção da imagem e da mensagem, a tipografia tem um papel importante.
Gruzynski (2000) aponta o uso dos tipos como elementos pictóricos compostos e valores
expressivos. Para a autora, as letras e palavras se tornam visíveis e podem compor, elas mesmas, a
imagem e mensagem visual ao mesmo tempo que verbal.
No que diz respeito às marcas que, de acordo com Kreutz (2012, p. 01), “são representações
simbólicas multissensoriais, cujos significados são construídos socialmente por meio de seu
discurso multimodal”, podemos afirmar que, enquanto representação visual, sua função é
representar graficamente a essência da marca. Além disso, Kreutz (2001, p. 3) afirma existir dois
tipos de identidades visuais, as convencionais e as não convencionais.
Enquanto as primeiras possuem características como rigidez na forma,
padronização, progresso linear, permanentes, universais, entre outras; as não
convencionais se caracterizam por serem mais flexíveis, dinâmicas, plurais,
efêmeras, fragmentadas, heterogêneas, entre outras características.

Na construção de marcas convencionais, por exemplo (figura 04), mesmo que sua estrutura
seja rígida, é possível que hajam características poéticas que proporcionem novas disposições
no espaço para os seus elementos, sintetizem informações ou unam elementos criando novos
símbolos, no intuito de deixar a marca única.

Figura 04: poesia concreta nas identidades convencionais.
Fonte: Elaborado pelas autoras
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Contudo, a poesia visual nem sempre faz uso da escrita para a composição de seus
poemas. Em alguns casos, a poesia visual é constituída por meio de palavras, fragmentos de
palavras, sílabas ou letras (figura 05). Em outros momentos, a matéria não linguística é utilizada
como linguagem, conforme Bacelar (2001, p. 25) nos apresenta:
Alguns poemas mantém palavras integrais; outros, constituem-se com
fragmentos de letras ou da fala. Mas em qualquer dos casos, estamos perante
uma linguagem reduzida, decomposta nos seus componentes essenciais,
resultando o poema concreto num exercício de uma frugalidade extrema. Os
graus de redução variam de poema para poema, de poeta para poeta.
Nalguns casos, matéria ‘não-linguística’ é utilizada no lugar da linguagem.
Mas mesmo os objectos não-linguísticos acabam por se relacionar, no fim,
com o carácter semântico das palavras, insinuando (ou armadilhando) o seu
significado.

Figura 05: vocabulário de inverno 1984 de Antero de Alda.
Fonte: Alda (2016, online)
A comunicação poética dedica-se à criação, e se os elementos que utiliza para
construir não são novos, produz novas combinações. A lógica linear do começo-meio-fim,
nela percebe-se contradições. Segundo Pignatari (2005, p. 49), “Perturbam. Porque utilizam
elementos e estruturas de uma outra lógica.”
É possível perceber uma aproximação no ato projetual da poesia concreta com o
design gráfico, na busca pela síntese dos elementos, garantindo a presença de informações
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relevantes para alcançar seu objetivo, conforme visto nas identidades visuais apresentadas
anteriormente. Os poetas concretos fizeram uso de uma série de recursos gráficos e tipográfico
em suas composições. Já os designers incorporam elementos sintáticos e semânticos da
poesia concreta em seus projetos de identidade visual por exemplo.
No design, desprender-se de algumas regras, ato que às vezes se faz necessário
quando se busca inovação. Rossi (2009, p. 169) em seu texto sobre as poéticas visuais afirma:
Resgatar processos experimentais para a linguagem gráfica e abandonar
fórmulas, que nem sempre garantem o entendimento e os resultados, são
alternativas para a inovação no design gráfico. Experimentar, testar e não
comodar-se (sic) com as respostas prontas, imediatas e seguras. A arte, muitas
vezes, constroi seu significado a partir de si própria, mas conta com a vivência
e repertório do observador para compreensões possíveis.

O autor enfatiza que o estranhamento promove o conhecimento novo, nos instiga, nos
provoca, afeta nossos sentimentos, conflitam com o já estabelecido, a norma, não se aplica aos
normais e sim aos inovadores.
Ter um traço diferenciado que pode provocar o estranhamento necessário
para a construção do conhecimento novo. Fazem-nos querer tocar, sentir,
ver, ouvir, entender, compartilhar. Parece inevitável, diante desses trabalhos
uma avaliação imediata e subjetiva “do tipo ‘gosto’ou ‘não gosto’”. Os vínculos
afetivos despertados por resultados inesperados precisam conviver com as
relações de mercado e os resultados, geralmente mais objetivos e pragmáticos.
Sem dúvida, experimentações projetuais não se aplicam a qualquer produto
ou cliente, mas são importantes para aqueles que trabalham com inovação
(ROSSI, 2009, p.170).

Esse mesmo processo pode ser apropriado pelas marcas. Em estudos anteriores, vimos
como as marcas contemporâneas são mais abertas e inovadoras, fugindo da rigidez e constância
da forma que as tornam paisagem para os espectadores5. Estas marcas contemporâneas não-

5
6

Espectador – aquele que observa.

Expectador – aquele que espera algo, está na expectativa de.
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convencionais, ativas e inovadoras, são chamadas de Marcas Mutantes e se dividem em Marcas
Mutantes Programadas e Marcas Mutantes Poéticas. Enquanto a primeira se caracteriza por ter
variações determinadas por tempo determinado, a segunda não segue regras, segue apenas
o intuito criativo do designer que tem toda a liberdade de modificá-la (KREUTZ, 2005). Isto é
possível pelo fato do profissional ter o domínio das técnicas, conhecimento profundo (cultural,
de mercado, dos públicos, da marca), comprometimento com a marca pela qual é responsável e
sensibilidade artística.
Sendo assim, poderíamos dizer que as Marcas Mutantes são práticas contemporâneas e que
seguem os preceitos do design pós-moderno ou ainda poderíamos dizer do design vinculado à
arte. Assim como na construção de uma poesia visual, para a criação de uma marca, conforme
Kreutz (2012, p.3), o nome e a sua composição visual precisam fazer sentido e serem coerentes para
se ter as percepções e as características desejadas. E mais, devem manter a atenção de seu público
que se torna um expectador6 e identifica-se com a marca, tendo a arte como procedimento na
construção da identidade visual e, assim, devolvendo-lhe a sensação de vida vivida:
(...) o procedimento da arte é o procedimento da sigularização dos objetos, e o
procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e
a duração da percepção, o ato de percepção em arte é um fim em si mesmo e
deve ser prolongado; a arte é o meio de experimentar o devir do objeto, o que
é já “passado” não importa para a arte (CHKLOVSKI, 1970, p.45).

Observamos que as características da poesia visual encontram-se nas Marcas Mutantes
A poesia visual assenta numa prática experimental. Prática essa que à primeira
vista transmite um aspecto efémero, volátil, inconsistente, num interminável
jogo de tentativa e erro.
Contudo, a observação das práticas experimentais nas artes e, neste caso
particular, na poesia visual, apresenta-nos um aspecto de continuidade que
se renova através de roturas com o passado, mas também por permanentes
re-leituras desse mesmo passado (BACELAR, 2001, p.8).

A marca Rio 450 anos é um exemplo de Marca Mutante que se inspira na poesia e na
poética visual para construir a sua identidade. Criada para comemorar o aniversário da cidade
maravilhosa, o Rio de Janeiro, conhecida por suas lindas paisagens, é também uma cidade
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multicultural, multiétnica e multifacetada.
De acordo com Ricardo Leite (2016), foi criada uma marca aberta, que representasse a
cara e o estilo de vida único e compartilhado de cada uma das 6 milhões de pessoas de diferentes
tons, ritmos e sotaques que vivem no Rio de Janeiro. Composto pelos 3 números da celebração
(450), surge o símbolo, o perfil de um simpático personagem até então anônimo. O complemento
Rio 450, proposto em uma tipografia handmade, humaniza e define a identidade base da marca
(figura 06) que segundo KREUTZ (2012), é o esqueleto, a identidade principal registrável no INPI e
a base para todas as demais mutações.

Figura 06: Identidade base, Rio 450 anos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Percebe-se que os 3 elementos (450) são dispostos inicialmente de forma livre no espaço
em branco, onde a ordem não é linear e não se segue regras de leitura pré-estabelecidas,
é proposto aqui como experiência, uma nova forma e um novo ritmo de ler, características
também presente na poesia concreta.
A identidade Rio 450 anos, conforme proposto pelo Estudio Crama, é uma marca aberta
para uma sociedade em rede, onde as informações são distribuídas entre si e o fator que
mais cresce é a interatividade. Para que essa rede interativa que a marca estava buscando
acontecesse, a estratégia adotada foi de permitir que o símbolo fosse a identificação, da
cidade, das pessoas e das caraterísticas particulares de cada um, tratando a marca com
orgulho e pertencimento, a marca da Beth, do Marcos, da Carol e do Robson, por exemplo
(figura 07). Essa personalidade visual livre dada à marca chamamos de Marca Mutante
Poética.
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Figura 07: Marca Mutante Rio 450 anos. - Fonte: Elaborado pelas autoras.

Como já vimos, a poética enquanto adjetivo que inspira, cria novos sentidos, e que traz
como virtude o fazer, o criar e o fabricar, também é percebida na construção da marca Rio 450.
Inspiradas nas pessoas e em tudo o que as envolve, designers e ilustradores desenvolveram uma
coleção customizada da marca. Estas criações geraram simpatia, curiosidade e identificação do
público, tornando-se um convite aberto para novas interações e interpretações (figura 08).
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Figura 08: A marca Rio 450 anos, nas ruas. - Fonte: Elaborado pelas autoras.

Em pouco tempo a Marca Mutante Rio 450 anos tomou conta das ruas, a liberdade poética
percebida proporcionou novos pontos de vistas, alimentadas pela arte, música, esporte, literatura,
entre outras áreas. Transformando a comemoração da cidade em uma experiência vivida por
todos.
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Considerações finais
Conforme o exposto, constatamos que as marcas sempre necessitam diferenciar-se das
concorrentes e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do seu público e provocar a sua identificação.
Uma das alternativas para isso é a poética da marca. É ter a arte como procedimento de branding,
que está além da identidade visual, mas que é por ela visualizada.t
A arte como procedimento, como já vimos, é o ato de parar para perceber o que de
singular há em um objeto e o meio de experimentar a construção do mesmo. Para sentir o objeto,
é necessário dar-lhe vida. Esse é o papel da arte, e a poesia como forma de arte, percebe e também
propõe estes experimentos.
A partir do estudo do caso Rio 450, percebemos como a poética visual contribui para
a construção da marca. A Marca Mutante Poética, idealizada por Ricardo Leite e sua equipe de
designers, revela as características multiculturais dos habitantes, dessa cidade maravilhosa, os
inspira e gera a simpatia, curiosidade, identificação, integração e interação de tudo que está a sua
volta.
A marca, como afirmaram Chevalier e Mazzalovo (2007), é fator de desenvolvimento social.
Para nós, não há dúvidas que o design possui um papel no desenvolvimento social, em especial
em relação às marcas, nosso objeto de estudo. Contudo, nem sempre o design é poético, na
maioria das vezes ele é funcional. De qualquer forma, é importante para o designer testar e não se
acomodar. Junto com esta necessidade, própria desse profissional, há o contexto sócio-histórico
que nos implora para fugir da rotina, das ações automáticas e encontrar o prazer da descoberta,
do viver (o objeto), do sentir e do existir. E este é o valor da poética visual para as marcas, em
especial, às Mutantes.
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Resumo
O trabalho parte da seguinte questão-problema: como repensar a estrutura das agências
tradicionais considerando três aspectos principais, que estão mutuamente implicados – a
urgente reformulação do mercado de trabalho publicitário, tendo em vista a crise da bonificação
por veículo; a exigência de se repensar o trabalho publicitário, a partir da perspectiva da
comunicação integrada; e, por último, a consequente necessidade de, a partir desta perspectiva,
pensar em termos de projetos de marca, percebida como uma entidade semiótica? A partir desta
questão, definimos como objetivo central deste artigo discutir a estruturação de uma agência
de comunicação integrada a partir da perspectiva e tendências de branding. Como principal
resultado, podemos indicar que encontramos na teoria semionarrativa, de Andrea Semprini (1995
e 2006), uma proposta que integra diferentes abordagens comunicacionais, a partir de um mesmo
projeto de marca, com base em valores, narrativa e discurso.
Palavras-chave: branding; comunicação integrada; comunicação 360.
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Trends in branding in the establishment of an integrated communications
agency
Abstract
The text stems from the following question: how to rethink the structure of traditional agencies
considering three main aspects that are mutually implied — the urgent reformulation of the job
market in advertising in light of the crisis of bonuses based on where material is advertised; the
demand to rethink work itself in advertising within the perspective of integrated communication; and,
lastly, the consequent need to think of these issues in terms of brand project, seen as a semiotic entity?
We thus defined as our central object in this text the discussion of the establishment of an integrated
communications agency in accordance with trends in branding. As a main result, we might indicate
that we have found in Andrea Semprini’s theory of semionarrative (1995; 2006) an argument for
integrating different communicational approaches, within the same brand project, based on values,
narrative, and discourse.
Keywords: branding; integrated communication; 360 degrees communication.

Tendencias de branding en la estructuración de una agencia de comunicación
integrada
Resumen
El trabajo comienza con la pregunta-problema: ¿cómo repensar la estructura de las agencias
tradicionales teniendo en cuenta tres aspectos principales, que son mutuamente implicados - la
revisión urgente del mercado de trabajo de publicidad, dada la crisis de la subvención por vehículo; la
necesidad de replantear el trabajo de publicidad desde la perspectiva de la comunicación integrada; y,
por último, la consiguiente necesidad de que, desde esta perspectiva, pensar en términos de proyectos
de marca, percibida como una entidad semiótica? A partir de este punto, hemos definido como el
objetivo central de este artículo discutir la estructuración de una agencia de comunicación integrada
desde las perspectivas y tendencias de la marca. Como resultado principal, se indica que encontramos
en la teoría semionarrativa, de Andrea Semprini (1995 y 2006), una propuesta que integra diferentes
enfoques de comunicación, desde el mismo proyecto de marca, basada en los valores, la narrativa y el
discurso.
Palabras-clave: branding; comunicación integrada; comunicación 360.
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Tendances de branding dans la structuration d’une agence de communication
intégrée
Résumé
L’article s’origine de la problématique suivante: comment repenser la structure des agences
traditionnelles en considérant trois aspects principaux, qui sont mutuellement impliqués — l’urgente
reformulation du marché du travail, compte tenu de la crise de bonus par véhicule d’affiche; l’exigence
de repenser le travail publicitaire même dans l’approche de la communication intégrée; et, enfin, la
conséquente nécessité de réfléchir, à partir de cette perspective-là, aux termes du projet de marque,
considérée comme une entité sémiotique? À partir de cette question, nous avons défini, comme objectif
central de cet article, la discussion de la structuration d’une agence de communication intégrée à partir
de la perspective et des tendances de branding. Le principal résultat que nous pouvons indiquer à ce
moment-ci, c’est la découverte, dans la théorie sémionarrative d’Andrea Semprini (1995 et 2006), d’un
projet de marque basé sur des valeurs, narrative et discours.
Mots-clés: branding; communication intégrée; communication 360.

Introdução
Entende-se que as agências de publicidade, durante muito tempo, basearam suas
decisões estruturais em modelos calcados a partir dos próprios meios de comunicação massivos
e do marketing centrado no produto. Assim, as estruturas levavam em conta a sustentação
proporcionada pela bonificação sobre veiculação (BV), concedida por veículos de televisão, rádio,
jornal, revista, entre outros, e o composto mercadológico (dos 4P´s) voltado à comercialização
de produtos, no qual a marca é apenas um item marginal. Na atualidade, o composto de
marketing encontra-se transformado em composto de marca (SEMPRINI, 2006), em que a troca
de bens e serviços parece ter sido substituída por projetos de sentidos, concretizados naquilo
que é consumido pelas pessoas. Com isso, as agências de publicidade, tanto empresas comerciais
quanto laboratórios experimentais de comunicação, ponto de onde partimos neste artigo, sofrem
a interferência externa para que repensem suas estruturas em virtude das mudanças constantes e
do trabalho de construção de marca que se torna cotidiano.
A partir deste contexto, definimos a seguinte problemática para este artigo: como repensar
a estrutura das agências tradicionais considerando três aspectos principais, que estão mutuamente
implicados, e que são: a urgente reformulação do mercado de trabalho publicitário, tendo em
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vista a crise da bonificação por veículo; a exigência de se repensar o trabalho publicitário, a partir
da perspectiva da comunicação integrada; e, por último, a consequente necessidade de, a partir
de uma perspectiva integrada, pensar em termos de projetos de marca, sendo esta percebida
como uma entidade semiótica?
A organização departamental das agências de publicidade tem estreita ligação com as
práticas de mercado, tanto nas empresas comerciais quanto nos laboratórios experimentais
vinculados aos cursos de Comunicação Social, específicos de Publicidade e Propaganda ou não. A
atuação e a formação dos profissionais passam por competências mais fortemente identificadas
com um ou outro setor da agência. Ainda que, no espaço acadêmico, os laboratórios tenham
maior liberdade de inovação e de experimentação, no que diz respeito às suas práticas, muitas
vezes, ainda nos vemos atrelados aos modelos tradicionais de se fazer publicidade.
Ao consultar livros específicos, a maioria deles bibliografia dos cursos da área no
Brasil, encontramos repetidamente a indicação da estrutura de uma agência formada pelos
departamentos de criação, mídia, atendimento e planejamento. Em agências de grande porte,
congregam-se outros: tráfego, pesquisa, promoção de vendas, relações públicas, além de um
setor administrativo, afinal, uma agência também depende de uma direção e setores voltados ao
funcionamento dela como empresa.
A importância de cada um dos setores varia com o tempo, conforme aponta Corrêa (2006).
Na década de 1950, o Atendimento era visto como dono da conta, uma vez que: o relacionamento
era a base de manutenção de uma conta na agência; o departamento de Criação era composto
por redatores e ilustradores/diretores de arte trabalhando separados; o departamento de Mídia
não dispunha de informações de pesquisas, em um cenário de poucos veículos de comunicação.
Na década seguinte, a Criação ganhou relevância, pois: a televisão começou a tomar força,
desbancando a liderança do rádio, o que mudou o enfoque da mídia impressa e radiofônica
para os televisivos; o número de anunciantes crescia, com destaque para as multinacionais e o
know-how em comunicação trazido ao país; as duplas de criação foram instituídas, iniciando
um trabalho de concepção conjunta dos anúncios; o Atendimento passa a profissionalizar-se,
em lugar dos donos da conta. Na década de 1970: o início, marca a valorização do profissional
de Criação, respaldado pelas premiações nacionais e internacionais; o Atendimento cedendo
espaço aos criativos, que passam a visitar clientes; ao final da década, Mídia demonstra sua
ascensão a partir do desenvolvimento profissional e da padronização de sistemas de trabalho,
fato que se manteve na década seguinte (1980), com expansão de setores de pesquisa ligados ao
departamento, empenhados em planejar, programar, negociar e aplicar as verbas disponíveis. A
partir da expansão da pesquisa, a década de 1980 marca o surgimento do planejador, assumindo
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responsabilidades antes acumulada pelo Atendimento, especialmente relativas ao planejamento
de mídia.
Neste contexto, os planos eram desenvolvidos pelo triângulo – Planejamento,
Atendimento e Criação -, constituindo-se no novo sistema de planejamento
de algumas agências, que criava as bases para o pensamento estratégico
de comunicação, apoiado nos dados das pesquisas de consumer insights
(CORRÊA, 2006, p. 39).

O final do século passado demonstrou o setor de Atendimento retraído, em funções
administrativas, enquanto Criação, Mídia e Planejamento eram ocupados por profissionais
qualificados, especialistas em cada setor. Naturalmente, há exceções e a estrutura varia, servindo a
abordagem como um panorama geral. Nessa perspectiva, Corrêa (2006) aponta a necessidade de
atuação do Atendimento com um assessor do cliente na agência, gestor da conta e um profissional
de negócios, também defendendo os interesses da empresa para qual trabalha (agência).
Nessa perspectiva, nota-se que o modelo pouco varia em termos de estrutura funcional
das agências, demonstrando um revezamento de importância entre as funções tradicionais. Tendo
em vista este contexto histórico, apresentamos como objetivo central deste artigo a estruturação
de uma agência de comunicação integrada a partir da perspectiva e das tendências de branding,
compreendendo:
construir ou reposicionar uma marca de modo que ela se torne indispensável
para a vida do consumidor e atinja, com a mesma intensidade, outros
potenciais consumidores. Muito mais que criar a comunicação visual para
o cliente ou mostrar diferencial de seu negócio, é preciso otimizar a marca,
fazendo com que o consumidor agregue valor e significado a ela (WALTRICK,
2015, p. 191).

Relegar ao consumidor a tarefa de agregar valor à marca nos parece demasiado confortável:
entendemos que, para que estes valores sejam devidamente identificados na esfera da recepção,
estes devem estar primeiramente propostos e articulados no projeto da marca. Por isso, parecenos prudente pensar a reestruturação das agências e/ou laboratórios, a partir da perspectiva
de Semprini (2006), por entender que esta representa a essência da comunicação: a busca por
projetos de sentidos.
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Marca: da era da produção ao composto de marca
A representatividade da marca pode ser analisada a partir de um caminho evolutivo que
envolve observações sobre a industrialização e o marketing. Di Nallo (1999) aponta três etapas
de surgimento do marketing. A primeira (1920-1930), denominada era da produção, tinha
como foco oferecer produtos a baixo preço, a partir do emprego tecnológico, em condições de
demanda superior à oferta e com um alto custo dos produtos impedindo a expansão de mercado.
A segunda (1930-1950), denominada era de vendas, tem como foco a pressão por vender, a
partir da comunicação e de técnicas de vendas, em condições de oferta superior à demanda e
consumidores indecisos frente às opções de produtos e serviços oferecidos. A terceira (a partir de
1950), denominada de era de mercado, foca as necessidades do consumidor, a partir da exploração
de todos os componentes do marketing mix, em condições de escassez de renda, complexidade
e segmentação de mercados.
As três fases têm o produto como ponto de partida, a partir do qual são orientadas as ações
das empresas no mercado, e o composto de marketing é definido a partir do modelo clássico:
produto, preço, praça e promoção. Contudo, perspectivas pós-modernas indicam a superação do
modelo centrado no produto. Para Semprini (2006), o marketing mix clássico tem, nos anos 70, a
inserção da marca em uma posição marginal, como um subconjunto da comunicação.
Nas duas décadas seguintes (1980-1990), ocorre uma transição orientada a partir dos
valores imateriais, com evolução das dimensões simbólicas e semióticas, que permitiram uma
evolução lógica da marca (SEMPRINI, 2006). Para o autor, ao final do processo, o composto de
marketing encontra-se transformado em composto de marca (Figura 1).

Figura 1: O mix de marca
Fonte: Semprini (2006)
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A perspectiva do mix de marca aciona novas abordagens, centradas na proposição de
criar sentido na comunicação. Di Nallo (1999) reitera que, na atualidade, já se pode considerar
superado aquele marketing fundado no consumidor, uma vez que se vive a era da interfusão,
do cruzamento de fluxo comunicativos, em que é preciso construir relevância a partir de uma
perspectiva semiótica. Pensamento similar tem Semprini (2006), que entende a marca como uma
entidade semiótica, relacional e evolutiva, para a qual é possível definir e formular um modelo
próprio de construção marcária, o que se entende como ideal para introduzir a concepção
estrutural de uma agência de publicidade ou de comunicação integrada, estando ela no mercado
ou no contexto laboratorial da academia.

A marca como uma entidade semiótica: o início de um pensamento
integrado
Partimos do entendimento de que pensar a comunicação de forma integrada significa
pensar a partir de um projeto de marca, considerando esta como uma entidade semiótica
complexa. Semprini faz uma proposta geral de construção e de análise de marca que se inicia pela
definição dos valores que sustentam o discurso desta marca. Assim, sistematizou este pensamento
em um esquema denominado mapping dos valores de consumo.
Lo que hace del mapping un instrumento ideal para posicionar la identidad
de las marcas es su capacidad de articular lógicas de valorización, es decir, su
capacidad para hablar en mismo lenguaje que la identidad de una marca, el
lenguaje de los valores” (SEMPRINI, 1995, p. 109).

Articular lógicas de valorização parece-nos o caminho mais indicado para refletirmos
sobre as práticas publicitárias atuais e o modelo esgotado que viemos sustentando, tanto no
mercado quanto na academia. Mesmo que discutamos sobre novos modelos de agências e sobre
a necessidade de reformular-nos, ainda repetimos na academia os modelos viciados do mercado
publicitário. E isso acontece embora seja o espaço da academia o de maior experimentação e
aquele em que, de forma ainda mais auspiciosa, podemos integrar o exercício prático, criativo e
experimental a perspectivas teóricas de profundidade.
O instrumento proposto por Semprini (1995) tem como base o quadrado semiótico dos
valores de consumo de Jean Marie Floch e fundamenta-se na oposição entre os valores utópicos
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e os valores práticos. Tais valores são organizados em quatro quadrantes: Missão (concentra as
questões de coletividade, de idealismos, de visionarismos, apelando a novas formas de vida, novos
valores, novos cenários e mundos possíveis); Projeto (apresenta conotações de individualidade,
de voluntariedade, da realização pessoal, de novas emoções, de rupturas e de metamorfoses);
Euforia (predomina a valorização dos pequenos grupos afetivos, da subjetividade, do emocional,
do psicológico e do lúdico); Informação (mais voltado para o produto, para demonstrar e informar
suas utilidades, qualidades e preço, valorizando a objetividade, a racionalidade e a funcionalidade
técnica).
O modelo de marca proposto pelo autor italiano, que tem como base tais valorações
básicas, trata a marca como o “ponto culminante do encontro de três dinâmicas diferentes, a da
produção, a da recepção e a dos elementos contextuais” (SEMPRINI, 2006, p. 155), fazendo com
que sejam contempladas essas diferentes perspectivas. A organização da marca pode ser vista
como um processo – justamente por ser dinâmico – concebido a partir de dois níveis principais:
do projeto e das manifestações (Figura 2).

Figura 2: O processo de manifestação da marca
Fonte: Semprini (2006)
O projeto de marca relaciona-se com a verdadeira “razão de ser da marca” (SEMPRINI, 2006, p.
158), dividindo-se em cinco componentes principais: enunciação fundamental, elaboração da
promessa, especificação da promessa, inscrição em um território e definição dos valores (a partir
dos quadrantes Missão, Projeto, Euforia, Informação). As manifestações concretizam o projeto de
marca, sendo, cada uma, considerada em “enunciado em si, uma estrutura semiótica completa, um
micro-discurso no qual se pode aplicar o modelo de análise semio-narrativa” (Figura 3) (SEMPRINI,
2006, p. 167).
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Figura 3: A organização semio-narrativa do significado
Fonte: Semprini (2006)
O nível dos valores coloca-se como o mais profundo, composto por aqueles valores
fundamentais que estruturam a identidade de marca, dando sentido à proposta, atuando como
um verdadeiro núcleo fundador da marca, tanto em relação ao imaginário quanto ao profundo
simbolismo. O nível das narrativas constitui-se no intermediário, que organiza os valores profundos
em relatos, narrações. O nível das manifestações ou dos discursos constitui-se no patamar em
que os valores e narrações ganham cobertura de figuras do mundo: cores, objetos, personagens,
estilos, slogans, etc., em uma lista infinita de possibilidades que tende a diferir de uma marca para
outra (SEMPRINI, 2006).

Uma proposta: branding aplicado em Agência Integrada
As discussões de Semprini (1995 e 2006) nos ajudam a pensar a marca como uma
complexidade: uma entidade semiótica que envolve o projeto, idealizado a partir de um cenário
técnico, mercadológico, cultural, social, político, enfim, de uma empresa ou instituição e do
contexto que a envolve, do qual se originam diversas manifestações que visam constituir uma
imagem fundamentada no conceito do projeto. Ou seja, a marca tem importantes papéis de
representação, de identificação realizando, inclusive, um processo de individualização. Nesse
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processo político e de significação, cujo embasamento resume-se na qualidade das relações da
entidade-instituição com os diferentes públicos, a marca constitui o território simbólico existente,
onde se cria a legitimidade do produto, mas também a legitimidade da organização. Assim, a
legitimidade é de fato resultado de um processo complexo. Agregam-se em sua formação
principalmente, segundo Zozzoli (2003, p. 11):
a) o resultado dos programas e das campanhas institucionais e sóciorelacionais feito em prol da imagem institucional da organização;
b) a associação, por transferência, das características positivas e/ou negativas
da marca (e do produto e tudo o que a ela está ligado) à organização;
c) o retorno das imagens (produtos mais ou menos bem sucedidos) dos
programas e campanhas institucionais, sócio-relacionais e mercadológicos,
lidos pelo intermédio da imagem de marca de que essa organização é
usufrutuária.

Para tanto, as organizações realizam pesquisas e procuram demonstrar, através da marca
uma postura, uma identidade para ser reconhecida em meio a tantas outras. Por isso, apresenta-se
uma proposta de uma agência integrada no âmbito departamental envolvendo quatro cursos da
área de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas e Produção
Editorial. Entende-se que a agência integrada deve refletir e posicionar diversas perspectivas,
valores, posicionamentos constituindo uma complexidade a ser representada pela marca. Tal
complexidade amplia-se quando a própria marca, enquanto soma intangível dos atributos da
organização, é definida também pelos seus colaboradores e clientes, através da própria experiência
pessoal e cotidiana.
A gestão da marca é um desafio constante e predispõe de uma estratégia de posicionamento
contínuo, como uma personalidade para a marca. É sobre esse cenário que uma agência deve
desdobrar o projeto de marca de maneira integrada, fazendo com que as potencialidades de cada
disciplina da Comunicação possam ser aproveitadas. Diante disso, demonstramos a proposta de
estrutura e funcionamento que embasa a reflexão (Figura 4).
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Figura 4: Agência Integrada
Fonte: Elaboração própria

A Agência Integrada é a união das agências dos quatro cursos do Departamento de
Ciências da Comunicação e busca sintetizar e coordenar os esforços para a comunicação integrada.
Assim, parte-se de suas associações através das atividades de Atendimento e Planejamento como
primeira ação de contato com o cliente. A partir deste contato, são estruturadas as demandas de
cada divisão da agência (Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo e Produção
Editorial) que se estruturam em grupos multidisciplinares em áreas como Produção Audiovisual,
Fotográfica, Digital, Gráfica etc. de acordo com as demandas dos clientes, promovendo maior
integração entre os representantes de cada curso, auxiliando, também, na comunicação entre os
mesmos.
De acordo com a ilustração, podemos visualizar uma estrutura básica de organização que
projetamos, a partir dos conceitos de Semprini, da seguinte forma:
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Projeto: enunciação fundamental, elaboração da promessa, especificação da promessa,

inscrição em um território e definição dos valores de marca (definidos a partir dos quadrantes
Missão, Projeto, Euforia e Informação). Tais funções seriam compartilhadas, integradas e
desempenhadas pelos profissionais de atendimento e de planejamento.
2. Manifestações
2.1 Níveis narrativos: histórias a serem contadas sobre a marca (narrativas publicitárias,
editoriais, jornalísticas e de relações públicas).
2.2 Níveis discursivos: a concretude de tais histórias, apresentados em produtos
comunicacionais de diferentes configurações (discursos publicitários, editoriais, jornalísticos e de
relações públicas).
Assim, todos os indivíduos e os grupos que se estabelecem (por curso e entre os grupos
determinados por funções específicas) devem ter consciência da sua atuação tendo como base o
Projeto de Marca, baseado na teoria semionarrativa de Semprini. De posse de tal conhecimento,
os estudantes, outrora profissionais, serão capazes de rever suas práticas, de forma a alinhá-las
com as de outros profissionais e contribuir efetivamente com a construção de discursos de marca,
baseados em valores e alicerçados sobre produtos comunicacionais multifacetados.
A comunicação configura-se num ambiente híbrido, pois esta área procura um
desenvolvimento constante de acordo com a invenção de novas tecnologias, mudanças culturais
e o aperfeiçoamento das linguagens, como alguns exemplos. A hibridização (COVALESKI, 2010) é
o processo que possibilita que diferenças pessoais, culturais e de linguagem sejam focadas para
a geração de atividades criativas e que resultem em ações comunicacionais. Assim, linguagens
diferenciadas e técnicas variadas se relacionam em grupos heterogêneos que oferecem novas
possibilidades para que os produtos comunicacionais atendam as demandas dos clientes. Para isso,
uma agência de comunicação integrada deve favorecer a discussão, a troca e a complementação
entre as áreas, coordenando as instabilidades próprias deste processo. Tal instabilidade não significa
uma superficialidade, mas as relações pessoais com conhecimentos e habilidades variadas podem
resultar em tensionamentos e disputas. Ou seja, o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais),
práticas, atitudes, modos de pensamento e valores devem se desenvolver juntamente com o
próprio Projeto de Marca.
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Considerações Finais
Pensar a estrutura de um laboratório de práticas criativas em ambiente acadêmico, a
partir da noção de branding e da perspectiva da comunicação integrada, revela-se um passo
desafiador por essência. Em primeiro lugar, porque, do ponto de vista da publicidade, estamos em
momento de grande instabilidade: novos formatos, novas mídias, novas formas de remuneração,
novas exigências em termos discursivos. A publicidade por si, ao transbordar-se de seus limites
tradicionais, já nos oferece novos desafios. Para além disso, em segundo lugar, optamos por pensar
não apenas o fazer publicitário, mas por assumir este integrado a outras práticas comunicacionais:
das relações públicas, do jornalismo e da produção editorial. E, como se não bastasse, em terceiro
lugar, vimos na semionarrativa de Semprini uma proposta adequada para pensar a complexidade
das marcas.
No entanto, estes três passos não se deram unicamente pelo caráter desafiador da tarefa,
mas exatamente porque cada um deles exige o outro. Se a prática da publicidade precisa ser
revista em diversos aspectos, a base desta revisão exige tratar os objetos a serem divulgados de
forma mais refinada e tal refinamento passa exatamente pela perspectiva do branding: otimizando
a marca, agregando valor a partir de um diferencial (WALTRICK, 2015).
Assim, entender a marca, a partir de Semprini (2006), como uma entidade semiótica,
relacional e evolutiva, parece-nos ser o ponto-chave para iniciar a elaboração de uma agência
laboratorial de comunicação integrada, respeitando fluxos e potencializando a atuação de
estudantes de diferentes cursos, de diferentes áreas da comunicação, mas que possuem o mesmo
entendimento do projeto de marca para o qual estão planejando, criando e produzindo produtos
comunicacionais.
Um trabalho integrado, que iniciado a partir da definição dos valores de marca, sendo
este o nível mais profundo, fundamenta a proposta, deixando claras as demandas de cada área
da agência. Isso porque existe uma base comum, que irá se delinear em uma mesma história a ser
contada, no nível das narrativas, mas que irá se manifestar em discursos de diferentes produtos,
unidos pela mesma identidade: produtos publicitários, jornalísticos, editoriais e de relações
públicas.
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A interação entre Marketing, Design e Comunicação promovem a
Construção Dinâmica da Marca1
Alvaro Roberto DIAS2
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

Resumo
A interação, organicamente, de uma Gestão Estratégica de Marketing, Design e Comunicação
promove a Construção Dinâmica da Marca. Marca não é só identidade visual, manual de marca,
sinalização. Um bom exemplo é o de que muitas empresas possuem um bom design, no entanto
uma péssima comunicação. É preciso criar a consciência de que a marca começa com a identidade
visual, mas transforma-se em imagem de marca a ser comunicada e nada adianta as identidades
terem sido criadas pelos maiores escritórios de design do mundo se elas não cumprirem as suas
promessas básicas, não forem coerentes com seu discurso. Criar um elo de relacionamento, escutar
seu público, interagir com ele, antecipar seus desejos são muito importantes num projeto de
marca.
Palavras-chave: marca; marketing; design; comunicação.

Abstract
The interaction, organically, of a Strategic Management of Marketing, Design and Communications
promotes a Brand´s Dynamic Building. Brand is not only visual identity, brand manual, signaling.
A good example is that many companies have a good design, but a bad communication. We need
to create awareness that the brand begins with the visual identity but becomes brand image to be
communicated and no use identities have been created by the world’s top design firms if they fail to
fulfill their basic promises, are not consistent with his discourse. Create a relationship link, listen to your
audience, interact with it, anticipating your wishes are very important in brand design.
Keywords: brand; marketing; design; communication.

1

Trabalho apresentado no GP Estratégias de construção e consolidação da marca, evento componente do III

Congresso Internacional de Marcas/Branding: Economia Criativa.
2 Professor Doutor do Curso de Publicidade e Design da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, email:
alvarodias@univali.br.
Coordenador do Laboratório de Identidade e Imagem da Marca – LIIM, email: labimarca@gmail.com
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Resumen
La interacción, de manera orgánica, de una Dirección Estratégica de Marketing, Design y
Comunicaciones promueve la construcción dinámica de una marca. Marca no es solamente una
identidad visual, manual de marca, señalización. Un buen ejemplo es que muchas empresas tienen un
buen diseño, pero una mala comunicación. Tenemos que crear conciencia de que la marca comienza
con la identidad visual, pero se convierte en la imagen de marca que se comunica y no hay identidades,
uso se han creado por las empresas de diseño del mundo, si no cumplen con sus promesas básicas,
no son coherentes con su discurso. Crear una relación, escuchar a su público, interactuar con él,
anticipando sus deseos son muy importantes en el diseño de la marca.
Palabras clave: la marca; comercialización; design; comunicación.

Résumé
L’interaction, organiquement, une gestion du marketing stratégique, Design and Communications
favorise uma construction dynamique de la Marque. La marque est non seulement l’identité
visuelle, manuel de la marque, la signalisation. Un bon exemple est que de nombreuses entreprises
ont une bonne conception, mais une mauvaise communication. Nous devons prendre conscience
que la marque commence avec l’identité visuelle, mais devient l’image de marque à communiquer
et aucune utilisation des identités, ont été créées par les plus grandes entreprises de conception du
monde, si elles ne parviennent pas à remplir leurs promesses de base, ne sont pas compatibles avec son
discours. Créer un lien de parenté, écoutez votre auditoire, interagir avec lui, anticipant vos souhaits
sont très importants dans la conception de la marque.
Mots-clés: la marque; commercialisation; la conception; communication.

Os processos de identidade e de desenvolvimento e consolidação
da marca devem visar uma comunicação eficaz.
A comunicação é essencial para o homem porque permite a transferência deinformações e
a efetivação das ações coletivas, que são típicas de uma organização. Os emissores das mensagens
devem propor as informações em sequências simples e consistentes para beneficiar a efetivação
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coerente da comunicação, transformando-os e elementos representativos da marca. Com o uso
de recursos e da linguagem do Marketing, do Design e da Comunicação, é possível se estabelecer
de maneira eficaz a promoção da marca e o conhecimento de seus significados.
Segundo Aaker (2007), as empresas que se destacam no desenvolvimento de marcas
sólidas possuem, em geral, uma poderosa cultura de desenvolvimento de marcas, incluindo
valores, normas e símbolos organizacionais claramente definidos. “Mais do que procedimentos
ou estruturas de uma organização, é sua cultura que impulsiona em última instância a consecução
de vantagens sustentáveis” (2007, p. 320).
De modo geral, segundo Perassi (2010), “identidade” ou “imagem” são sínteses mentais
decorrentes das interações estabelecidas com as expressões formais e comportamentais
da organização. Porém, de modo particular, “identidade organizacional” é uma expressão
relacionada à autoimagem da organização, expressa e compartilhada por seus membros internos
e representada pelo nome da organização e outros símbolos que a identificam. Assim, o nome, o
logotipo, o símbolo gráfico, o slogan, a bandeira ou o hino, entre outras possibilidades criadas e
propostas pelos administradores da organização, são elementos que representam e expressam a
identidade organizacional.
Por sua vez, também segundo Perassi (2010), a “imagem da organização” ou “imagem da
marca da organização” é a síntese mental decorrente da percepção do público externo sobre as
expressões, as atitudes ou as atuações públicas da organização. Portanto, a imagem da organização
é mais ampla e menos previsível, porque decorre das lembranças de vivências individuais ou
coletivas dos integrantes do público em geral. A imagem da marca também é representada pelos
elementos oficiais de expressão da identidade da marca. Contudo, sua composição decorre da
relação do público com inúmeros elementos informais, que também são associados e expressam
ou representam a organização.

A identidade visual da marca.
A identidade visual, enquanto desenho (aqui entendido como arte de representar objetos
por meio de linhas e sombras; delineação dos contornos das figuras), faz parte do cotidiano
repleto de imagens e sua construção, quando considerada “bem feita” por seus autores, resolve
o problema de incompatibilidade na hora da identificação visual: não se confunde uma marca
com outra. Porém, este aspecto do design não pode dar a segurança de que a identidade visual,
ou marca, terá uma única interpretação. Cabe ao processo de comunicação com o público alvo se
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assegurar desse movimento contínuo de construção de sentido, de construção dessa imagem da
marca.
Villas-Boas (2002) faz a articulação entre o design e a identidade cultural, pois acredita
que os estudos culturais. Ele acredita que o design é um discurso, e como tal espelha a condição
cultural na qual e para a qual foi concebido, ao mesmo tempo em que contribui para produzir,
realimentar ou transformar esta mesma condição cultural.
Qualquer pessoa não tem como olhar para qualquer coisa sem atribuir a ela
um sentido – e sem que ela não se configure nas nossas relações construídas
socialmente – dessa forma, qualquer informação, principalmente a visual,
é uma expressão cultural, ou seja, “não é um objeto em si mesmo, porque
ao termos contato com ela obrigatoriamente a estamos incluindo na nossa
história – individual e socialmente falando – e, portanto, estamos incluindo
em nosso jogo individual e social, e a este jogo damos o nome de cultura”
(Villas-Boas, 2002, p. 16).

A prática da percepção leva à interpretação visual. E a comunicação reforça isso na medida
em que a marca é fruto de um planejamento e de uma estratégia de comunicação, que organiza
as ações para construir e projetar a marca. Neste caso, entende-se que envolve a apresentação da
marca como um todo, que inclui o nome, o desenho de seu símbolo, um conceito, comunicação
visual e posicionamento adequado no mercado, interno e externo.

A comunicação da marca.
A qualidade percebida diz respeito à imagem da marca e ao seu nome, que estão associados
à qualidade perceptível do público-alvo. Toda comunicação de uma marca, busca transmitir
informações pertinentes para o público, buscando influenciar sua maneira de pensar e agir.
A imagem da marca se compõe de sua identidade (no sentido material e simbólico)
e de seus valores (atribuídos por ela mesma – através de seu publico interno – e por seus
consumidores) que impactam seus públicos através de significados e de emoções. A marca é o
resultado do processo de simbolização, da construção da autoimagem de uma entidade ou de
uma individualidade levando a uma imagem da marca. Assim, o seu caráter simbólico surge do
fato das simbolizações interagirem na composição dos valores expressos pelas marcas, impondo
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a necessidade da análise sobre o que é a marca, como ela se relaciona com o mercado e qual é a
importância e a função de sua aparência na comunicação, construindo sua identidade/imagem.
A marca ganha sua imagem e uma dimensão quando ela se manifesta impactando
diretamente nos projetos da marca através das percepções do público alvo e seus diferentes
comportamentos, com atitudes, modos de agir e reagir que são influenciados, entre outros fatores,
pelas experiências de vida e experiências com a marca. Através da mescla criativa de Marketing,
do Design e da Comunicação, é possível se chegar a uma combinação única de uma Construção
Dinâmica da Marca, que envolve:
1. O Marketing, em seus aspectos de Cultura, Economia, Mercado,
Consumidor, Concorrência e Posicionamento;
2. O Design, em seus aspectos de Sensação figurativa, Forma, Linguagem
expressiva, Sintaxe e Sistema Visual;
3. A Comunicação, em seus aspectos de Propagação, Publicização,
Divulgação, Midiatização, Linguagem conteudista, Manifestação e
Conhecimento.
Temos, assim, a seguinte configuração.

Figura 01: Integração entre Marketing, Design e Comunicação.
Fonte: o autor (2015)
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O primeiro aspecto que parece relevante é o que envolve o Marketing como um dos
pontos chave da marca, na medida em que cabe a ele a definição do posicionamento da marca
junto ao público alvo. O estudo dos objetivos da marca, junto com o perfil docomportamento
do colaborador, gera um posicionamento da marca e sua definição de valores. A busca de dados
sobre a marca torna clara sua missão, seus valores e seu posicionamento frente aos colaboradores.
O segundo aspecto importante é o de Design como construção formal e a visualização do
que foi elaborado. O estudo da percepção visual é fundamental para a identificação dos elementos
da marca e sua construção imagética: identificar e discutir a formalização (aqui entendido como
dar forma) da identidade da marca. Assim, a comunicação da marca se expressa através da
comunicação formalizada.
E por fim a Comunicação: a marca ganha dimensão quando ela se manifesta num processo
de construção da sua imagem. Manifestações, essas, que impactam diretamente na identidade
e nos projetos da marca através das percepções do público alvo, para novamente interferir no
projeto inicial. A narrativa que é construída estabelece um discurso da marca presente no universo
simbólico dos colaboradores. E também evidencia o posicionamento que a marca pretende ter, na
busca de uma imagem projetada.
Isso significa que a marca adquire existência através do design, mas tem como base de
construção o marketing e a comunicação. Assim, o processo se inicia depois de fixados os objetivos
de marketing, se constrói através da formalização pelo design e se efetiva pela comunicação, pelas
suas manifestações que impactam no publico da marca.
Segundo Lupetti (2007), elaborar o processo comunicação exige “interação,
unificação de mensagem, instruções, boa vontade e envolvimento de todos”
(p. 15).

Para que isso seja possível, é necessária uma comunicação integrada, um sistema que
organize o projeto, o processo de comunicação.
Em suma, o marketing determina os valores, que são “escritos” pela linguagem do design
e comunicada para influenciar, para afetar com intenção. É importante que haja uma procura
constante dos efeitos no receptor por que a comunicação variará diretamente em função das
reações deste, num efeito cíclico. Como se pode perceber, trata-se aqui da comunicação da marca
dentro de uma visão interdisciplinar, voltada para a inclusão e a democratização da informação,
dado que se estrutura fundamentado em bases teóricometodológicas de disciplinas articuladas
em suas contribuições aos processos de conhecimento e na compreensão deste como fator
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gerador de valor.
E nessa interação é possível desenvolver uma metodologia que pode ser expressa como
na figura 02 a seguir.

Figura 02: Metodologia de Construção Dinâmica da Marca
Fonte: o autor (2015)
A proposta deste modelo efetiva um sistema de comunicação da marca, inicialmente
se apoiando no levantamento dos dados/aspectos fundamentais (Marketing), seguido de uma
percepção do conceito/forma (Design), que envolve a linguagem expressiva e uma semântica,
e por fim a percepção estética/ conteúdo (Comunicação) que envolve os aspectos culturais,
econômicos, simbólicos, dimensionais, uma linguagem expressiva, promocional e conteudista.
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Os três temas abordados se relacionam e se transformam em três disciplinas comunicacionais
para construção de uma marca dinâmica: o marketing, o design e a comunicação.
Relacionando-se os aspectos fundamentais de entendimento da marca com as
disciplinas comunicacionais, tem-se a seguinte dinâmica:
1 – O marketing, que resulta no conceito de base. Para isso é necessário
desenvolver os seguintes elementos:
•    O posicionamento da marca e de suas particularidades no mercado e como está inserida
neste contexto.
•     O perfil do público e suas características específicas: sexo, idade, tempo de casa,
instrução, atitudes, opiniões, motivações, estilo de vida, etc.
•    A determinação dos objetivos de marketing descrevendo que problemas a campanha
deverá resolver e assim levantar as informações do briefing e fazer uma avaliação crítica
(um processo cíclico e dinâmico); identificar os problemas e as oportunidades reais e assim
fixar os objetivos de comunicação.
•    Definir o “conceito” que a criação deverá seguir.

2 – O design, que resulta na sensação figurativa. Para isso é necessário desenvolver
os seguintes elementos:
•    A formalização do posicionamento da marca, evidenciando a importância de uma marca                      
bem posicionada, como ela é vista atualmente, ressaltando seus aspectos formais.
•     Elaborar a identidade da marca em função da postura, do perfil do publico e sua
utilização nos meios.
•    Determinar a linguagem expressiva e a sintaxe visual da marca
•    A descrição detalhada da marca seguindo os aspectos visuais.
•    Definir a forma da marca.
3 – A comunicação, que resulta no tema/conteúdo. Para isso é necessário desenvolver os
seguintes elementos:

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

611

•    Definir a “estratégia de copy” com o posicionamento atual (promessa básica / imagem
desejada / justificativa / atributos complementares).
•    Definir a “estratégia de imagem”, para aplicação na campanha a ser criada, com objetivo
de alcançar seu target com a mensagem.
•    Definir as estratégias de criação, descrevendo como será desenvolvida a campanha,
sob os aspectos de problema a ser resolvido pela campanha (definido pelos objetivos de
comunicação) e forma de apresentação.
•    Definir o tema da comunicação/campanha (definido pelo posicionamento – atual ou
pretendido).
•    Elaborar a abordagem da comunicação/campanha.
•    Definir o slogan da Comunicação/Campanha.
O fator fundamental para esse modelo é a compreensão clara sobre o posicionamento
atual da marca: é preciso entender as percepções do público, tanto positivas quanto negativas,
para decidir qual será o próximo passo.
O posicionamento da marca se refere aos elementos funcionais (ou racionais) da marca, em
termos do que faz e das necessidades que a marca satisfaz e também aos elementos emocionais
da marca, em termos dos benefícios que oferece.
É necessária então, uma comunicação eficiente para conseguir a gestão do conhecimento
nas organizações. Os indivíduos que agem e interagem no dia-a-dia das marcas precisam entender
que seu universo de conhecimento pode ser ampliado. A comunicação estabelece uma unidade,
construindo o posicionamento e imagem.
A linguagem e a comunicação são intrínsecas a todas as expressões da marca.
Mensagens de alto nível, unificadas e consistentes, exigem aceitação e apoio em todos
os níveis: o compromisso deve ser de longo prazo. “A interação das comunicações requer que
conteúdo e design funcionem juntos para diferenciar a marca” (WHEELER, 2012, p. 36).
E a linguagem do design é adequada para esse projeto.
A imagem de marca é construída pela incorporação de um conjunto de valores e atributos,
os quais lhe constituem uma cultura específica, ou seja, uma memória coletiva sobre o seu percurso
no mercado.
O processo de construção da marca, e suas manifestações, são resultantes de programas
e ações de comunicação que, ao atuarem como manifestações da organização, interferem e
constroem, ao mesmo tempo, a identidade e a imagem, fruto da interação entre a organização,
seu ambiente e o(s) público(s) a quem ela se dirige.
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Figura 03: A identidade e a imagem de marca
Fonte: adaptado de Semprini (2010)
Sua complexidade está em fazer das manifestações vetores de significado do projeto da
marca. As manifestações permitem transformar o projeto de marca em uma sensação de marca. É
nas relações com seu público que se encontra o elemento fundamental da comunicação da marca
e, por isso, a atenção com as mediações e manifestações é crescente. Esse cuidado permanente
evidencia a necessidade de a marca estar sempre presente, de otimizar todas as suas manifestações
e, principalmente, suas mediações, para nutrir, reafirmar e reiterar a relação com seus destinatários.
Da perspectiva do Brand Equity, os profissionais de branding devem avaliar todas as opções
de comunicação possíveis e disponíveis para criar estruturas de conhecimento de acordo com
critérios de efetividade e de custo.
Opções de comunicação diferentes têm forças diferentes e podem alcançar objetivos
diferentes.
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O Programa de Comunicação:
1.    É a “voz” da marca e o meio pelo qual ela pode estabelecer diálogo e construir
relações com os consumidores.
2. Permite informar, persuadir, incentivar e lembrar consumidores direta ou
indiretamente.
3. Contribui com o Brand Equity, estabelecendo a marca na memória por meio
de associações fortes, favoráveis e exclusivas.
4. Informa sobre como, onde, quando, porque um produto é usado e por qual
tipo de pessoa.
5. Apresenta quem fabrica o produto e o que a empresa e a marca representam.
6. Oferece incentivos ou recompensas por experimentação ou utilização.
7. Explica como marcas se associam a outras marcas, pessoas, lugares,
eventos, sentimentos, etc.

A comunicação da marca se expressa através da comunicação formal, em uma mediação
entre a marca e o consumidor num processo de respostas com significados embutidos. Isso
significa que a marca adquire relevância através da comunicação - e o consumidor é envolvido
por ela.
A imagem da marca, então, pode ser então compreendida como uma reação do consumidor
aos sinais e às imagens que são escolhidos por outros, os criadores da identidade visual, de acordo
com o grau de permanência que esses sinais pressupõem como legibilidade às suas categorias de
conteúdo. Mas isso não conduz à produção de discursos estereotipados. A seleção e a exploração
dos sinais levam a um tipo de criatividade que constitui a originalidade do bricoleur como uma
práxis enunciativa.
Na verdade, a visão – percepção e leitura – são processos dinâmicos, uma espécie de
diálogo que envolve leitor e objeto: público e marca.
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Considerações finais
Ao se ter uma abordagem de comunicação para o consumo de identidades visuais (marcas),
é possível ir além da abordagem semântica (descrição densa dos significados dos símbolos). A
comunicação, de uma maneira geral, atribui à simbolização o aspecto abstrato da relação do
homem ao mundo, tornando-o capaz de “orientar-se em termos simbólicos”.
Esse raciocínio no qual a comunicação se refere para justificar uma linguagem apoiada na
simbologia faz com que o símbolo se torne o próprio universo da humanidade.
A comunicação humana se apropria e se utiliza de símbolos para transmitir e compartilhar
ideias, informações para exercer sua função comunicativa, através do uso de elementos visuais,
linguísticos, elabora símbolos que, quando postos diante de usuários ou consumidores, lhes são
decodificados, estes lhes atribuindo significados, com base em sua vivência, contexto e cultura da
qual faz parte.
A marca contemporânea tem mais níveis de significado e significação, e sua construção
deve ser feita a partir de três dimensões que a definem. Essas dimensões caracterizam a atuação
das marcas, como objeto semiótico enunciador de significados relevantes (natureza semiótica),
a necessidade de manter uma unidade no discurso dos diversos sujeitos que definem a marca
em dois aspectos principais na sua relação com o consumidor e no contrato da comunicação
(natureza relacional) e, por último, a importância de as marcas pós-modernas serem mutáveis e
adaptáveis ao ambiente no qual se situam (natureza evolutiva): marcas dinâmicas.
Isso mostra, no espírito deste artigo, que o processo deve permanecer integrado pois uma
imagem é o resultado “incontrolável” da marca construída pela comunicação.
Comunicação que não deve parar nunca.
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O que a gestão de marcas pode aprender com os estúdios de animação
Disney e Pixar
		
		

Anna Clara Cunico MONTEL1
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Centro Universitário BELAS ARTES DE SÃO PAULO

Resumo
O processo de decisão de consumo está cada vez mais reconhecido no mundo das marcas
pela existência do branding. No mundo contemporâneo, onde uma enorme quantidade de
produtos é ofertada, de que maneira a gestão de marcas pode proporcionar ao consumidor a total
certeza que o próximo produto a ser lançado pela empresa X será excelente? Alguns estúdios de
animação conseguem transmitir ao consumidor que qualquer produto que lançarem manterá um
alto padrão de qualidade. Mas como eles exercem tal influência? Os estúdios fortalecem o vínculo,
as emoções e as sensações dos consumidores em relação a marca, aumentando sua identificação
e fidelidade com o produto e/ou serviço. Objetiva-se com esta pesquisa demonstrar que a
animação possui consumidores fiéis, e como o branding pode auxiliar as organizações para que as
mesmas possam ter a fidelidade e o encanto dos estúdios de animação. A estratégia adotada para
o levantamento dos dados foi a pesquisa quantitativa, na qual os dados foram coletados por meio
de um questionário online, divulgado em redes sociais, com o intuito de verificar a lembrança
das marcas dos estúdios de animação. Foram questionados aspectos importantes, tais como: o
local onde se assiste animação; com qual frequência; preferência por animação e por estúdio;
a lembrança da marca e do filme, entre outras. Conclui-se, com este estudo, que a qualidade
percebida pelos consumidores em todos os produtos de uma marca é fator de fidelização, onde
os mesmos possuem a mesma como certa e encantadora, seja o produto conhecido ou o que irá
ser lançado. Os resultados alcançados demonstram que os estúdios Disney e Pixar são marcas de
excelência na área de animação.
Palavras-chave: Animação. Branding. Animação. Disney. Fidelização. Marca. Pixar.
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Abstract
The consumer decision process is increasingly recognized in the world of brands by branding existence.
In the contemporary world, where a huge amount of products is offered, how brand management can
provide the consumer with complete certainty that the next product to be launched by the company
X will be excellent? Some animation studios manage to convey to consumers that any product to be
launched will certainly keep a high quality pattern. But how they exert such influence? The studios
strengthen the bond, the emotions and the feelings of consumers towards the brand, increasing their
loyalty and identification with the product and/or service. The objective with this research is to show
that the animation has loyal customers, and how branding can help organizations so that they can
have the loyalty and the charm of animation studios. The strategy adopted for the data collection
was quantitative research, in which data were collected through an online survey, published on social
media, in order to verify the memory of brands of animation studios. Important aspects were asked,
such as: where people watch animation; how often; preference for animation and studio; brand recall
and film, among others. It can be concluded from this study that the quality perceived by consumers on
all products of a brand is a factor of loyalty, where they have for certain and charming, is the product
known or that will be released. The results achieved show that Disney and Pixar studios are excellent
brands in the animation area.
Keywords: Animation. Brand. Branding. Disney. Fidelization. Pixar.

Resumen
El proceso de decisión de consumo está cada vez más reconocido en el mundo de las marcas por la
existencia del branding. En el mundo contemporáneo, donde una gran cantidad de productos es
ofertada, de qué manera la gestión de marcas puede proporcionar al consumidor la total certeza que
el próximo producto a ser lanzado por la empresa X será excelente? Algunos estudios de animación
consiguen transmitir al consumidor que cualquier producto que lanzaren mantendrá, ciertamente,
un alto padrón de calidad. Pero cómo ellos ejercen tal influencia? Los estudios fortalecen el vínculo,
las emociones y las sensaciones de los consumidores en relación a la marca, aumentando su
identificación y fidelidad con el producto y/o servicio. Esta pesquisa tiene como objetivo demonstrar
que la animación posee consumidores fieles, y como el branding puede auxiliar las organizaciones
para que las mismas puedan tener la fidelidad y el encanto de los estudios de animación. La estrategia
adoptada para el levantamiento de los dados fue la pesquisa cuantitativa, a cual los dados fueran
colectados por medio de un cuestionario online, divulgado en redes sociales, con el intuito de verificar
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el acuerdo de las marcas de los estudios de animación. Fueran cuestionados aspectos importantes,
como: dónde se asiste la animación; con cuál frecuencia; preferencia por animación y por estudio;
el acuerdo de la marca y de la película, entre otras. Se concluí, con este estudio, que la cuantidad
percibida por los consumidores en todos los productos de una marca es fatos de fidelización, donde los
mismos la posean como cierta y encantadora, sea el producto conocido o al que cendra lanzado. Los
resultados alcanzados demuestran que los estudios Disney y Pixar son marcas de excelencia en el área
de animación.
Palabras-clave: Animación. Branding. Disney. Fidelización. Marca. Pixar.

Résumé
Le processus de décision de la consommation est de plus en plus reconnu dans le monde des marques
et qui est conforte par l’existence du branding. Dans le monde contemporain, òu une énorme quantité
de produit est offert, comment être sûr que le produit proposé a une excellente qualité? De quelle
manière la gestion de marque peut-elle fournir une assurance totale au consommateur que le produit
lancé par l’entreprise X sera excellent? Certains studios d’animation reussissent à transmettre aux
consommateurs que quelque soit le produit lancé, il sera chaque fois meilleur. Mais comment exercentils une telle influence? Les studios renforcent le lien, les sentiments et les émotions des consommateurs,
en augmentant leurs apartenance et leur fidelité avec la marque. L’objetif de cette recherche est
montrer que l’animation a des consommateurs fidèles, et aussi comment le branding peux aider les
organizations pour qu’ils puissent avoir la loyauté et le charme des studios d’animation. L’objectif de
cette recherche est montrer que l’animation a des consommateurs fidèles, et comment le branding
peut aider les organisations pour qu’ils puissent avoir la loyauté et le même charme que les studios
d’animation. La stratégie adoptée pour la collecte des données a été la recherche quantitative, dans
laquelle les données ont été recueillies au moyen d’un sondage online publiée sur les réseaux sociaux, afin
de mesurer l’impact des marques de studios d’animation. Ont été questionnés des aspects importants,
tels que: l’endroit où l’on regarde l’animation; avec quel frequence; la préférence pour l’animation et
pour studio; l’impact de la marque et du cinéma, entre autres. On peut conclure avec cette étude que la
qualité perçue par les consommateurs sur les produits d’une marque est un facteur de fidelisation, où
ceux-ci ont comme un attrait de sureté et de charme, que ce soit le produit qui est connu ou celui qui
sera lancé. Les résultats obtenus montrent que les studios Disney et Pixar sont d’excellentes marques
dans le domaine de l’animation.
Mots-clés: Animation. Branding. Disney. Fidelisation. Marque. Pixar.
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1. Marca e emotional branding
A palavra marca é a tradução do termo em inglês “brand”. A designação anglo-saxônica
tem a sua origem no antigo escandinavo “brandr”. Seu significado é queimar. Essa era a forma que
os fazendeiros marcavam seus gados, com o objetivo de identificá-los (VOLPATTO, 2008). Pinho
(1996) destaca que as marcas já eram utilizadas para distinguir produtos diferenciados na época
da Grécia antiga e do Império Romano.
A lembrança da marca pode ser promovida pela repetição, ou seja,
submeter o cliente/consumidor a exposição repetidas vezes do nome, da
logomarca do slogan. Dessa maneira, é elevada a familiaridade da marca
com o seu público alvo. (KELLER, 2003 apud HOFER, 2013).

Aaker (1998), apud Navacinsk e Tarsitano (2004, p.58 e 59), uma marca é um nome
diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou desenho de embalagem)
destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores
e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza
ao consumidor a origem do produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante dos
concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos.
Marca é a certeza de se estar adquirindo um bom ou mau produto. Sabemos, por exemplo,
que uma determinada marca é excelente, que outra é de baixo custo e de boa qualidade e que,
ainda, aquela outra possui preço acessível, mas é ruim. Assim, excelência é a certeza de que uma
marca é muito boa, e consequentemente, a certeza de que o seu produto e/ou serviço também
é. Excelência é a ideia de que algo é surpreendente, acima da média. Assim “marca é algo que
criou certo nível de conhecimento, reputação e proeminência no mercado” Keller (2006), apud
Hofer (2013, p.35). Kock, apud Dearlove e Crainer (2000), acrescentam que a marca deve assegurar
qualidade e representar uma garantia para o consumidor.
O gráfico 1 demonstra quais são as razões que levam os clientes/consumidores a escolher
uma marca. Pode-se observar que os fatores mais importantes nesse processo são as experiências
anteriores e o preço.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

620

Gráfico 01: Razões para a escolha da marca
Fonte: KELLER, 2006, p. 45 apud HOFER, 2013 adaptado pelo autor

Vale ressaltar o valor patrimonial da marca, o brand equity, que tem uma importância
relevante como uma ferramenta para auxiliar na gestão da marca. Aaker (1998) destaca, figura 1,
os elementos do brand equity.
O brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu
nome e seu símbolo, que se somam (ou se subtraem) do valor proporcionado
por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para consumidores dela
(AAKER, 1998, p. 16).

Figura 01: Elementos do brand equity
Fonte: Adaptado de AAKER, 1998, p.19

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

621

Em relação a essas categorias, Tavares (2003) ressalta que as quatro primeiras são baseadas
na construção pela emoção (intangível). O componente ativo é o único que pode ser classificado
no conceito razão (tangível). Porém, esses conceitos estão interligados, concluindo-se, assim, que
tudo é emoção. Dessa forma, o objetivo central do brand equity é a busca do valor para a marca,
tornando-a o maior ativo para a empresa, tão valiosa que custa mais que o próprio negócio.
Segundo Schiffman e Zanuk, apud Tavares (2003), o brand equity é o valor inerente de uma
marca bem conhecida, que continuará para a aceitação de novos produtos, alocação de espaço
nas gôndolas, valor e qualidade percebidas, e a possibilidade de cobrança de um preço premium.
Tavares (2003) defende que uma empresa com um bom brand equity proporciona valor para o
cliente, melhor desempenho do negócio e alta rentabilidade. Quanto a fidelidade, Aaker (1998),
afirma que a compra pode ser motivada pela lealdade à marca. Isso é um indicativo de que o
brand equity é positivo.
Aaker (1998) complementa que a lealdade à marca pode trazer benefícios para a empresa
através da redução de custos com marketing. Conquistar novos clientes é dispendioso, manter
os existentes é relativamente mais econômico. Além de que os clientes que já conhecem a marca
podem ajudar na divulgação da mesma através de seu depoimento positivo. A lealdade dos
consumidores reduz a exposição da marca a possíveis entrantes e substitutos. Os concorrentes
podem ser desencorajados a investir seus recursos na tentativa de atrair consumidores satisfeitos
com outra marca.
A conscientização da marca está relacionada à presença dela na mente do consumidor.
Associação da marca refere-se a um processo psicológico (AAKER, 1998). Para Keller (2006), apud
Hofer (2013), o brand equity ocorre quando o consumidor tem um alto grau de lembrança da
marca, familiaridade com ela e mantém na memória algumas associações fortes, favoráveis e
exclusivas.
Uma vez a associação feita de maneira apropriada na mente do consumidor, será criada
uma familiarização da mesma com o consumidor, e isso poderá a ser um fator importante na
decisão de compra.
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Figura 02: O valor do conhecimento do nome (marca)
Fonte: AAKER, 1998 p. 66 adaptado pelo autor

Aaker (1998), de todas as associações com a marca, apenas a qualidade percebida
demonstrou impulsionar o desempenho financeiro. Sendo assim, é fundamental o entendimento
do significado de qualidade para cada segmento de clientes, medi-la, corrigir os rumos se
necessário, e, uma vez tudo estando dentro dos padrões desejados, demonstrar esses resultados
aos consumidores para que possam ser conhecidos.
Aaker (1998) argumenta que a qualidade percebida está relaciona a expectativa do
consumidor para com o produto e da comparação que este faz com o mesmo. A qualidade
percebida dependerá do contexto da compra, das necessidades, personalidades e preferências do
consumidor, ou seja, o aspecto subjetivo está presente. O conhecimento que um consumidor tem
sobre uma marca pode variar. Assim, apresentam-se, a seguir, duas grandes marcas dos estúdios
de animação: Disney e Pixar, as quais foram as mais lembradas na pesquisa realizada e descrita no
capítulo 3.

2. DISNEY E PIXAR: TRAJETÓRIAS E METODOLOGIAS
2.1 Walt Disney: A história por trás do sucesso
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Eu só espero que nós nunca percamos de vista uma coisa – que tudo isso 		
teve início por um rato. (Walt Disney, Disney: the first 100 year, 1999, tradução
nossa)3.
		

Por definição, animação é o processo no qual cada quadro

ou fotograma de um filme é produzido individualmente. Quando esses
fotogramas são postos em sequência e exibidos em curtíssimos intervalos de
tempo, temos a ilusão de movimento contínuo. (Site Anima Mundi, 2012).

Segundo Clark e Smith (1999, p.8), a criatividade de Walt era motivo de destaque onde
fosse. Seu interesse por contos de fadas foi despertado ao assistir a uma versão cinematográfica
de Branca de Neve e os Sete Anões, estrelado por Marguerite Clark.
Após atender a cruz vermelha na Segunda Guerra, Walt retornou aos Estados Unidos e
tomou a decisão de se tornar um artista. Na ocasião, conheceu Ub Iwerks, de quem se tornou
grande amigo. Foi contratado pela Kansas City Slide Company, a qual produzia curtos comerciais
animados para cinemas, usando técnicas de stop motion. Com essa experiência, Walt passou a
trabalhar em animações por conta própria. Após a conclusão de uma delas, a ofereceu ao Newman
Theatre, o que lhe rendeu um contrato onde venderia uma nova animação por semana. Essas
animações foram batizadas Newman Laugh-O-grams.
Em Kansas City Film Ad, Walt encontrou um novo amor – animação.		
(CLARK, SMITH, 1999, p.12, tradução nossa)4.

Segundo Barbosa Júnior (2001), no início do século XX, não havia muito interesse da
imprensa em relação a animação. Por conta disso, surgiram os primeiros estúdios de animação,
voltados para produções rápidas e baratas. Eram liderados por animadores autodidatas e
empreendedores, os quais recrutavam mão-de-obra de jornalistas e cartunistas.
Os animadores independentes trabalhavam, em grande parte, com a ajuda financeira de
órgãos governamentais ou instituições sem fins lucrativos, e tinham de competir com grandes
estúdios por seu espaço no mercado. A pesquisa efetuada por esses animadores rendeu pequenas

3

“I only hope that we never lose sight of one thing – that it was all started by a mouse.“ (Walt Disney, Disney: the first 100 years,

1999);
4
At Kansas City Film Ad, Walt found a new love – animation”. (CLARK, SMITH, 1999, p.12).
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inovações na área, a qual não dava chances a métodos alternativos de produção nos grandes
estúdios. Quando recebiam financiamento de fontes particulares ou de investimentos próprios,
os animadores procuravam investir em técnicas e estéticas novas.
		

Walt Disney e os animadores independentes vêm ainda comprovar

como o desenvolvimento da animação tem sido o resultado quase completo
da capacidade de um número limitado de pessoas, que conseguiram a
combinação exata de engenhosidade técnica, imaginação e talento artístico.“
(BARBOSA JÚNIOR, 2001, p.97).

Segundo Clark e Smith (1999, p.14), Walt demonstrou interesse em juntar cenas de atores
reais com animações em 1923, quando contratou uma modelo mirim chamada Virginia Davis e
passou a produzir o filme Alice’s Wonderland, e buscou distribuidores que tivessem interesse em
uma série a qual Walt chamou Alice Comedies. Já na Califórnia, Disney passou a trabalhar em uma
nova série para o Universal Studios, chamado Oswald, the Lucky Rabbit, sobre o qual a mídia tinha
grande expectativa. Entretanto, Walt Disney assinou em seu contrato os direitos de seu personagem
ao distribuidor, o que fez com que o perdesse. Após esse episódio, Walt investiu na criação do
personagem Mickey Mouse com seu amigo Ub Iwerks, atribuindo a ele uma personalidade, algo
inusitado para um personagem na época. Produziu, então, a animação Steamboat Willie, a qual
possuía a imagem e o som sincronizados. Foi um grande sucesso, e garantiu a Mickey Mouse uma
série.
		

[...]. Sua extraordinária sensibilidade artística e a noção precisa

de cinema enquanto arte, associada à exploração como entretenimento
contribuíram para que ele e seus artistas estabelecessem nada menos que
os conceitos fundamentais da arte da animação. Acrescente-se sua enorme
capacidade empresarial, decisiva para viabilizar produtos que se destinam
ao consumo de massa, e temos essa poderosa personalidade tão admirada
quanto odiada. (BARBOSA JÚNIOR, 2001, p.97)

Pode-se considerar que os estúdios Disney tiveram sete legados, tendo início na Era de
Ouro (1937 – 1942), onde ocorreu o grande êxito dos filmes Disney. Essa era começou com o longametragem Branca de Neve e os Sete Anões e terminou com Bambi. Essas produções estabeleceram
os estúdios Walt Disney como líderes na produção de filmes animados, e deram início a tendências
que duram até hoje nos estúdios, como a produção de filmes baseados em contos de fadas e
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literatura voltada para o público infantil, a exploração de fábulas em âmbito cinematográfico, a
exploração da música e efeitos sonoros para contar uma história. A visão de Walt Disney, aliada a
seu desejo incansável de experimentação fez com que seus estúdios se sobressaíssem.
			

Disney almejava atingir, com a animação, a ‘ilusão da

vida’. Para ele, o personagem de animação tinha de atuar, de representar
convincentemente; parecer que pensa, respira; convencer-nos de que é
portador de um espírito. E para envolver completamente a audiência, esse
personagem tinha, por fim, de estar inserido em uma história. (BARBOSA
JÚNIOR, 2001, p. 99).

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, teve início a Era da Guerra (1943 – 1949). Nesse
período, os estúdios Disney tiveram de lidar com pouca renda e um time pequeno de animadores
para a produção de suas animações. Os filmes dessa era eram permeados com vários curtas de
animação, e são, ainda hoje, pouco conhecidos. Os estúdios também se envolveram fortemente
na Segunda Guerra Mundial, produzindo material antinazista, como panfletos, propagandas e até
animações.
A Era de Prata (1950 – 1959), conhecida também como “A Era da Restauração”, é um marco
do retorno de Disney a longas-metragens de contos de fadas. Essa era é marcada pela qualidade
estética de sua animação e planos de fundo bem trabalhados, com cores suaves. Os filmes não
foram total sucesso de crítica, mas foram muito bem recebidos pelo público. Mogli, O Menino Lobo,
foi o último filme no qual Walt Disney trabalhou antes de falecer.
A morte de Walt Disney levou os estúdios a um momento de declínio, a Era de Bronze
(1960 – 1988) também conhecida como “Era Moderna”. Foi um período de tentativas e erros, sem
a liderança e imaginação de Walt. Nesse momento, os contos de fadas foram deixados de lado,
com o estúdio focando em histórias mais sombrias. As tecnologias foram trocadas, economizando
tempo e dinheiro, permitindo que os animadores desenhassem diretamente nos acetatos. Porém,
as limitações dessa técnica fizeram com que esse período fosse conhecido por filmes com linhas
pretas e duras, retendo a exploração de temas mais amplos.
A Renascença Disney (1989 – 1999) é considerada o ponto alto dos estúdios após a morte
de Walt Disney. Suas produções foram sucesso de bilheteria, retomando as tendências antigas
do estúdio, baseadas em contos de fadas musicais, os quais se provaram elementos-chave no
sucesso dos estúdios Disney. Nessa época, uma parceria foi firmada com a Pixar, a qual passou a
produzir filmes digitais.
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A Era Pós-Renascença (2000-2009) é marcada pela quebra das tendências pré-estabelecidas
pelas eras anteriores. O que a define é a procura de um novo modo de contar histórias, muito
similar aos trabalhos da Pixar. Com exceção de Lilo e Stitch, os filmes desse período não foram
bem-sucedidos. Foi produzido o primeiro filme dos estúdios Disney em computação gráfica,
Dinossauro. Durante esse período, a Disney encarava a forte concorrência das animações dos
estúdios Dreamworks.
No presente momento, os estúdios Disney estão passando pela Era da Restauração.
Iniciada em 2010, é também conhecida como “A Segunda Renascença Disney”. Com John Lasseter
assumindo as divisões de animação e a eventual compra da Pixar pela Disney, os estúdios voltaram
a fazer sucesso. Com o lançamento de A Princesa e o Sapo, o público percebeu o retorno às antigas
tendências de animação. Enrolados foi um filme onde técnicas de animação tradicional e digital se
mesclaram, criando uma obra aclamada por crítica e público. Essa nova era atingiu seu ápice com
Frozen, o mais novo sucesso de bilheteria e crítica dos estúdios Disney.

2.2 O Fenômeno Pixar
			

Como escrito em sua revisão anual de 1996, a Pixar sucedeu

por estar ciente das armadilhas da produção cinematográfica: ‘Apesar da Pixar
ser a pioneira da animação computadorizada, a essência de nosso negócio é
criar histórias atraentes e personagens memoráveis. Está cravado em pedra
em nossos estúdios que a tecnologia não pode transformar uma história ruim
em boa. ’ (PEDERSON, 2000, tradução nossa).

Segundo Pederson (2000), os estúdios de animação Pixar começaram com o nome Graphics
Group, como uma divisão da Lucasfilm Ltd. de San Rafael, California. Foram comprados em 1986
por Steve Jobs, co-fundador da Apple Computer e da NeXT Inc., recebendo, assim, o nome de seu
produto primário, o computador Pixar.
Em 1992, em uma parceria entre a Pixar e a Disney, foi criado o CAPS (Computer Animated

5

As stated in its 1996 annual report, Pixar succeeded because it was well aware of the pitfalls of filmmaking: ‘Though Pixar is the

pioneer of computer animation, the essence of our business is to create compelling stories and memorable characters. It is chiseled
in stone at our studios that no amount of technology can turn a bad story into a good one.’ (PEDERSON, 2000).
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Production System), o que rendeu à Pixar um Academy Award, que foi dividido com a Disney.
Além desse sucesso, outros softwares de computação gráfica e animação patenteados pela Pixar
merecem destaque, como RenderMan, Ringmaster e Marionette).
Assim, um contrato foi assinado com os estúdios Walt Disney, com o objetivo de que a
Pixar produzisse ‘entretenimento digital’ de qualidade, sendo assim encarregada pela produção
de três longas-metragens de animação: Toy Story, Toy Story 2 e Vida de Inseto. Enquanto Disney
providenciaria a parte financeira para produção e custos promocionais, também reteria os direitos
de marketing e a licença dos filmes e seus personagens. O longa-metragem Toy Story veio para
salvar a Pixar, a qual estava passando por problemas financeiros antes de seu lançamento. O filme
foi o primeiro longa-metragem de animação totalmente computadorizado.
Mesmo com um começo lento e financeiramente difícil, os estúdios de animação da Pixar
são, atualmente, reconhecidos ao redor do mundo, com softwares de animação os quais são muito
desejados, assim como filmes animados e roteirizados cuidadosa e brilhantemente.
Emma Coats (2012), artista de storyboard que trabalhou por 5 anos na Pixar, postou em seu
blog algumas ‘regras’ utilizadas pelos estúdios Pixar na criação de histórias. Tais regras evidenciam
alguns valores do estúdio de animação computadorizada. O principal aqui é, de fato, a excelência,
seguido do fator de atribuir características humanas a um personagem.
Por que você precisa contar essa história? Qual é sua crença interna de
que essa história vale a pena? Essa é sua essência. (COATS, Emma, 2012,
tradução nossa)6.
Se você fosse seu personagem, nessa situação, como você se
sentiria?

Honestidade leva a credibilidade a situações inimagináveis.

(COATS,

Emma, 2012, tradução nossa)7.

Quais são os riscos? Nos dê uma razão para torcer por seu

6

personagem.

O que acontece se ele não suceder? Crie adversidades.

(COATS, Emma,

2012, tradução nossa)8.

“ Why must you tell this story? What’s the belief burning within you that your story feeds off of? That’s the heart of it. “ (COATS,

Emma, 2012);
7

“If you were your character, in this situation, how would you feel? Honesty lends credibility to unbelievable situations. “ (COATS,

Emma, 2012);
8

“What are the stakes? Give us reason to root for the character. What happens if they don’t succeed? Stack the odds against. “

(COATS, Emma, 2012).
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3. PESQUISA: ANIMAÇÃO E BRANDING
Foi realizada uma pesquisa em formulário digital, com 10 perguntas, no período de 18
de maio até 01 de junho de 2016, para averiguar o quão são memoráveis e como se comportam
as marcas e os estúdios de animação na mente do público. Pesquisa quantitativa divulgada por
intermédio de mídias sociais (Facebook e Twitter), abrangendo diversas faixas etárias (gráfico 4) e
tipos de animação, a qual recebeu 121 respostas.
Na pesquisa realizada (gráfico 2), 52,9% dos respondentes são da faixa etária entre 20 e
24 anos, e 24% entre 16 e 19 anos, e expectadores assíduos de animação, conforme a frequência
levantada na pesquisa (gráfico 3).

Gráfico 02: Faixa etária

Gráfico 03: Frequência que assiste a

Fonte: Pesquisa ‘Animação e Branding’,

animações

realizada pelas autoras (2016)

Fonte: Pesquisa ‘Animação e Branding’,
realizada pelas autoras (2016)

O interessante é que 95% dos entrevistados assistem filmes de animação por lazer
e entretenimento e de maneira online, conforme pode ser visualizado nos gráficos 4 e 5. O
respondente tem, no cinema, o segundo meio preferido de assistir a animações, as quais são,
em sua maioria, lançamentos. O tipo de animação mais assistida pelos entrevistados, demonstra
que a população estudada é uma amostra importante para a pesquisa, pois 95% assistem longasmetragens de animação (gráfico 6).
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Gráfico 04: Motivos para assistir animações
Fonte: Pesquisa ‘Animação e Branding’, realizada pelas autoras (2016)

Gráfico 05: Onde são assistidas as animações
Fonte: Pesquisa ‘Animação e Branding’, realizada pelas autoras (2016)
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Gráfico 06: Que tipos de animação costumam assistir
Fonte: Pesquisa ‘Animação e Branding’, realizada pelas autoras (2016)

Quanto a pergunta, a seguir, é relevante destacar Tavares (2003) que afirma que a marca
pode valer mais do que o produto e, em alguns casos, até mais que a própria empresa. Para ele,
ter uma marca diferenciada e ser capaz de fixá-la na mente do consumidor é o grande desafio
estratégico e tático perseguidos pelas organizações.
O conhecimento que um consumidor tem sobre uma marca pode variar. Aaker (1998)
relaciona os níveis de recordação da marca. Desde um nível mais baixo, quando o consumidor
é estimulado a recordar a marca dentre algumas da mesma categoria, até o nível mais elevado,
onde, mesmo sem estímulo, o consumidor é capaz de recordar da marca (top of mind). Algumas
marcas dominam o mercado, dentro da categoria que se encontram, de tal forma que a marca do
produto passa a ser a referência da categoria.
Assim, a pergunta 6, “Você acredita que uma animação de qualidade está ligada a algum
estúdio?”, obteve (gráfico 9) 52,9% respostas negativas e 47,1 de respostas positivas. Caso a resposta
fosse positiva, era requisitado: “Se sim, qual marca/estúdio você associa a afirmação acima?” . Nesse
cenário, as marcas mais recordadas foram a Pixar (1º lugar), seguida pela Disney (2º lugar).
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Gráfico 07: A relação entre uma animação de boa qualidade e estúdio conhecido
Fonte: Pesquisa ‘Animação e Branding’, realizada pelas autoras (2016)

Quanto a pergunta “Você tem algum estúdio de animação preferido? Se sim, qual? ”. Em 40
respostas, a Pixar recebeu 13 menções, enquanto a Disney recebeu 10 menções.
Martins (2006), apud Volpatto (2008, p.23) define que a marca é a união de atributos
tangíveis e intangíveis, simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam
influência e geram valor. Kotler (2006) afirma que as marcas mais fortes do mundo possuem dez
características em comum:
•     A marca se destaca por oferecer os benefícios que os consumidores
realmente desejam;
•    A marca se mantém relevante;
•    A estratégia de determinação de preços se baseia nas percepções de valor
por parte dos clientes;
•    A marca é devidamente posicionada;
•    A marca é coerente;
•    O portfólio e a hierarquia da marca fazem sentido;
•    A marca utiliza e coordena um repertório completo de atividades de
marketing para construir a brand equity;
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•     Os gerentes de marca compreendem o que a marca significa para os
consumidores;
•    A marca recebe apoio adequado e frequente;
•    A empresa monitora fontes de brandy equity.
Aaker (1998) complementa essa ideia dizendo que, para uma marca ter sucesso na mente
do público alvo, ela precisa construir uma posição exclusiva, procurando se diferenciar das demais.
Na questão aberta obrigatória “Cite três ou mais animações preferidas”, de 420 respostas,
obteve-se 75 relacionadas a 12 animações produzidas pela Pixar, seguida em menções pela Disney,
referida 74 vezes, por 24 animações diferentes.
Na pergunta aberta, a qual não era obrigatória “Consegue se lembrar de algum momento
marcante em alguma animação? “, de 72 respostas obteve-se 27 menções a filmes da Pixar e 21
menções a filmes da Disney.
Segundo Vieira (2008), p.59, não há nada mais importante na construção de uma marca do
que o fator humano, ou seja, o sentimento das pessoas. Pessoas constroem ou destroem marcas
de acordo com o sentimento de verdade que elas exalam, das coisas fazerem ou não sentido para
seu púbico, sendo isso o resultado do contraste ideológico entre elas e a marca.
Proteger sentimentos é, antes de tudo, evitar sentimentos contraditórios.
(VIEIRA, 2008, p.61).

Observa-se que as marcas Pixar e Disney são as mais lembradas, tanto em questão de
qualidade, produções e memórias emotivas.
Na construção da marca é necessário trabalhar com grupos de
imagens representativas das emoções humanas, que tenham significado
simbólico confirmado em pesquisas com o consumidor. Dessa maneira,
rompe-se a estrutura racional e fica-se diante de estados de espírito definidos
e distintos, em que todos confirmam os mesmos sentimentos, mesmo sem
ter a consciência disso. (MARTINS, 1999, p.124).
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Podemos, então, concluir que: as marcas Pixar e Disney estão impressas na memória afetiva
das pessoas, não apenas enquanto estúdios de animação, mas como propulsores de experiências
únicas, as quais já são perceptíveis pelo público que busca filmes desses estúdios. As pessoas
assistem a seus filmes tendo em mente que aquelas produções, suas histórias e personagens,
farão, de fato, diferença em suas vidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ANÁLISE DA ANIMAÇÃO POR INTERMÉDIO
DO BRANDING
Puderam-se observar alguns padrões ao longo das trajetórias dos estúdios Disney e Pixar
que cativaram os espectadores, e sem os quais as marcas não teriam obtido o mesmo sucesso. No
caso da Disney, os contos de fadas recontados em formato música, seus personagens carismáticos,
divertidos e reconhecíveis, o tom de lição de moral ao fim de cada filme e o detalhamento,
fortemente defendido por Walt Disney, são aspectos ligados diretamente a marca. A música é tão
presente em sua identidade que, quando o logo dos estúdios passou a ser inserido no início dos
filmes, em 1985, era acompanhado de um jingle, o qual dava vida ao logo. Em 2006, a animação
do logo passou a usar um trecho da música When you wish upon a star, do filme Pinocchio, uma
das músicas mais clássicas dos estúdios.
A Pixar eleva muito o fator humano, atribuindo características e sentimentos, sejam esses
positivos ou negativos, muitas vezes a personagens inusitados, tornando-os extremamente
assimiláveis, proporcionando identificação e empatia perante o público. A empresa prega
também uma política própria de excelência. Durante a produção de Toy Story 2, com o filme quase
concluído, os diretores assistiram ao resultado, e perceberam que a animação não estava boa.
O filme foi, então, reescrito e refeito em oito meses, e foi muito bem recebido pelo público. O
espectador espera, assim, a oportunidade de assistir a uma história diferente de tudo o que ele
já viu, contada de uma forma até então inimaginável. Em outras palavras, uma nova experiência.
As marcas também possuem suas mascotes. Disney possui o Mickey Mouse, criado em
1928, o personagem mais reconhecido mundialmente, o qual representa um marco na história dos
estúdios. Já a Pixar possui Luxo Jr., mascote da marca desde 1988, presente na segunda animação
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produzida pelos estúdios. Luxo Jr. é inserida no início de todos os filmes, animada junto ao logo dos
estúdios, com seu som característico. Neste contexto, em se tratando de marcas essencialmente
voltadas para captar sentimentos, suas mascotes têm de ter personalidade, atribuindo aos estúdios
características mais humanas e se comunicando diretamente com o público.
Podemos considerar que esses fatores são, essencialmente, o espírito dessas marcas.
Sendo essa sua força primária, deve ser comunicado de forma clara ao público, transmitindo sua
essência e seu significado de maneira sintetizada. É o espírito quem vai direcionar o inconsciente
coletivo do público e ditar as diretrizes pelas quais a marca deve ser guiada. Tal espírito se torna
visível por intermédio da alma da marca: esta traduz e comunica seu contexto e seus aspectos
emocionais através de suas características tangíveis, sendo algumas delas jingles, mascotes,
produtos, materiais promocionais, entre outros.
O bom posicionamento da Disney e da Pixar é evidente, possuem um público-alvo bem
definido, seus atributos tangíveis e intangíveis se mesclam, tornando o posicionamento da marca
sólido, e seu significado é claro nas mentes dos consumidores: animação de qualidade.
Como já foi discutido antes, assim, o principal motivo de escolha de uma marca é a
experiência anterior. Pode-se concluir com isso que as emoções dos espectadores de animação,
os quais tiveram boas experiências com os filmes da Disney e da Pixar, se manterão fieis as marcas.
Isso, aliado a qualidade percebida, as eleva na memória do consumidor. Em um mundo no qual a
cópia, os iguais, são cada vez mais difundidos, ambas as marcas não têm dificuldade em atrair seu
público aos cinemas, pois seu significado já se tornou verdade no coração dos consumidores, e o
sentimento de conhecer os novos personagens, as novas histórias só tende a crescer em todas as
mídias.
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EVOLUÇÃO DO MARKETING
Do tradicional ao marketing na era digital no segmento de PME1
Rodrigo Roccasecca SAMPAIO2
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Resumo
Analisar o processo evolutivo do marketing tradicional até o digital com foco no mercado de PME.
Para isso foi feito um levantamento histórico e também pesquisas de tendência e comportamento
do ambiente digital e o uso do marketing em ambos. Além de apresentar as vantagens do uso das
novas mídias em um cenário totalmente dinâmico e mais focado no consumidor e exemplificar
com dois estudos de caso reais.
Palavras-chave: marketing, pme, novas mídias, digital

Abstract
Evaluate the evolution process of traditional marketing to digital marketing focused on PME market
share. For this was made an historical search about traditional marketing and also trends and behavior
on digital environment and the use of marketing in both cases. In addition present the advantages
of the use of new medias in a totally dynamic environment and more focused on the consumer and
illustrate with two real case studies.
Keywords: marketing, pme, new medias, digital

1

Trabalho apresentado como conclusão de curso de pós-graduação e inscrito no evento III Congresso Internacional de Marcas/

Branding: Conexões e Experiências.
2

Pós-Graduado do curso Design Digital e Novas Mídias do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Graduado em publicidade

e propaganda com diversos cursos de especialização na área de marketing, branding e planejamento estratégico e sócio/fundador
da Dracco Publicidade.
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Resumen
Analizar el proceso evolutivo Del marketing tradicional hasta el digital com enfoque en el mercado
de las PYMES. Para eso se realizó un estudio histórico y también la investigación de tendencias y el
comportamiento del ambiente digital y el uso del marketing en ambos. Además de presentar las
ventajas de la utilización de los nuevos medios en un ambiente totalmente dinámico y más centrado
en el consumidor y ilustrar con dos estudios de casos reales.
Palabras-clave: marketing, PYME, nuevos medios, digital

Résumé
Analyser le processus évolutif du marketing traditionnel au numérique en mettant l’accent sur le marché
des PME (Petit et Moyenne Entreprise). Pour cela a été fait une enquête historique et aussi la recherche
sur les tendances et le comportement de l’environnement numérique et l’utilisation du marketing à la
fois. En plus de présenter les avantages de l’utilisation des nouveaux médias dans un environnement
totalement dynamique et plus focalisé sur le consommateur et illustrer par deux études de cas réels.
Most-clés: marketing, pme, les nouveaux médias, numérique

1. INTRODUÇÃO
A evolução no uso e aplicação da publicidade e marketing pelas empresas ao longo dos
últimos anos, principalmente a partir do advento das mídias digitais, vem sofrendo mudanças
constantes e bem significativas no formato e escolhas definidas pelos stakeholders para que sejam
criadas novas relações e valores entre empresa versus consumidor.
Para compreendermos essa transição e todo seu processo é necessário analisar as
diferenças entre o marketing tradicional e o marketing nas novas mídias, para assim entender a
aplicação dos conceitos desde os mais básicos até os mais complexos seja no formato ou uso, para
que o estudo seja mais objetivo e direcionado foi selecionado o universo de pequenas e médias
empresas (pmes), para manter o foco na análise das comparações deste estudo e também dois
cases com marcas que estão aplicando o marketing digital e seus respectivos resultados.
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2. MARKETING TRADICIONAL
O marketing como processo de trocas de bens e serviços teve inicio no período do escambo,
ou seja, para que existisse uma relação entre as partes era necessário equiparar as ofertas em
valor, com o aumento dessa gama de ofertas foi preciso que elas se diferenciassem de alguma
forma entre todas as opções, e nesse momento surgem às marcas ainda de forma incipiente, mas
bem clara em seu objetivo.
Essa evolução da relação de construção de marcas e propósitos das mesmas vem em um
processo contínuo e cada vez mais rápido, ainda assim podemos trazer à tona a primeira definição
de marketing, “marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e
desejos, através do processo de troca” (KOTLER e KELLER, 2012), que é atemporal, pois pode ser
aplicada desde sua origem.
Esse conceito desenvolvido por Kotler e tão difundido pelos profissionais e empresas
deixa claro uma relação extremamente complexa, mesmo que simples a primeira vista, ainda mais
se fizermos uma separação dos pontos chaves contidos na mensagem, partindo da citação dos
termos necessidades e desejos que encontramos no estudo da pirâmide de Maslow3 que vai das
necessidades básicas até a auto realização, ou seja, a relação da comunicação se estabelece sempre
em torno de como impactar pessoas para assim criar laços, preferencialmente fortes, que irão
gerar uma troca de produtos e/ou serviços. Segundo Kotler e Keller (2012), o comportamento do
consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam
e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos, e
os profissionais de marketing precisam conhecer plenamente o comportamento do consumidor
na teoria e na prática.
Para isso um dos recursos e análises essenciais e inevitáveis quando se inicia um
planejamento de marketing, seja no tradicional ou com a aplicação das novas mídias, que são os
4 P’s:
• Produto: Características e atributos do produto ou serviço, basicamente as
funcionalidades gerais do que será oferecido como tamanho, formato, cores
entre outro detalhes;
• Preço: Refere-se a quanto e como será cobrado do cliente. Neste quesito,
definisse se o produto será barato ou de luxo e sua mecânica de compra (sazonal,
recorrente) e em que situação;
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• Praça (distribuição): Local que disponibilizamos os produtos ou serviços. Seja
em definição ampla de região até os locais para compra (online ou lojas físicas).
• Promoção (comunicação): Escolha das estratégias de divulgação que a marca
fará uso para mostrar seus produtos e serviços ao seu target.
O uso dos 4 P`s são a base, até hoje, para o desenvolvimento de uma boa estratégia de
marketing, como abordado por Michael Porter4 no modelo de cinco forças, que consiste em uma
análise de forças existentes no microambiente em relação ao todo, portanto o bom uso dessas
delas podem gerar resultados relevantes.
O que nos traz para esse novo período que é marcado pela sua intensidade, velocidade
e acesso facilitado, que traz todos os conceitos anteriores já com uma mudança no processo de
gestão de marcas, não apenas que elas se posicionem e se diferenciem das demais sem uma
essência definida, para isso elas precisam gerar identidade, imagem e integridade totalmente
integradas ao posicionamento estratégico que é a equidade de marca, como apontado por Bender5
(2009), que defende a percepção de marca pelos consumidores por duas visões complementares
a interna (DNA da marca) e externa (Imagem da marca).
Essa equidade de marca permite que os gestores e profissionais envolvidos possam ampliar
o valor da marca, e definir uma base de conhecimento estruturado para evoluir a marca em si; bem
como se relacionar de modo mais eficaz com o consumidor. Consumidor esse que antes ficava
restrito apenas ao papel de receptores dos conteúdos passados pelos meios tradicionais como
televisão, rádio e jornais, mas agora com o avanço da tecnologia e comunicação pode estreitar os
laços com as marcas e assim “conversar” com elas.
Essa mudança dos consumidores pode ser identificada nos estudos mais recentes de
comportamento, como podemos ver na publicação Marketing 3.0 (KOTLER, 2010) no qual é

3

Abraham Maslow foi um psicólogo americano, conhecido pela proposta Hierarquia de necessidades de Maslow.

4

Michael Eugene Porter é um professor da Harvard Business School, com interesse nas áreas de Administração e Economia. É autor

de diversos livros sobre estratégias de competitividade. Do seu trabalho resultaram conceitos como a análise de indústrias em
torno de cinco forças competitivas, e das três fontes genéricas de vantagem competitiva: diferenciação, baixo custo e focalização
em mercado específico.
5

Arthur Bender especialista em estratégia e branding com mais de 25 anos de mercado e experiência internacional.
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feita uma análise além dos 4 P`s e é colocado em xeque a racionalidade, emoção e impacto na
sociedade e meio ambiente das marcas com esse consumidor que passa a ser cada vez mais um
ponto chave na definição do planejamento de marketing.
Tendo por base essa evolução do marketing e conceitos chave é perceptível que a relação
marcas versus consumidores mudou, mas será que as empresas do segmento de pequenas
e médio porte entenderam essa mudança ou ainda continuam trabalhando da mesma forma.
Afinal, em que momento está o segmento.

3. O MARKETING E AS NOVAS MÍDIAS
Retomando a essência do marketing tradicional e o ampliando em duas frentes, mudança
do consumidor e avanço tecnológicos abrem-se novas possibilidades nas estratégias e gestão de
marcas, que nada mais é do que o Marketing Digital, todo pautado pelas novas mídias.
Antes de avançar, vamos pontuar o que são essas novas mídias: “São objetos culturais que
usam a tecnologia computacional para distribuição e exposição”, como definido por Manovich6
(2013) - todo o conteúdo produzido está transcodificado para o ambiente digital e tudo passa por
uma interface computacional para existir seja para distribuição ou mesmo criação. Esse volume de
produção digital constante fica clara com a declaração do presidente da Dentsu Brasil, “A revolução
digital é mais importante que a revolução industrial, Os consumidores mudaram, as pessoas não”
Mario D`Andrea7 (2016).
Deixando sempre evidente esse novo comportamento do consumidor para a definição
de mídias presentes no marketing digital como abordado por Torres8 (2010, p. 7), “o marketing
digital está se tornando cada dia mais importante para os negócios e para as empresas”. Em suma,
não é apenas uma questão de tecnologia, mas sim, uma mudança na forma do uso das mídias, o
consumidor está utilizando cada vez mais a Internet como meio de comunicação, relacionamento
e entretenimento.

6

Lev Manovich Moscou, 1960 é crítico de cinema e professor universitário e pesquisador na área de novas mídias, mídias digitais,

design e estudos do software (software studies). Lev Manovich mudou-se para Nova Iorque nos anos 1980, onde realizou seus
estudos em cinema e computação.
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Mario D`Andrea é vice-presidente de Criação do Grupo Dentsu Brasil.
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Claúdio Torres consultor e palestrante em marketing digital e mídias sociais e desenvolve campanhas publicitárias na Internet
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3.1 Ferramentas digitais
Assim como o consumidor, o avanço da tecnologia e a forma de se produzir conteúdo para
o ambiente digital vêm mudando como pode ser percebida em alguns pontos essenciais.

3.1.1 Web/Internet
Que passou por três fases evolutivas, dividas pela O’Reilly Media9 no processo de uso e
desenvolvimento e interação com os dados gerados. A primeira delas foi a Web 1.0 que vêm com
o advento da internet, por volta dos anos 90, caracterizada pelos sites estáticos que propiciavam
apenas consumo puro das informações.
Em um segundo momento, conhecido como Web 2.0, já surgem algumas ferramentas de
interação para que não só o conteúdo seja consumido, mas para que também o usuário passe
a emitir opinião sobre o assunto em questão com comentários, imagens e áudio, como avanço
tecnológico os dados informacionais tendem a ser armazenados em nuvem e praticamente tudo
pode ser encontrado com o uso da internet.
Hoje vivemos o momento chave, e talvez mais relevante, onde “Conteúdo é rei”, ou seja,
todo material passa a ser organizado de forma semântica e por isso as pesquisas e resultados
são mais precisos atrelando esse sistema de busca com a velocidade as pessoas têm cada vez
mais a sensação de estar conectados e assim chegamos a terceira fase conhecida como web 3.0.
(GABRIEL, 2015)

3.1.2 Redes Sociais
Em linhas gerais, pode ser sintetizada como sistemas online que permitem a interação
social com início em compartilhamento e criação colaborativa de informação, e apesar de estarem
em seu auge apenas agora, elas já vem amadurecendo há bastante tempo. (GABRIEL, 2010)
Alguns projetos que podem ser destacados são os extintos classmates.com (site para
conectar estudantes em uma espécie de sala de aula virtual) e o Orkut que mudou a forma de

9

Instituição americana especializada em pesquisas e publiucações de tópicos tecnológicos
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interagir com a criação de listas, comunidades, recados e depoimentos entre outros, e hoje com
um dos nomes mais fortes o Facebook, maior rede em volume de usuários e produção de dados.
Dentre tantas outras opções com diversos enfoques sejam mais diretos como o Twitter
(comunicação rápida com limite de 140 caracteres), para entretenimento como o Spotify (rede
para compartilhamento de música) e totalmente profissionais como o LinkedIn.

3.1.3 Mobile
Não só na questão da qualidade dos aparelhos, mas em todos os avanços proporcionados
pela evolução das funcionalidades, com o simples ato de ligação passando pela comunicação via
SMS e agora com acesso constante a internet.
Essa popularização dos Smartphones abriram um leque e possibilidades no relacionamento
das empresas com os consumidores, que estão sempre com condições plenas de divulgar uma
marca positivamente, como também negativamente, como apontando por Martha Gabriel10.

3.1.4 Big Data
Todo esse acesso as redes por parte dos usuários e o poderio computacional incrementaram
em volumes absurdos a quantidade de dados produzidos, hoje são cerca de 2.5 quintilhões de
bytes por dia (QU et al.,2012), todo esse material pode, e deve, ser interpretado principalmente
de maneira inteligente para reverter bons resultados. Essa tangibilização é feita pela análise do
volume, variedade e velocidade com as quais os dados são emitidos e interpretados por métricas
e objetivos pré-estabelecidos (BETSER; BELANGER, 2013).
Esses fatores evolutivos do comportamento do consumidor, da evolução do processo do
marketing e a quantidade de ferramentas disponíveis para uso e aplicação, ampliam o conceito
dos 4 P`s citados anteriormente e podemos passar a trabalhar em um prisma mais extenso com o
uso dos 8 P`s do marketing Digital, teoria bem difundida por Conrado Adolpho , são eles:

10
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•   Pesquisa: para levantar os subsídios de onde atuar e qual o comportamento
do consumidor no ambiente digital;
•  Planejamento: definir como a marca fará uso de todas as ferramentas;
•  Produção: executar todas as ações propostas em planejamento;
•  Publicação: definir os conteúdos e como deixá-los persuasivos para o público
e otimizados para os robôs de busca;
•  Promoção: divulgação do conteúdo, mas de maneira à viralizar para alcançar
uma quantidade maior de publico;
•  Propagação: instigar os usuários a se engajarem e compartilharem os conteúdos
produzidos pela marca;
• Personalização: assumir uma comunicação por meio da escolha do público e
perfil da marca;
• Precisão: analisar e mensurar todos os resultados obtidos pelas ações e ver
como otimizar as estratégias ou mesmo exclui-las.
Com esse novo cenário em vigência é perceptível que existem vantagens e
desvantagens (Chaffey, Mayer, Johnston, Ellis-Chadwick, 2011) para os profissionais
do marketing e como aplicá-las em marcas, sejam de produto ou serviço dentre as
vantagens do marketing digital vale ressaltar:
•

Segmentação

de

target;

Imediatiação;

Quantificação;

Ubiquidade;

Relacionamento com os usuários.
Assim como suas desvantagens:
•    Preconceito (no que tange a veracidade e credibilidade dos dados encontrados);
Opinião sem filtro; Interpretação; Guerra de atenção e relevância.
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Tudo é uma questão de como os profissionais e marcas irão se organizar para estabelecer
essas novas conexões com eficácia e de modo que gerem retorno suficiente, para isso o nicho
definido para deixar clara essa relação marketing e novas mídias versus marcas foi o mercado de
PME (pequenas e médias empresas).

4. PME`s e sua relação com o marketing
Antes de apresentar a relação da PME’s com o uso dos conceitos de marketing, é importante
conceituá-las. PME significa pequena e média empresa. É uma sigla frequentemente utilizada para
classificar o porte de uma empresa em função do número de trabalhadores empregados e do
rendimento anual auferido.
Essas classificações do porte das empresas variam de acordo com o setor de atuação
no mercado. As classificações são atribuídas pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) segundo o número de trabalhadores empregados pela empresa.
Segundo dados divulgados no portal do SEBRAE em 2015 o segmento tem um
representatividade importante no PIB nacional, principalmente se ressaltarmos dois números bem
expressivos do setor que são 90% dos estabelecimentos ativos no país são formados por micro e
pequenas empresas dos mais diversos segmentos, gerando cerca de 16 milhões dos empregos
com carteira assinado do país.
Ainda assim, a grande maioria não sobrevive até seu quinto ano, como informado por
pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2013, de operação ativa, sendo o primeiro ano com o de
maiores fechamentos, ocasionados por uma falta de planejamento estratégico de marca, como
são empreendedores que não tem o conhecimento de marketing e gestão claros, toda aquela
base dos 4 P`s e equidade de marca se perdem no processo e surgem os problemas mais comuns
das PME`s para deixar claro qual seu papel de marca no mercado junto ao seus consumidores:
• Estabelecer uma carteira de clientes; Criar vínculos com o consumidor;
Negociar com fornecedores; Reduzir os riscos; Comunicar e definir com eficácia
seu público-alvo.
Essa relação das PME`s com o marketing tem que se tornar intrínsecas e cada vez mais
integradas visto a evolução e velocidade com que os ambientes (macro e micro) se modificam
para que o ciclo de vida sempre seja renovado e a marca perdure.
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Para que esse sucesso seja obtido, deve–se respeitar um processo lógico de estruturação
que vai servir de norte e guia para a estratégia de marca, como sugeridos por Keller (2006):
• Definição de Público-Alvo: saber quem é o consumidor definirá como sua marca
deverá ser percebida, pois cada nicho possui um comportamento e percepção
em relação aos dados e insights recebidos;
• Analisar a concorrência: estudar o funcionamento do seu nicho e assim avaliar
risco, oportunidades e todos os pontos fortes e fracos dos concorrentes para
tomar decisões mais assertivas;
• Semelhança com a concorrência: reconhecer pontos em comum para otimizar
e maximizar processos e destacar os diferenciais competitivos;
• Pontos de diferenciação: listar todos os benefícios da marca, principalmente os
exclusivos que são os que a tornarão forte.
Com esses pontos bem claros, o brand11 ficará a frente das tomadas de decisões, e assim o
marketing será mais efetivo, agregando valores e trazendo a marca cada vez mais presente para o
consumidor - já que vivemos em uma guerra de atenção constante o objetivo é estabelecer uma
relação com este usuário e engaja-lo com sua marca.
No cenário atual as PME`s devem se utilizar não apenas dos meios tradicionais como
impressos e veículos como rádio e tv, o ideal é que façam uso das novas mídias para assim
estabelecer vínculos com maior eficácia, esse mix de marketing ampliará os resultados e alcance
dos objetivos, tendo em vista essa tendência do mundo estar em um contexto de cibridismo que é
a integração entre o universo offline e online (GABRIEL, 2010), como podemos ver nos case a seguir.

11

Conjunto de ações ligadas a administração de marcas.
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5. ESTUDOS DE CASO
5.1 Ritmo - Escola de dança

Figura 01: Logo da Escola
Fonte: Escola Ritmo Espaço de Dança
A escola Ritmo espaço de dança que fica localizada em São Paulo, com cerca de oito anos
de existência e apenas uma unidade. Atuante em um segmento local, com nichos específicos como
Ballet (core business da marca), hip hop, dança do ventre, entre outras. Por volta de 30 escolas e
academias, em um raio de 5km, compõem os concorrentes diretos e indiretos sendo uma delas
bem famosa pelo método de ensino e quantidade de filiais – a escola Shiva Nataraj. Dentro deste
cenário a empresa percebeu uma defasagem em sua comunicação e planejamento de ações
para atingir os objetivos da empresa que podem ser divididos em aumentar a geração de leads e
solidificar o nome da empresa no segmento. Após uma análise de cenário, citada anteriormente do
segmento, foram desenvolvidas algumas estratégias para ajuste do posicionamento da empresa
e ferramentas de comunicação. Por se tratar de uma pme e com atuação local foram mantidas as
ações de marketing offline:

- Flyers promocionais para atrair visitação com aulas experimentais;
- Revista de bairro, para awareness de marca;
E acrescentadas às ações online para atingir públicos potenciais e engajar tanto os
consumidores atuais como os novos, dentre elas:
- Website Responsivo
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O redesign do website garantiu o reforço do novo posicionamento e universalização do
acesso em mobile
- SEO
Todo conteúdo foi produzido com foco nas buscas realizadas pelos usuários e como os
concorrentes já vinham trabalhando determinados termos, como por exemplo: “Escola de Dança
no Belém”
- Newsletter/SMS marketing
Captura de dados de usuários e perfil de gosto para envio de conteúdo personalizado
- Social Media
Projeto de personificação da marca com curadoria de conteúdo, SAC 2.0 e análise de perfil
dos seguidores.
- Campanhas de mídia (SEM)
Promoção de termos mais pontuais para resultado em Google AdWords e anúncios por
interesse de usuários nas redes sociais (Facebook/ Instagram)

5.1.1 Resultados Obtidos
Após aproximadamente 18 meses de projeto desenvolvido foram obtidos resultados
bastante significativos em relação aos objetivos inerentes a marca, dentro os principais podem
ser destacados:
- Crescimento de mais de 35% na geração de leads mensais;
- Aumento da base de usuários nas redes em mais de 400%;
- Projeto Valsa Maluca em expansão (ensaios com noivos ou debutantes para
coreografias diferentes junto à valsa padrão);
Atualmente a empresa continua com um processo de investimento em um mix de
marketing cada vez mais integrado ao posicionamento da marca que se fortaleceu junto ao
público-alvo e com isso se tornou referencia dentro do segmento e forma como atua, sendo até
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mesmo plagiada em algumas ações.

Figura 02: Posicionamento da marca – Quem dança realiza sonhos
Fonte: Dracco Publicidade

Figura 03: Post de rede social – divulgação do serviço de Valsa Maluco Fonte: Dracco
Publicidade
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Figura 04: Logo Antigo Empresa
Fonte: T4 Academia
A T4 academia fica localizada em São Paulo, no bairro do Tatuapé, fundada em 2013 e
com apenas uma unidade. Atuante em um segmento local definiu como core business oferecer
equipamentos e treinamentos de alto nível, para todos os clientes.
A escolha da missão da marca se deu pelo fato do alto padrão aquisitivo da região (IBGE,
2015) e como elemento que a diferencie das mais de 40 academias, em um raio de 5/6km,
compõem os concorrentes diretos e indiretos além das academias de bairro as grandes holdings
como SmartFit e Runner. Dentro deste cenário a empresa entendeu a necessidade de se posicionar
e comunicar de forma única todas as ações de marketing para atingir os objetivos da empresa
que podem ser divididos em aumentar a geração de leads e tornar-se referência na região.
Como o projeto começou junto do período de reforma da academia, todo o projeto foi
desenvolvido desde a criação de identidade visual as execuções das estratégias para fixar o
posicionamento da empresa e seleção das ferramentas de comunicação. Por se tratar de uma
PME e com atuação local foram mantidas as ações de marketing offline:
- Flyers promocionais para atrair visitação com aulas experimentais;
- Revista de bairro, para awareness de marca;
- Divulgação com carro de som;
- Guia de bairro (também online);
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E também as ações online para impactar os públicos potenciais e engajar tanto os
consumidores atuais como os novos, dentre elas:
- Website Responsivo
O redesign do website garantiu o reforço do novo posicionamento e universalização do
acesso em mobile
- SEO
Todo conteúdo foi produzido com foco nas buscas realizadas pelos usuários e como os
concorrentes já vinham trabalhando determinados termos, como por exemplo: “Academia
Tatuapé”
- Social Media
Projeto de personificação da marca com curadoria de conteúdo, SAC 2.0, análise de perfil
dos seguidores e trabalho integrado com influenciadores para chancelar a qualidade da
marca.
- Campanhas de mídia (SEM)
Promoção de termos mais pontuais para resultado em Google AdWords e anúncios por
interesse de usuários nas redes sociais (Facebook/ Instagram)

5.2.1 Resultados Obtidos
Após 3 anos em desenvolvimento alguns resultados foram atingidos e de forma bem
representativa, dentro os principais podem ser destacados:
- Crescimento na quantidade de alunos em mais de 42%;
- Engajamento dos usuários em redes sociais aumentou em cerca de 67% da base
vigente;
- Ação de free pass trazendo mais ou menos 25 alunos por mês para experimentarem os
benefícios da empresa
Atualmente a empresa continua com investimento em ações de marketing principalmente
as de experiência e relacionamento, e aliado as ações também sofreu um rebrand da marca.
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Figura 05: Logo novo
Fonte: Dracco Publicidade
Assim o enfoque foi modificado para o segmento de bem-estar e qualidade de vida,
desmistificando a impressão de ser uma academia para hipertrofia ou que só tem atletas de alto
rendimento quando se trata de musculação (dados obtidos por pesquisa realizada in loco pela
agência Dracco Publicidade). O próximo passo da marca será a ampliação para uma nova unidade
e até junho de 2017 para tornar-se uma franquia.

Figura 06: Post rede social – Divulgação das turmas
de corridas, com foco em qualidade de vida
Fonte: Dracco Publicidade

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em toda a evolução do marketing explorada no decorrer desse artigo é perceptível
as suas mudanças e ferramentas, assim como a relação das marcas com os consumidores nesse
cenário dinâmico e integrado. Portanto para concluir é importante levar alguns pontos em
consideração na hora de se elaborar o planejamento de sua empresa.
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• Branding: posicionamento e definição clara da marca, qual a sua identidade e
como ela quer ser vista perante o consumidor;
• Planejamento: a escolha de ações que tendam a gerar retorno baseadas na
análise de segmento (macro e micro ambiente), dinamismo e composto de
marketing;
• Capital Humano: preparar os profissionais envolvidos (interna ou externamente)
sobre como a marca irá se posicionar e atuar em todas as ações.
A somatória das análises e uso desses pontos com boas práticas garantem resultados
significativos como demonstrado no case da Escola Ritmo. O fato de estarmos em um contexto
mais tecnológico não é um impeditivo de atuar em meios tradicionais, mas sim combiná-los para
que o volume de ações cresçam sempre com equidade e fluidez.
Assim como esse artigo, a diretriz padrão que fica é o estudo constante para acompanhar o
surgimento de novas ferramentas e como podem trazer benefícios quando aplicados no públicoalvo.
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CULTURA DE MARCA: Construindo identidade de dentro para fora1
Luciara Rocha GOMES2
Luciane ROBIC3
Faculdades Integradas RIO BRANCO

Resumo
Este trabalho trata da construção da cultura de marca a partir do âmbito corporativo, acreditando
que esse seja o ambiente mais apropriado para alicerçar as bases de uma marca que, uma
vez estando consolidada em seu ambiente interno, poderá ser naturalmente assimilada pelo
ambiente externo. Para tanto, este estudo aborda a importância da participação do CEO e da alta
administração da empresa, não apenas como promotores, mas, principalmente, como inspiradores,
envolvendo-se diretamente no processo de implementação da cultura de marca. Este trabalho
se propõe também a entender como se dá esse processo, que envolve práticas constantes de
entendimento e assimilação da marca nas rotinas de trabalho, alcançando todo o público interno,
independentemente de área de atuação ou nível hierárquico. Ao final será possível concluir
que a marca, quando bem gerida e internalizada na cultura organizacional da empresa, alça o
nível estratégico, apresentando-se como um importante instrumento nas decisões do negócio.
Palavras-chave: cultura de marca; gestão de marca; branding; visão de marca.

Abstract
This work presents the construction of a brand culture in a corporate environment, in the belief that this is
the most appropriate environment in which to underpin the foundations of a brand. Once consolidated
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in its internal environment, it can then be naturally assimilated by the external environment. For this
purpose, this study addresses the importance of the participation of the company’s CEO and senior
management, not only to promote the process, but primarily as sources of inspiration, engaging
directly in the implementation process of the brand culture. This paper also seeks to understand how
this process occurs, which involves ongoing practices of understanding and assimilating the brand into
work routines, reaching the entire internal audience, regardless of their area of operation or hierarchical
level. Finally, the work will conclude that a brand, when it is well managed and incorporated into the
organizational culture of the company, will raise the strategic level and present itself as an important
tool in business decisions.
Keywords: brand culture; brand management; branding; brand vision.

Resumen
Este trabajo aborda la construcción de la cultura de marca a partir del ámbito corporativo, en la
creencia de que este es el entorno más adecuado para sentar las bases de una marca que, una vez
consolidada en su ambiente interno, podrá ser asimilada de forma natural por el ambiente externo.
Para ello, se analiza la importancia de la participación del Director Ejecutivo y de los altos directivos de
una empresa, no sólo en tanto que promotores, sino principalmente como agentes inspiradores que
se comprometen directamente con el proceso de implementación de la cultura de marca. Asimismo,
este trabajo se propone comprender cómo se desarrolla este proceso que implica prácticas constantes
de comprensión y asimilación de la marca a la rutina de trabajo, y llega a todo el público interno, más
allá del área de operación o nivel jerárquico. Al final, se podrá concluir que una marca bien gestionada
e internalizada en la cultura organizacional de la empresa eleva el nivel estratégico y se vuelve una
importante herramienta en las decisiones de negocios.
Palabras clave: cultura de marca; gestión de marca; branding; visión de marca.

Résumé
Ce travail traite de la construction de la culture de marque dans le contexte de l’entreprise, en ce que
celui-ci constitue selon nous l’environnement le plus approprié pour consolider les bases d’une marque.
Celle-ci, une fois consolidée en interne, pourra être naturellement assimilée en externe. À cet effet,
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cette étude aborde l’importance de la participation du P.D.G. et de l’équipe de direction de l’entreprise,
non seulement en tant que promoteurs, mais également et surtout comme source d’inspiration, en
s’impliquant directement dans le processus de mise en œuvre d’une culture de marque. Il s’agit en outre
d’analyser comment opère ce processus, qui implique des pratiques constantes de compréhension et
d’assimilation de la marque au sein des routines de travail pour atteindre ainsi l’ensemble du public
interne, indépendamment du secteur d’opération et du niveau hiérarchique. On pourra en conclure que
la marque, dès lors qu’elle est bien gérée et internalisée dans la culture organisationnelle de l’entreprise,
est un élément stratégique à même de se convertir en un important instrument au sein des décisions
entrepreneuriales.
Mots-clés: Culture de marque; gestion de marque; branding; vision de marque.

INTRODUÇÃO
Este artigo aborda o tema “cultura de marca”, sob a ótica da marca organizacional, tratando
da construção e consolidação da cultura de uma marca a partir da percepção de seu ambiente
interno: estrutura física, políticas de atuação, relacionamentos comerciais e profissionais, perfis
de liderança, participação dos empregados, entre outras variáveis. Dessa forma, propõe analisar a
relação entre a implantação e incorporação interna da identidade de uma marca e suas chances de
ser naturalmente percebida e preservada no seu ambiente externo (consumidores, comunidade,
concorrentes etc.).
Portanto, o objetivo aqui proposto parte da ideia de que a identidade essencial de uma
marca (ou visão de marca) nasce espontaneamente, mas necessita de processos, procedimentos
e comportamentos “controlados” para que seja consolidada e perpetuada perante todos os seus
públicos. Por isso, o ambiente interno se apresenta como o terreno mais fértil para o fomento
dessa cultura.
Aaker (2015, p. 124) afirma que as marcas poderosas são construídas de dentro para fora:
Para criar uma marca forte no mercado, funcionários e parceiros precisam
conhecer a visão de marca e se importar com sua concretização. Uma marca
interna clara e motivante fornece a orientação e motivação necessárias para
criar programas que levarão a marca adiante (…).
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Já Hatch e Schultz (2008) propõem que os gestores parem de se perguntar sobre como
ter seus empregados por trás de suas marcas e comecem a pensar em como colocar a marca por
trás de seus empregados. Para isso, é preciso um aprofundamento na cultura, a fim de se alcançar
o nível das “suposições básicas”, conforme Schein (2009) descreve em seu modelo de “níveis de
cultura”.
Este estudo objetiva analisar como se aplica um processo sistêmico de gestão da
cultura de marca e como esse processo proporciona a consolidação da identidade no ambiente
organizacional, contribuindo diretamente para a sua expansão no ambiente mercadológico.
Secundariamente, avalia também o papel dos diversos níveis hierárquicos e, especialmente, a
importância da participação do CEO nesse processo.

Gestão de Marca – Marca Como Ativo Estratégico
A ideia de que marca é apenas um logotipo já pode ser considerada superada. Seja como
consumidores ou como gestores de negócio, todos já têm um entendimento um pouco mais
ampliado sobre o assunto. Além disso, conceitos como “valor de marca” e “retorno de imagem”
já fazem parte de conversas cotidianas. No entanto, o real reconhecimento da marca como ativo
estratégico dentro da gestão do negócio, salvo algumas poucas exceções, ainda é restrito às
grandes empresas, especialmente àquelas do universo B2C.
A ideia de que marcas são ativos, têm patrimônio e determinam o desempenho e a
estratégia do negócio surgiu no final da década de 1980 (AAKER, 2015), quando a crença de
que a principal função do marketing de marca era estimular as vendas vinha apresentando
graves sinais de fracasso. Afinal, tornava-se impossível sustentar excessivos programas de preço
(descontos, “pague 1, leve 2”, entre outros) e atender os consumidores sempre à espera da oferta
mais tentadora. O preço não poderia continuar como o mais importante motivador de compra,
praticamente anulando outros diferenciais de marca. Sendo assim, os gestores começaram a
buscar outras estratégias de crescimento e passaram a entender que, mais do que ter uma marca
forte, era preciso um gerenciamento estratégico orientado para a expansão.
Esse cenário, é claro, contribuiu para a aceitação do conceito de “marca como ativo”, mas a
conferência sobre marcas, organizada em 1988 pelo Marketing Science Institute (MSI) – consórcio
de empresas que financia e orienta pesquisas acadêmicas –, teve papel fundamental nessa
consolidação, permitindo que os altos executivos de marketing comunicassem a necessidade de
elevar a marca no nível estratégico.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

659

Depois dessa conferência, a pesquisa sobre brand equity 4 se tornou prioridade no mundo
acadêmico e ocorreu uma aceleração nas pesquisas sobre decisões de extensão de marca,
quantificação do impacto das marcas no desempenho financeiro, refinamento de ferramentas
relevantes, como a mensuração da personalidade de marca e conceitualização do brand equity.
Houve, então, uma profunda alteração na percepção de marketing, na gestão de marcas e no
papel de seus executivos.
Com essa nova visão, a construção de marca passou de um esforço tático, que podia
ser delegado à equipe de comunicação, para um fator crucial da estratégia de negócios. Os
executivos começaram a perceber que suas organizações precisavam adotar visões de marca
determinadas por estratégias e também desenvolver processos e habilidades organizacionais que
implementassem essa visão.
Embora esse panorama persista e seja totalmente propício a uma mudança organizacional
que valorize a gestão da marca como ativo, até hoje muitas empresas, mesmo acreditando em
tal conceito, ainda resistem à ideia, principalmente pela dificuldade de implementação. De
acordo com Aaker (2015), dentre os obstáculos que as empresas encontram ou “criam”, podem ser
destacados três:
1) a prioridade dada para investimentos com retorno financeiro de curto prazo;
2) a complexidade envolvida na construção de ativos e marcas – que vai desde encontrar
a visão de marca mais acertada até dar vida a ela;
3) a falta de cultura de marketing, especialmente naquelas que, talvez por estarem mais
distantes do consumidor final, ainda se concentram em suas operações e dão pouca
atenção às suas marcas.
Mas, apesar das dificuldades, não há dúvidas de que as empresas que adotaram o conceito
de marca como ativo e implementaram a nova perspectiva em sua estratégia de negócio viram
seus lucros crescerem desde então. São empresas que decidiram construir marcas em vez de
gerenciar commodities.
Como pode-se perceber, o conceito de marca como ativo impacta diretamente a estratégia
de negócios. E afeta também a cultura e os valores organizacionais. Especialmente para as
empresas de serviços e B2B, esse impacto se torna ainda maior, pois a marca só poderá cumprir

4

Valor intangível atribuído a produtos ou serviços exclusivamente por conta de suas marcas. Ou seja, se um mesmo bem for

comercializado sem o endosso da marca, alcançará valor notoriamente inferior.
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sua promessa se seus empregados, de fato, viverem a marca em todas as suas formas de expressão,
não só nos pontos de contato com os clientes, mas também nos processos e nas decisões internas
que sustentam a construção da imagem externa.

De Cultura Organizacional para Cultura de Marca
Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotado por
uma determinada organização. Guimarães (2009) afirma que, quando o mercado reconhece valor
nessas práticas organizacionais e as adota como boas em seu estilo de vida e de gestão, não se
pode mais chamar essa cultura de organizacional, mas, sim, de cultura de marca.
O autor contextualiza que, até os anos 1950, as empresas viviam a“burocracia organizacional”
– um modelo baseado na impessoalidade, na especialidade e na divisão de tarefas. Foi somente
nessa época que surgiu a noção de “cultura organizacional”, adotada até hoje, que tem como
proposta a cooperação e o compartilhamento de valores e crenças por um mesmo grupo.
Apesar de significar uma grande evolução em termos humanos, o conceito de “cultura
organizacional” ainda tende a ser muito fechado no ambiente da própria empresa. A questão,
então, passa a ser a necessidade de as empresas compreenderem que integram um universo
muito maior e mais aberto: o mercado. No mercado, os indivíduos desempenham vários papéis
que nem sempre estão no controle da empresa. Guimarães (2009, p. 96) exemplifica:
(...) um fornecedor pode ser, ao mesmo tempo, consumidor dos produtos,
investidor da empresa se ela tiver capital aberto, vizinho da fábrica e
representante de uma ONG do meio ambiente. Outro exemplo: um funcionário
pode ser consumidor, investidor, sindicalista e ainda ter uma coluna no jornal
do bairro. Assim, é o indivíduo que – ao desempenhar diversos papéis, ter
diversas experiências – formará uma opinião sobre a empresa e definirá seu
valor para a sociedade.

Nesse cenário, fica clara a importância de a cultura da empresa transcender o ambiente
interno e ser aderente a todos os seus interlocutores, ao ecossistema no qual está inserida. À
empresa cabe, então, incentivar o exercício da identidade em todos os níveis, áreas, departamentos,
tipos de relacionamento, a fim de tornar evidente seu jeito de pensar e fazer. Quando esse jeito
passa a ser admirado e adotado também por outros elementos desse ecossistema, tem-se, então,
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a cultura de marca.

Identidade de Marca (ou Visão de Marca) e Construção de Cultura
Identidade, valores, essência, pilares, posicionamento, propósito… Muitos são os termos
usados pelo mercado para descrever a imagem pretendida pela marca – o que se deseja que ela
represente não apenas para os clientes, mas para todos os membros do seu ecossistema.
Aaker (2015), apesar de já ter usado “identidade de marca” em outros trabalhos, propõe,
em seu livro mais recente, On branding: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas, o uso do
termo “visão de marca”. Em seu entendimento, a expressão captura bem a natureza estratégica
e aspiracional do conceito e ainda evita a confusão gerada pelo fato de que, em alguns grupos,
“identidade” se refere ao design gráfico em torno da marca.
Este artigo não pretende discutir qual seria o termo mais adequado, tampouco definir o
significado de cada um. Então, por uma questão de padronização de linguagem, será adotada,
daqui por diante, a sugestão de Aaker. Cabe ressaltar, no entanto, que não se deve confundir
“visão de marca” com “visão organizacional”.
A importância de se ser preciso na definição da visão de marca fica explícita na afirmação
de Aaker (2015, pp. 25-6):
Quando a visão de marca se encaixa perfeitamente, quando acerta o alvo,
ela reflete e apóia a estratégia de negócios, cria diferenciais em relação à
concorrência, encontra eco junto aos clientes, energiza e inspira funcionários
e parceiros e catalisa uma enxurrada de idéias para programas de marketing.
Quando está ausente ou é superficial, a marca vaga sem rumo e os programas
de marketing tendem a ser inconsistentes e ineficazes.

Em seu entendimento, a maioria das marcas não pode ser definida por uma única ideia
ou expressão, e tentar buscar um conceito “mágico” que as represente pode deixar a marca com
uma visão incompleta. Por isso, a metodologia desse autor sugere o uso de seis a 12 elementos de
visão. Esses elementos podem ser organizados em “elementos de visão centrais” e “elementos de
visão estendidos”. No grupo dos centrais devem estar aqueles considerados mais diferenciadores
e convincentes, que refletem as proposições de valor no futuro e determinam as iniciativas e
os programas de construção de marca. Já os estendidos são aqueles que complementam e
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enriquecem a visão da marca, que, apesar de não serem base para diferenciação, simbolizam
aspectos importantes da marca. Assim como os elementos centrais, os estendidos também
podem influenciar os programas de gestão de marca e, eventualmente, dependendo da estratégia
adotada, até vir a se transformar em um elemento central.
A partir daí, pode-se criar a essência de marca – uma única ideia que abrange e representa
tudo o que a marca pretende ser (Figura 1). Esse item, no entanto, é considerado opcional, já que
funciona somente se for muito preciso. Nas palavras de Aaker (2015, p. 27):
A essência deve ser buscada sempre, sem descanso. Contudo, às vezes ela
pode atrapalhar e deve ser omitida. (...) Se não se ajusta à marca ou não é
convincente, a essência acaba sugando toda a energia disponível. Nesses
casos, os elementos de visão centrais são fatores motivadores de marca
melhores.

Figura 1 – Exemplo de visão de marca – Ajax. (AAKER, 2015, p. 30.)
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A visão de marca, portanto, orienta, inspira e justifica o esforço de construção de uma
marca. E como já visto anteriormente, se a marca somente poderá cumprir sua promessa se
seus empregados de fato viverem-na em todas as suas formas de expressão, pode-se concluir
que ela também deve ser o sustentáculo da sua cultura organizacional. Isso significa que se os
personagens do ambiente interno – líderes, empregados, parceiros etc. – conhecerem e viverem
a visão de marca ao ponto de internalizá-la em seus valores, crenças, rituais e normas – cultura –,
maiores serão as chances de essa marca se consolidar e influenciar também os outros membros
do seu ecossistema.
Dunn e Davis (2002) apontam razões mais práticas para que todas as empresas se esforcem
para construir uma cultura baseada na marca. Segundo eles, além de determinar comportamentos
adequados de seus empregados, uma cultura com base na marca pode ainda orientar decisões
críticas de negócios e até mesmo impulsionar a lucratividade.
Reiman (2013) reforça essa ideia com o exemplo da Sun Capital Partners, Inc., uma das
maiores e mais conceituadas empresas de private equity do mundo: em 2008, quando todas as
empresas sofreram grande baque em seus negócios, a Sun Capital observou que aquelas que
tinham as culturas mais fortes haviam apresentado os melhores resultados financeiros e, diante
disso, passaram a adotar a cultura como estratégia nos seus investimentos. Reiman afirma ainda
que “(...) o propósito5 sustenta a cultura nos tempos sombrios e a eleva nos tempos áureos”.
Mas desenvolver uma cultura baseada em marca deve ser um compromisso genuíno, pois
para criar esse ambiente será preciso garantir que os funcionários viverão a marca e ajudarão
a construí-la consistentemente no seu dia a dia, desde as funções mais técnicas e operacionais
até aquelas que espelham a marca para o mercado. Para isso, é preciso que a organização, por
intermédio de suas lideranças, esteja estruturada para apoiar e sustentar esse processo.

Níveis de Cultura e Gestão de Marca
Schein (2009) propõe que a cultura seja analisada em vários níveis diferentes, entendendose que o termo “nível” significa o grau pelo qual o fenômeno cultural é visível ao observador. Esses
níveis variam de manifestações abertas muito tangíveis – que podem ser vistas e sentidas – às
suposições básicas, inconscientes e profundamente inseridas, que ele define como a essência da
cultura. Entre essas camadas, estão diversas crenças, valores, normas e regras de comportamento

5

Neste artigo, foi padronizado o termo “visão de marca” no lugar de “propósito”.
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assumidos pelos membros da cultura como meio de retratá-la a si e aos outros.
O nível mais superficial refere-se ao que ele chama de “artefatos” e inclui os produtos
visíveis do grupo, como arquitetura do ambiente físico, linguagem, tecnologia, produtos, criações
artísticas, estilo incorporado no vestuário, maneiras de comunicar, manifestações emocionais,
mitos e histórias contadas sobre a organização, listas explícitas de valores, rituais e cerimônias
observáveis etc.
Embora os elementos desse nível de cultura sejam muito fáceis de serem observados,
podem ser difíceis de serem decifrados. Isso ocorre porque refletem os níveis mais profundos
da cultura e somente farão sentido para o grupo que compartilha esses significados. Por
exemplo, uma organização muito informal e flexível pode ser interpretada como ineficiente se a
experiência do observador estiver baseada na suposição de que informalidade significa discutir
problemas, e não resolvê-los. Por outro lado, uma organização formal pode ser percebida como
não inovadora se a experiência de observador tiver como base a suposição de que formalidade
significa burocracia e normalização. Se o observador integra esse grupo por mais tempo, os
significados dos artefatos passam a ser mais claros. Entretanto, para se alcançar esse nível de
entendimento mais rapidamente é possível analisar os valores, as normas e as regras assumidos
que indicam os princípios operacionais do dia a dia pelos quais os membros do grupo orientam
seu comportamento.
Esses indicadores são as “crenças e valores expostos”, que compõem o nível intermediário.
Nesse nível estão as estratégias, as metas, as regras, os processos etc. É o que está escrito, mas
ainda não internalizado. São valores que ainda podem ser questionados, debatidos, desafiados
ou testados, porque representam a visão de apenas parte do grupo ou, até mesmo, de um dos
membros, como o líder, por exemplo. Neste nível, o grupo aprende que certas crenças e valores que
inicialmente não são compartilhados por todos podem ter êxito no sentido de reduzir a incerteza
em áreas críticas de funcionamento de grupo. E à medida que continuam sendo bem-sucedidos,
transformam-se gradualmente em suposições indiscutíveis apoiadas por conjuntos articulados de
crenças, normas e regras operacionais de comportamento. Mas apenas as crenças e os valores que
podem ser empiricamente testados e que continuam a funcionar de forma confiável na solução
de problemas do grupo serão transformados em suposições. O que atesta se funcionam ou não é
o modo como os membros se sentem confortados, e não ansiosos, quando aceitam tais crenças
e valores.
Uma vez transformados em suposições, as crenças e os valores passam a pertencer ao
terceiro e mais profundo nível, o das “suposições básicas”. Aqui, essas suposições, assumidas
como verdadeiras pela maioria, orientam o comportamento e informam aos membros do grupo
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como perceber, refletir e sentir as coisas. As suposições básicas tendem a não ser confrontadas
ou debatidas e, por isso, são extremamente difíceis de mudar. Qualquer processo de mudança
nesse sentido suscita novo aprendizado, o que é intrinsecamente difícil, porque o reexame das
suposições básicas desestabiliza temporariamente o mundo cognitivo e interpessoal de cada um,
revelando uma grande ansiedade básica. A cultura, como um conjunto de suposições básicas,
define a que se deve prestar atenção, o que as coisas significam, como reagir emocionalmente ao
que ocorre e que ações adotar em vários tipos de situações. Uma vez que tiver sido desenvolvido
um conjunto integrado de tais suposições – um “mundo de ideias” ou “mapa mental” –, as pessoas
se sentirão extremamente confortáveis com as outras que compartilham o mesmo conjunto de
suposições e muito desconfortáveis e vulneráveis nas situações em que suposições diferentes
operam, porque não entenderão o que está ocorrendo ou, pior ainda, perceberão e interpretarão
mal as ações dos outros (DOUGLAS, 1986, apud SCHEIN, 2009).
Esse nível, definido como a essência da cultura, também pode ser entendido como o DNA
de um grupo. Portanto, quando se pensa em mudar qualquer aspecto da cultura, é importante
que os aspectos presentes nesse DNA sejam respeitados.
Com base no modelo de Schein, Hatch e Schultz (2008) afirmam que a cultura é um
parceiro silencioso na gestão de marca, pois tudo o que se pode saber sobre cultura está implícito
ou é tácito. Prova disso é que a maioria dos novos empregados leva em torno de um ano para se
familiarizar com as “regras da casa”. De nada adianta tentar explicar ou ensinar uma cultura. Para
ser efetiva, a cultura tem que ser absorvida intimamente por cada um dos membros do grupo.
Pensando na gestão de marca, elas comparam o modelo de Schein a um iceberg, o que
nos ajuda a entender como a visão de marca pode ser incorporada à cultura (Figura 2).

Figura 2 – Representação do modelo de “níveis de cultura” de
Schein relacionada à imagem de um iceberg. (HATCH e SCHULTZ,
2008, p. 132.)
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Qualquer iniciativa de mudança começa no nível dos artefatos (artifacts), que é o nível mais
superficial e visível. É nele que estão os programas de gestão de marca, indo desde as expressões
de imagem, como identidade visual e verbal, até treinamentos de equipes, passando, ainda, pela
comunicação da marca, tanto interna quanto externa.
Logo abaixo, como pode-se observar na imagem, há o nível dos valores (values), a parte
mais robusta do iceberg e que se encontra exatamente sob a linha d’água. Dessa forma, tudo o
que for feito no nível dos artefatos provavelmente irá produzir primeiro uma reação nos valores,
antes de ser transferido para o nível das suposições básicas (assumptions). E incorporar novo(s)
significado(s) no nível de valores é o que constitui uma mudança de cultura.
Ainda observando a imagem, vê-se que as setas apontam para baixo, simbolizando o
movimento de mudança a partir dos artefatos, mas também sobem. Esse movimento ascendente
refere-se à ideia do DNA. Isso significa que as mudanças começam no nível dos artefatos, mas só
funcionarão se as bases – a essência da cultura, que está no nível das suposições básicas – forem
respeitadas.
Contudo, é importante ter em mente que quando uma mudança cultural acontece,
raramente segue o que foi planejado pelo gestor. Como já visto, novos artefatos serão
compreendidos no contexto de valores e suposições existentes. Portanto, haverá sempre um
intercâmbio entre as velhas formas de pensar e o novo material cultural, pois são os significados
correntes dentro da cultura que determinarão o que muda e o que permanece.
Essa incerteza é o que faz ser tão difícil controlar uma cultura, pois os gestores estão longe
de estarem sozinhos na determinação de quais significados fazem parte da cultura. E mais, o
processo de absorver um novo significado em conhecimento tácito leva tempo, e significados
concorrentes podem acabar levando a mudança pretendida a outras direções que não eram as
intencionais.

Quem Constroi Cultura de Marca
Cultura, como visto anteriormente, pertence a todo o grupo, e um determinado
comportamento só pode ser considerado cultura quando é aceito e incorporado por todos. Mas,
dentro de uma corporação, quando se trata de construir uma cultura baseada na marca, é preciso
entender o papel de diferentes membros – CEO e alta liderança, gestores e empregados – nesse
processo.
Para muitos autores, a participação do CEO e da alta liderança não apenas como
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patrocinadores, mas principalmente como inspiradores desse processo, é inquestionável. Dunn
e Davis (2002) afirmam que os CEOs são peça-chave na construção de uma cultura baseada na
marca. Para eles, o CEO deve oferecer suporte à construção da cultura incluindo a marca como
parte fundamental de suas mensagens internas. Uma ação simples, que não requer investimento
e pode ser feita quando a empresa ainda não tem um grande orçamento de marketing ou mesmo
em tempos de crise.
Aaker (2015) também diz que se o CEO e a alta liderança não estão convencidos, o esforço
não tem como ir longe. Os executivos precisam acreditar que ter uma marca forte internamente é
essencial para o sucesso da estratégia de negócios.
Quando se pensa em uma empresa que ainda tem seu fundador no comando, esse papel
se torna ainda mais importante. Líderes empreendedores, por serem a “alma” da marca, imprimem,
naturalmente, sua identidade e seu estilo àquela cultura. Nesses casos, conforme Guimarães
(2014) explica, o jeito de pensar e fazer as coisas na empresa está na cabeça e no coração do líder.
É o que ele chama de “branding natural”, que é a gestão da marca feita intuitivamente por seu
fundador, fazendo com que sua marca pessoal se confunda com a marca da empresa. Fundadores
que operam como líderes fortes começam a criar cultura da organização mediante suas próprias
ações (SCHEIN, 2009).
Uma vez que a marca é abraçada pelo CEO e pela alta liderança, um esforço contínuo
deve ser feito para operacionalizá-la e internalizá-la em toda a organização. Esse é o papel do
gestor. É ele que, devidamente empoderado pelo CEO, é responsável por incorporar a visão de
marca na cultura da empresa através da criação de programas, ações e processos controlados,
que serão detalhados mais adiante. Nesse contexto, ao contrário do que se pode entender em
um olhar superficial, não se fala exclusivamente do gestor de marca, mas de todos os gestores da
organização.
Segundo Aaker (2015), o processo de incorporar a visão da marca na cultura passa por
três estágios diferentes. A primeira fase é “aprender” sobre a visão de marca, o que ela abrange
e em que aspectos é diferente das outras marcas. A segunda é “acreditar”, ou seja, aceitar a ideia
de que a marca pode transformar sua visão em realidade e que essa visão levará ao sucesso. A
terceira é “viver” a marca, ficar inspirado e ter autonomia para fazer com que a visão aconteça e
se transformar em defensor dessa visão interna e externamente. Dessa forma, cada gestor deve
pensar a visão de marca na sua área de atuação e passar a inseri-la nas decisões do dia a dia,
incentivando também suas equipes nesse processo.
E qual é o papel dos empregados? Quando se trata de cultura de marca, são eles que têm
o poder de influenciar a percepção que o cliente tem da empresa. Então, se a marca não é “vivida”
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por eles, não há chance de essa cultura organizacional se tornar uma cultura de marca.
Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) afirmam que Marketing 3.0 significa transformar os
empregados e lhes dar autonomia para transformar os outros. A cultura de marca trata disto: dar
autonomia, não somente a seus empregados, mas a todos os seus membros, até mesmo àqueles
que estão fora do ambiente interno da empresa.

Cultura de Marca Como Prática Constante
A ideia de praticar cultura de marca constantemente funde-se com o conceito de gestão
de marca interna. Segundo Aaker (2015, 118):
(...) uma estratégia de marca interna ativada pode apoiar a cultura
organizacional, que pode alicerçar uma estratégia e sua implementação. Uma
cultura contém um conjunto de valores que sustenta suas ofertas. Em geral,
a visão de marca contém parte ou todos esses valores, além das dimensões
centradas na oferta, então além de apoiar a cultura, ela também pode oferecer
um motivo para sua existência, ligando-a ao cliente e à estratégia de negócios.

A gestão de marca interna ou, ainda, a “construção de uma cultura baseada na marca”,
como propõem Dunn e Davis (2002), será sempre relevante, mas há momentos em que ela se torna
crucial, por exemplo: em processos de fusão ou aquisição de empresas, quando duas estratégias,
culturas e marcas precisam ser integradas; em casos de mudança de gestão ou de estratégia de
negócios, quando a organização precisa ser orientada em uma nova direção; ou em períodos de
crescimento, expansão ou mudanças de mercado, quando a estratégia de marca corre o risco de
se perder diante de um novo cenário, impactando a estratégia de negócio.
Em qualquer situação, para que o processo de construção de cultura de marca seja eficaz,
esses autores sugerem a que a organização domine dois tipos de atividades: um conjunto que
enfatiza educação e inspiração e outro que promove melhorias de processos operacionais,
garantindo seu alinhamento com a marca.
Para melhor compreensão dessas ideias, cabe retomar o entendimento das fases do
processo de incorporação de visão de marca, que, como visto anteriormente, para Aaker (2015),
passa por três estágios: “aprender”, “acreditar” e “viver”. Dunn e Davis (2002) partilham do mesmo
entendimento e complementam a ideia com o Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Condução do relacionamento marca-empregado6. (DUNN; DAVIS, 2002,
e-book.)
Como se observa no Gráfico 1, o caminho desde “aprender” (“Hearing It”) até “viver” (“Living
It”) a marca pode ser longo. Dunn e Davis (2002) afirmam que para que essa jornada seja bemsucedida é necessário que os empregados não apenas compreendam o que é a marca, mas
também como ela foi construída, seus significados e, principalmente, de que forma eles podem
contribuir para que a marca cumpra sua promessa. É preciso, então, gerar emoção em torno da
marca e demonstrar que a empresa está seriamente comprometida com o assunto. Eles acreditam
que se esse exercício for bem-feito e consistentemente reforçado, os empregados começarão a
viver a marca naturalmente, instintivamente e com entusiasmo cada vez maior. “A marca se torna
um velho amigo, alguém a quem se quer bem, de quem se orgulham, defendem e protegem7.”
Mas eles lembram também que a relação marca-empregado é tão fluida como o relacionamento
cliente-marca e, por isso, nenhuma empresa deve supor que os empregados que abraçaram a
marca no passado continuarão agindo assim para sempre se não houver atenção e cuidados
adicionais.
E para garantir que o processo de incorporação da visão de marca 8 será bem-implementado

6

Tradução nossa. Texto original: “Driving the Brand-Employee Relationship”

7

Tradução nossa. Texto original: “The brand becomes an old friend to them, someone they want to do well by, be proud of, defend,

and protect.”
8

Dunn e Davis (2002) chamam este processo de “assimilação de marca”.
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e mantido, tanto Aaker (2015) quanto Dunn e Davis (2002) apostam na segmentação do público
interno, seja por funções, níveis hierárquicos ou até mesmo por grau de aderência à marca. A
segmentação não somente facilita o planejamento das ações como também as torna mais eficazes,
já que para cada grupo poderão ser aplicadas diferentes práticas, de acordo com as necessidades
e demandas de cada um. Além disso, a segmentação permite, ainda, trabalhar os grupos com
ênfases distintas em cada fase do processo. Por exemplo, se uma equipe de vendas sempre
recebeu treinamento de marca, ela pode já estar na fase “acreditar” (“Believing It”) ou até mesmo
“viver”, diferentemente de áreas operacionais, que ainda precisam passar pela fase “aprender”
(“Hearing It”).
Outra proposta sustentada por vários autores é a de se eleger “defensores da marca” –
uma pessoa ou comissão disposta a levantar a bandeira da marca perante toda a equipe. Aaker
(2015) sugere que os defensores da marca sejam pessoas que tenham credibilidade dentro da
organização, demonstrem iniciativa e saibam envolver os outros, para que possam cumprir
a tarefa de comunicar a marca aos colegas e estimulá-los a encontrar maneiras criativas de
comunicar a marca a terceiros. Já Dunn e Davis (2002) propõem que seja formado um grupo de
nível sênior, composto por líderes de diferentes unidades de negócios e áreas funcionais, para
que o envolvimento com a marca seja elevado em toda a organização. Esse grupo (EBC – Executive
Brand Council 9) deverá atuar em todas as questões estratégicas que envolvem a marca.
Pensando no processo de incorporação da visão de marca, é possível que uma comissão
que reúna ambos os perfis descritos por esses dois autores seja a escolha mais acertada para
se obter sucesso. Afinal, será preciso contar com a senioridade do grupo para elevar o status da
marca na organização e conseguir o apoio necessário para a realização das práticas, mas carisma
e empatia também serão peças-chave para conquistar a audiência em todas as fases do processo.
As práticas que correspondem à fase “aprender” são mais instrumentais e podem lançar
mão dos veículos de comunicação interna, workshops e esforços de comunicação direta de
líderes e influenciadores. Materiais como brandbooks ou até mesmo sites na intranet podem ser
ferramentas muito úteis, desde que formatados para serem peças informativas e, acima de tudo,
inspiradoras. Seu conteúdo não deve se restringir a normas técnicas, mas deve ligar a marca à
estratégia de negócio, explicitando sua importância.
Um bom exemplo de prática aplicada na fase “aprender” é a que foi usada pela Nike, no

9

Conselho Executivo de Marca (tradução nossa)
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caso citado por Dunn e Davis (2002). Por vota de 1997, depois de quase 10 anos de “Just do it”, a
empresa passava um momento interno complicado, agravado pela crise econômica na Ásia e as
notícias sobre uso de mão de obra infantil. Simultaneamente, vivia uma crise de identidade, se
perguntado se seria uma marca esportiva, com foco em desempenho, ou de moda. O board da
empresa tinha algumas respostas, mas preferiu compartilhar a questão com a equipe, vislumbrando
a oportunidade de ancorar todos em uma nova visão para o futuro. Descobriu-se, então, que a
capacidade de se identificar com a noção do esporte era uma grande vantagem para marca, já
que o esporte é uma atividade universal que ressoa com quase todos, independentemente de
idade, cultura ou situação socioeconômica. E, mais que isso, a paixão por ajudar atletas a melhorar
seu desempenho fazia com que os empregados se sentissem conectados com algo maior que a
empresa.
A partir desse entendimento, a Nike designou uma equipe para converter essas ideais
em um conjunto de instruções, que ficou conhecido como “máximas da Nike”. Eram 11 máximas
que tinham por objetivo incorporar esse novo senso de direção e refletir um conjunto de regras
de funcionamento. O plano de implementação dessa prática para toda a organização contou
com materiais de comunicação e com a impressão do livro Nike Maxims, distribuído para cada
um dos empregados durante um evento planejado para alcançar toda a empresa. Nesse evento,
os empregados foram convidados a falar ao vivo para seus pares sobre como eles estavam
trazendo a marca Nike para o seu dia a dia de trabalho. Isso ajudou a humanizar o processo e a
torná-lo mais atraente. Os registros desses depoimentos foram incluídos em um site especial na
intranet, que ainda foi complementado com vídeos de histórias para cada máxima. Além disso, os
gestores faziam o acompanhamento do processo junto a suas equipes, por meio de técnicas de
comunicação direta, para se certificarem de que estava funcionando e fazendo sentido.
Desde o lançamento dessa nova cultura, a Nike tem trabalhado para manter o processo
vivo em longo prazo, levando-o para novos funcionários e também para fornecedores e parceiroschave.
Outro exemplo aplicado na fase “aprender” é o da Novo Nordisk10, mencionado por Hatch e
Schultz (2008). Com a expansão global da empresa, por volta dos anos 1990, e a entrada crescente
de novos gestores e empregados, a empresa sentiu necessidade de criar um programa de facilitação
cultural, a fim de incorporar a filosofia da alta administração, conhecida como Novo Nordisk Way

10

Indústria farmacêutica dinamarquesa, presente em 75 países
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of Management (NNWoM). Já que os novos gestores e empregados não praticavam o NNWoM, os
executivos da empresa decidiram ir além de medir o conhecimento da equipe sobre os valores
da marca. Criaram um time de facilitadores, formado por profissionais sêniores, com profundo
conhecimento do negócio e oriundos de diferentes áreas e países, para, através de um processo
estruturado, não apenas apresentar o NNWoM, mas fazer com que as unidades entendessem que
a sua implementação, de fato, melhoraria o dia a dia de trabalho.
O programa de facilitação cultural criado pela Novo Nordisk se propunha, ainda, a facilitar
o compartilhamento de melhores práticas e canalizar a sabedoria de um grupo de “guardiões da
cultura NNWoM”, para alinhar as unidades da empresa com princípios de gestão característicos da
empresa e criar, assim, um lugar melhor e mais dinâmico para se trabalhar.
Pode-se dizer que os dois últimos objetivos do programa implementado pela Novo
Nordisk já fazem parte da fase “acreditar”, que, de acordo com Aaker (2015) deve “dar substância à
visão de marca para sinalizar o comprometimento da organização”. Para ele, dois elementos são
importantes nessa fase: 1) implementar programas de alta visibilidade, que tenham conteúdo e
envolvam investimento, para fazer com que a visão de marca e a estratégia de negócio associada a
ela tenham sucesso real; 2) alinhar a avaliação e os prêmios decorrentes dela com a nova iniciativa,
já que a mensuração e as recompensas determinam comportamentos.
Para exemplificar o segundo elemento, Aaker (2015, p. 120) cita o seguinte caso:
Quando a IBM estava passando por uma crise financeira terrível no início da
década de 1990 e estava prestes a ser dividida em sete partes, Lou Gestner
chegou com a visão de marca de produzir soluções integradas para os clientes,
soluções que envolvessem toda a empresa. Como parte do processo de criar
uma cultura de cooperação em uma organização dividida em silos rígidos,
a avaliação dos funcionários passou a dar menos ênfase ao desempenho
financeiro dos silos e adicionou uma dimensão que refletia a capacidade das
pessoas de demonstrar cooperação entre as diversas partes da organização. A
medida mandou um sinal forte dentro da empresa.

Outro exemplo que também ilustra práticas da fase “acreditar” é o do Grupo LEGO,
relatado por Hatch e Schultz (2008): a empresa adaptou o processo de formação de sua Brand
School para proporcionar o desenvolvimento de líderes da empresa. Foram criadas ferramentas
de comunicação para ajudar os líderes a vincular a marca ao negócio e incorporá-la em práticas
diárias de trabalho em todo o Grupo LEGO. Por exemplo, tendo como base a máxima “as crianças
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são nosso exemplo”, a equipe da Brand School desenvolveu jogos para ajudar gestores a alcançar
o equilíbrio entre as aspirações da marca LEGO (ter a mente aberta, ser brincalhão e curioso, como
as crianças) com realidades de negócios (ser coerente, responsável e focado em lucro, como os
adultos). Da mesma forma, outro grupo de líderes utilizou o formato da Brand School para aprender
a colaborar em tarefas de gestão relevantes para a marca e compartilhar ideias para avaliar os
funcionários sobre a sua vontade e capacidade de agir de acordo com os valores da marca.
Uma versão da Brand School também foi criada para capacitar os embaixadores da marca11,
para eles darem suporte aos programas internos de treinamento, inclusive como instrutores
da Brand School. Todos os anos a empresa seleciona cem embaixadores dentre milhares de
candidatos de suas comunidades de marca. Os selecionados visitam a sede do Grupo LEGO
para aprofundar seu entendimento sobre a empresa e participar de programas corporativos de
inovação e compartilhamento de conhecimento junto a funcionários da LEGO. Ao usar fãs da
marca como instrutores, a empresa mostra aos funcionários o quanto valoriza o ato de escutar
seus clientes e os inspira a adotar esse comportamento.
A fase “viver” é, sem dúvida, a mais desafiadora. As práticas aplicadas aqui devem suscitar
envolvimento emocional e comportamental. Talvez por isso os casos que melhor a ilustram sejam
aqueles que apresentam a visão de marca como critério para seleção e retenção de empregados.
Afinal, uma equipe que manifesta aderência a uma determinada cultura desde o momento da
contratação tem muito mais chances de realmente vivenciar seus valores.
Aaker (2015) faz referência ao exemplo da Zappos.com, um varejista on-line cujo primeiro
de seus dez valores é “Entregue um serviço que gere UAU! no consumidor”. Para alcançar esse
efeito, a empresa tem atitudes pouco ortodoxas ou até esquisitas e somente seleciona pessoas
que, de fato, se encaixam nesses valores. Durante o processo seletivo, umas das perguntas pede
ao candidato que mencione algo que já fez e que considera esquisito. E não para por aí, ao longo
do período experimental o funcionário pode receber uma oferta em dinheiro para que abandone
o emprego. O objetivo é mesmo testar a reação e avaliar o comprometimento do empregado, pois
a empresa acredita que aqueles que aceitam a proposta não se encaixariam na cultura em médio
prazo.
Hatch e Schultz (2008) apresentam o caso da Southwest Airlines, uma marca que transpira
jovialidade e, muitas vezes, improvisa durante as entrevistas de emprego para ver como potenciais

11

Fãs da marca que se voluntariam para trabalhar dentro da empresa.
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funcionários vão reagir. Esse exemplo é sobre um grupo de candidatos a pilotos que passa pelo
processo seletivo em um dia de alto verão. Eles chegaram vestindo o traje típico de piloto: ternos
pretos, camisas brancas e gravatas. O gerente os recebeu com um discurso introdutório e, ao vêlos sofrendo com o calor em seus ternos, ofereceu aos candidatos a opção de trocar o terno por
uma bermuda, parte do enxoval de uniforme da empresa.
Alguns deles aceitaram a oferta, apesar de parecerem um pouco ridículos vestindo bermuda
com meias pretas e sapatos sociais. Mas, ao fim de um longo dia, foram os pilotos que mudaram
suas roupas que foram escolhidos para trabalhar para a Southwest. Sua disposição para encarar
o ridículo mostrou que eles eram o tipo de pessoa que a empresa quer em seus aviões: alguém
que se preocupa mais com conforto do que aparência e que vai arregaçar as mangas quando
bagagens precisarem ser descarregadas com pressa ou quando um cliente tiver um problema.
São aqueles que se encaixam na cultura “we’re all in this together” 12 da empresa.
Embora os dois exemplos anteriores estejam ligados à área de Recursos Humanos, é certo
que, se cada área da empresa estiver comprometida em incluir a visão de marca no seu dia a dia,
em suas atividades mais corriqueiras, será possível alcançar todos os empregados, de forma que
eles não apenas passem a compreender o seu papel na consolidação da marca, mas também
comecem, de fato, a vivê-la.

Considerações Finais
Adotar a gestão de marca como ativo estratégico pode ser uma ferramenta decisiva
para a condução dos negócios. Mas para que ela realmente alcance os resultados esperados, é
fundamental que a cultura organizacional e a visão de marca estejam em perfeita harmonia, pois
somente dessa maneira será factível a ideia de uma marca viva e consolidada perante todos os
seus stakeholders.
A gestão da cultura de marca, portanto, será sempre relevante. Mas torna-se crucial em
situações como: fusão ou aquisição de empresas; mudança de gestão ou de estratégia de negócios;
crescimento, expansão ou mudanças de mercado.

12

Estamos juntos nessa (tradução nossa).
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Nessa jornada, é indiscutível o papel da alta administração da empresa – na figura do
CEO, do presidente ou da diretoria executiva – como patrocinadora e incentivadora das práticas
de incorporação da visão de marca, a fim de que os empregados percebam valor, entendam e
incorporem seu papel como representantes da marca e de sua cultura.
Como qualquer processo cultural, a construção de uma cultura de marca é dinâmica e
difícil de ser gerenciada. Portanto, requer atenção dos gestores e deve ser constantemente
trabalhada junto aos seus membros, respeitando-se o fluxo “aprender”, “acreditar” e “viver” no
tempo de cada grupo. Assim, consolidados em seu ambiente interno, a marca e seu “jeito” serão
naturalmente expandidos para o ambiente mercadológico, alcançando identificação com todos
os seus públicos de interesse.
Quando se pensa na relação entre ambientes interno e mercadológico, deve-se considerar
o crescente interesse dos consumidores finais pela cultura interna das empresas. Na busca por
um consumismo mais sustentável, os clientes voltam sua atenção para questões como práticas
ambientais, ética nas relações comerciais e condições de trabalho dos empregados. Neste último
item há uma nova questão: a preocupação não está mais somente nos empregados operacionais,
sabidamente mais vulneráveis; fatores como longas jornadas de trabalho e pressão psicológica
sofrida por funcionários administrativos em nome de uma suposta excelência também passam a
ser alvo da atenção dos consumidores.
Embora este artigo tenha se concentrado em analisar a construção da cultura de marca a
partir de seu ambiente interno, não há aqui a pretensão de se esgotar o tema. O impacto causado
por esse movimento contrário – que vem do ambiente mercadológico para o ambiente interno –
também deve ser considerado, podendo se tornar objeto de estudo posterior.
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A Disseminação do Conhecimento da Marca: o caso de uma
Instituição de Ensino Profissional no Sul do Brasil.1
Thiago MENEGHEL Rodrigues 2

Resumo
Na última década o Brasil vivencia uma expansão das instituições federais de ensino profissional
e tecnológico. Esse crescimento ocorreu paralelamente à criação, em 2008, de uma nova marca
institucional, os Institutos Federais. Na região serrana do estado catarinense a chegada de uma
nova unidade educacional, em 2011, oriunda de uma instituição com mais de cem anos de atuação
no estado, mas portadora de uma marca recente causa diversos desafios de gestão. O artigo
destaca ainda que a marca é ativo da instituição e de todos aqueles que recebem sua certificação
através dela, assim a gestão da comunicação, do conhecimento e da reputação da marca garantelhe um diferencial simbólico que é percebido e privilegiado pelo público em diversas situações.
O presente trabalho debate a gestão da marca e, através de uma pesquisa documental, explicita
as estratégias e os investimentos monetários realizados na sua comunicação. Uma pesquisa
quantitativa desenvolvida por meio de entrevistas pessoais que tiveram como amostra a população
de residências na cidade de Lages-SC determinou o percentual de cidadãos que possuem
conhecimento sobre a marca passados os primeiros 5 anos destas ações de comunicação. Por
fim, a análise dos dados reforça a necessidade de manutenção das ações de comunicação com
especial atenção àquelas que envolvem a comunidade acadêmica neste processo.
Palavras-chave: Branding; Brand Management; IFSC; Lages.

Abstract
In the last decade, Brazil has been experiencing an expansion of federal institutions of vocational and
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technological education. This growth took place in parallel to the creation in 2008 of a new corporate
brand, the Federal Institutes. The arrival of a new educational unit in the mountainous region of Santa
Catarina state, in 2011, originating from an institution with more than one hundred years in the state,
but carrying a new brand has caused many management challenges. The article also highlights that
the brand is active of the institution and all those who receive their certification through it, so the
management of communication, knowledge and brand reputation guarantees a symbolic differential
that is perceived and preferred by the public in several situations. This paper deals with the management
of the brand and, through a documentary research, explains the strategies and monetary investments
in its communication. A quantitative research conducted through personal interviews that had as a
sample population of households in the city of Lages-SC determined the citizen percentage that has
knowledge about this brand after the first 5 years of these communication activities. Finally, the analysis
of the data reinforces the need for maintenance of communication actions with special attention to
those involving the academic community in this process.
Keywords: Branding; Brand Management; IFSC; Lages.

Resumen
En la última década, Brasil ha experimentado una expansión de las instituciones federales de
educación profesional y tecnológica. Este crecimiento tuvo lugar en paralelo a la creación en 2008 de
una nueva marca corporativa, los Institutos Federales. En la región montañosa del estado de Santa
Catarina la llegada de una nueva unidad educativa en 2011, originario de una institución con más de
cien años en el estado, pero trayendo una nueva marca causa muchos desafíos de gestión. El artículo
también destaca que la marca es activo de la institución y todos aquellos que reciben su certificación
a través de ella, por lo que la gestión de la comunicación, el conocimiento y la reputación de la marca
garantiza una diferencia simbólica que se percibe y el preferido por el público en varios situaciones. En
este trabajo se analiza la gestión de la marca y, a través de una investigación documental, explica las
estrategias e inversiones monetarias en su comunicación. Una investigación cuantitativa realizada a
través de entrevistas personales que tenían como una muestra de población de los hogares de la ciudad
de Lages-SC determinó el porcentaje de ciudadanos que tienen conocimiento del pasado marcan los
primeros 5 años de estas actividades de comunicación. Por último, el análisis de los datos refuerzan la
necesidad de mantenimiento de las acciones de comunicación con especial atención las destinadas a
la comunidad académica en este proceso.
Palabras-clave: Branding; Brand Management; IFSC; Lages.
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Résumé
Dans la dernière décennie, le Brésil connaît une expansion des institutions fédérales de l’enseignement
professionnel et technologique. Cette croissance a eu lieu parallèlement à la création en 2008 d’une
nouvelle marque de l’entreprise, les écoles polytechniques fédérales. Dans la région montagneuse
de Santa Catarina indiquer l’arrivée d’une nouvelle unité d’enseignement en 2011, provenant d’une
institution avec plus de cent ans dans l’état, mais porte une nouvelle marque cause de nombreux
problèmes de gestion. L’article souligne également que la marque est active de l’institution et tous
ceux qui reçoivent leur certification par le biais, de sorte que la gestion de la communication, les
connaissances et la réputation de marque garantit une différence symbolique qui est perçu et préféré
par le public dans divers situations. Ce document traite de la gestion de la marque et, par le biais
d’une recherche documentaire, explique les stratégies et les investissements monétaires dans sa
communication. Une recherche quantitative menée par le biais d’entrevues personnelles qui avaient
une population de ménages dans la ville de Lages-SC échantillon déterminé le pourcentage de citoyens
qui ont la connaissance du passé marquer les 5 premières années de ces activités de communication.
Enfin, l’analyse des données renforce la nécessité pour l’entretien des actions de communication avec
une attention particulière ceux qui impliquent la communauté universitaire dans ce processus.
Most-clés: Branding; Brand Management; IFSC; Lages.

INTRODUÇÃO
Com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil o número
de instituições atreladas aumentou das 140 unidades que foram criadas entre 1909 e 2002 para
as 644 unidades em funcionamento no ano de 2016 (SETEC/MEC). No entanto a inaugurações
de prédios equipados e a disponibilização de servidores públicos federias bem qualificados não
garantem o sucesso desta política pública de interiorização da educação profissional no país.
É preciso dialogar com a sociedade local, entender suas demandas e carências em relação a
formação profissional e humana. Com os servidores que ingressam nestas unidades educacionais é
necessário explicitar a missão educacional e social dessas instituições, seus objetivos, seu públicoalvo, e quais resultados de longo prazo esta política pública pretende alcançar nas macrorregiões
em que passaram a atuar. Enfim, é indispensável que a marca destas novas instituições seja
conhecida e que detenha uma identidade forte na mente dos cidadãos que a circundam.
O desconhecimento da marca pode levar ao fracasso dos investimentos executados ao não
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atuar sobre a parcela da população desejada ou, ainda pior, não atuar sobre parcela significativa
da população.
Elencar os esforços de comunicação da marca realizados por uma unidade educacional
localizada no interior do Estado de Santa Catarina e mensurar de forma quantitativa o alcance
dessas estratégias é o objetivo principal deste artigo.

A construção do Conhecimento sobre a Marca
A marca, enquanto signo gráfico existe no mundo físico, mas a identidade da marca, seus
significados e valores existem na mente das pessoas, por isso, o conhecimento da marca e o seu
posicionamento junto ao público-alvo dependem de um processo eficaz de comunicação.
Este processo deve considerar que“os indivíduos não são receptores passivos de significados
criados por algum agente ou autoridade externa. Ao contrário, envolvem-se ativamente no
processo de significação” (BATEY, 2010, p.13). A construção da marca de uma instituição de
ensino ocorrerá como resultado de todas as estratégias planejadas e executadas formalmente
pela instituição e por todas as interações individuais dos indivíduos com as instituições e ocorrerá
distintamente na mente de cada indivíduo. Por isso, o lugar do individuo quando da interação
com a marca exerce grande potencial de influência para este conhecimento. Um professor da
instituição terá um conhecimento de marca distinto de um aluno da instituição, e mais distinto
ainda de um aluno de outra organização educacional e, provavelmente, mais distinto ainda de um
cidadão que não possui relação diária com entidades da área educacional.
É improvável que os gestores de marca consigam determinar todas as interações
individuais com a marca e, por isso, considera as ações de comunicação de maneira coletiva,
mesmo que, sabidamente, os sejam impactos dessas ações coletivas também ocorram de maneira
individual. Com ações ocorrendo de maneira constante é provável que as imagens individualizadas
convirjam, pelos esforços de comunicação institucional, para um espectro não muito variado de
conhecimento da marca.
No caso dos Institutos Federais, uma das estratégias de comunicação de marca que pode
ser utilizado é o que o Prof. David Aaker, um dos principais doutrinadores mundiais de Branding,
conceitua como Modelo de Relevância de Marca.
Para Aaker (2011) o método mais convencional de planejar as estratégias de comunicação
de marcas é através do destaque aos diferenciais competitivos que pretendem persuadir o
consumidor a uma escolha desejada frente aos correntes. Todavia, uma segunda possibilidade é a
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Relevância de Marca, neste modelo a comunicação é centrada na construção de novas categorias
ou subcategorias de produto/serviço que levam o consumidor a mudar a sua forma de decisão de
escolha. Nesta nova categoria o produto estabelece grande vantagem comercial, pois se posiciona
praticamente sem concorrentes, muitas vezes tendo o produto como “sinônimo” da categoria.
Esta segunda estratégia pode ser utilizada pelos Institutos Federais, pois tais instituições
não são, em definição estrita, uma escola de qualificação profissional, uma escola técnica ou uma
universidade.
A comunicação pode posicionar as marcas dos diversos Institutos como pertencentes a
uma nova categoria de instituição educacional, que, por tanto, não terá concorrentes diretos. Esse
posicionamento terá uma principal desvantagem e uma principal vantagem.
A desvantagem é que o esforço de comunicação terá que ser ainda maior, pois não basta
comunicar a existência e as vantagens de uma nova instituição concorrente de outras instituições
já conhecidas. Será necessário estabelecer na mente no público-alvo esta nova categoria de
prestador de serviços educacionais e, concomitantemente, posicionar o Instituto Federal como
instituição relevante desta categoria.
A vantagem será a quase inexistência de outras instituições que forneçam
serviço nesta categoria, aliado ao fortalecimento das demais potencialidades da instituição,
principalmente, a sua gratuidade.

As Marcas das Instituições que Compõe a Rede Nacional
As instituições (e suas marcas) que compõe a Rede Federal de Educação Científica e
Tecnológica brasileira iniciaram suas atividades em 1909. Inicialmente com o nome de Escolas de
Aprendizes Artífices e, apesar de manter boa parte da estrutura organizacional, essas instituições
trocaram diversas vezes de nome. Em 1937 passaram a ser conhecidas como Liceus Industriais, em
1942 Escolas Industrias e Técnicas, em 1959 Escolas Técnicas Federais, entre 1994 e 1999 os Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFET), iniciando a oferta também de ensino superior, e no
ano de 2008, o Governo Federal, amparado pela Lei nº 11.892, comprometeu-se com a expansão
da rede federal, construindo novos campi, agora como Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (SETEC/MEC).
Muito mais que um conjunto de obras de construção civil, os Institutos Federais se
configuram como um símbolo de uma política pública de compromisso social. Isto impactou
conceitualmente da rede, não mais através da mera qualificação e treinamento, mas como
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formação da cidadania, para a vida dos indivíduos e claro, para o trabalho, por meio da elevação
da escolaridade e em última instância, pela capacitação para a excelência (IFSC/PDI).
Tão importante quanto a expansão física e quantitativa é a qualitativa mudança de conteúdo,
através da adoção de novos instrumentos regulatórios, com a aprovação do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos e do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, padronizando
nomenclaturas e avaliações de cursos por área, o que transfere maior qualidade e não somente
crescimento em quantidade campus e cursos.
Norteados pela verticalização do ensino, os Institutos Federais permitem que os docentes
atuem nos mais diversos níveis de educação, em ambientes pedagógicos colaborativos,
possibilitando aos discentes, que tracem seus itinerários formativos, que podem partir de um
curso técnico a um doutorado.
Desta forma, através das diretrizes do governo federal de apoio à Educação Profissional e
Tecnológica, as marcas dos Institutos Federais podem adquirir um prestígio que nunca tiveram
antes, sendo tão reconhecidos e conceituados quanto às universidades federais. Porém, o que os
diferencia delas é sua missão, que está embasada nas matrizes produtivas culturais de cada região
e suas especificidades, buscando levar soluções transformadoras das realidades onde atuam.

A Construção de uma Marca no estado de Santa Catarina
De acordo com o estatuto do IFSC, a instituição possui sede e foro na cidade de Florianópolis,
oriundo da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina, por meio
da Lei número 11.892 de 29 de dezembro de 2008, constitui-se em autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Educação, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático
pedagógica e disciplinar.
Caracteriza-se como uma instituição de educação superior, básica e profissional,
pluricurricular e multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e
para a Reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. O
IFSC é especializado na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades
de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas
práticas pedagógicas.
O IFSC constitui-se pelos câmpus Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma,
Florianópolis, Florianópolis Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Jaraguá do
Sul (Geraldo Werninghaus), Joinville, Lages, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São José, São Miguel
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do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê, e por todos os demais câmpus avançados e polos de
educação a distância. A marca gráfica institucional é única com o acréscimo do nome do câmpus
quando para identificar apenas uma unidade.
O IFSC tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia,
bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos
processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade,
especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação
continuada.

A Construção de uma marca na cidade de Lages - SC
O Câmpus Lages do IFSC foi inaugurado oficialmente em 6 de dezembro de 2010. Para a
divulgação institucional, à época, utilizava-se o conceito de mídia espontânea, onde as atividades
da instituição serviriam de pauta para serem divulgadas na imprensa local, como, por exemplo,
a cerimônia de inauguração do câmpus, em fevereiro de 2011, as inscrições abertas para os
primeiros cursos e etc.
Todo o trabalho era centralizado na Diretoria de Comunicação do IFSC, na reitoria em
Florianópolis, pois somente lá se encontravam os profissionais de comunicação de todo o Instituto
Federal de Santa Catarina. Por restrições oriundas de legislação federal, a instituição não pode
realizar a contratação direta de publicidade em veículos de comunicação com a finalidade de
promover a inserção de sua marca na comunidade por meio de campanhas institucionais.
Em março de 2014, o Instituto Federal de Santa Catarina, após processo licitatório até então
pioneiro no país, conseguiu a contratação de agência de publicidade para confecção e veiculação
de peças publicitárias pagas, desde que atreladas aos processos seletivos (para cursos técnicos)
e vestibulares (para cursos superiores). Os valores destinados a esse serviço seriam retirados do
orçamento de cada câmpus da instituição quando de seu uso local.
Nesse mesmo ano, o IFSC começou um processo de expansão de sua comunicação
institucional, promovendo a contratação - via concurso público - de profissionais da área
(jornalistas e relações públicas) que atuariam de forma regionalizada, ou seja, sendo sediados em
um câmpus, porém, prestando serviços a outros pertencentes à mesma região. Assim, em junho de
2014, o Câmpus Lages do IFSC recebeu um profissional jornalista para coordenar e executar ações
de comunicação do câmpus com a imprensa local e com seus públicos de interesse. O recorte
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utilizado neste documento será, portanto, o período compreendido entre os anos de 2014, 2015
e primeiro semestre de 2016.

Os investimentos locais de comunicação da marca
Durante esse período, foram gastos com a comunicação para uso nas campanhas
de ingresso via agência contratada - R$ 100.081,96 (cem mil e oitenta e um reais e noventa e
seis centavos) divididos em duas formas de serviço: gastos gráficos e editoriais, aqueles para a
confecção e produção de materiais visuais impressos ou digitais; e serviço de publicidade, para
a contratação de espaços publicitários para veiculação de peças institucionais em veículos de
comunicação.
Os gastos estão de 2014, foramR$ 3.225,55 em serviços gráficos e editoriais e R$ 46.230,00
em publicidade, totalizando R$ 49.455,55 gastos no ano. No ano de 2015 foram gastos R$
10.341,60 em serviços gráficos e editoriais e R$ 25.224,65 em serviços de publicidade, totalizando
R$ 35.566,25 no ano. Considerando somente o primeiro semestre de 2016 foram gastos R$
500,00 no serviços gráficos e os gastos em publicidade foram de R$ 14.560,16 o que totalizou um
investimento de R$ 15.060,16 por parte do Câmpus Lages.
A escolha de quais veículos seriam abrangidos pela verba publicitária foi definida pela
gestão do câmpus, sob a responsabilidade do jornalista que realizou consulta à direção-geral e
chefia de ensino em discussões sobre o tema. Os meios de comunicação mais utilizados foram
o rádio e o jornal impresso (e sua versão online) e a panfletagem em locais públicos em ações
específicas para o fim de divulgação e visitas a colégios das redes pública e particular de ensino.
Essas escolhas foram justificadas pois a região não possui programação local de televisão
aberta. Além disso, o Instituto Federal já anuncia nesse meio de maneira estadual, assim abrangendo
a região de Lages. Deve ser levado em consideração que a Região Serrana é a mais pobre de Santa
Catarina, com Lages tendo IDH-E (índice de Desenvolvimento Humano - Dimensão Educação) de
0,697, considerado “médio” na escala de medição. Isso, no estado Brasileiro com o índice total mais
alto. O IDH-E mede a percentagem da população de 11 a 13 anos que frequenta as séries finais do
Ensino Fundamental ou que já o concluiu o Ensino Fundamental. Com isso, o interesse em focar
em ações específicas de divulgação em colégios;
Por meio da publicação Anuário Estatístico do IFSC é possível saber o meio pelo qual as
pessoas ficam sabendo das oportunidades (vagas em aberto) oferecidas pelo IFSC Lages. Foi
verificado que o meio mais comum é por meio de familiares e amigos (40,55%), mais do que
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os meios de comunicação (35,29%). Dentre os meios de comunicação, os mais populares são
site (34,94%), Facebook (22,24%) e Rádio (15,28%). De posse desses indicativos se buscou uma
divulgação mais focada nas pessoas (alunos, ex-alunos) como multiplicadores das ações do
câmpus.
Com isso, foi definida a estratégia de comunicação utilizada pelo câmpus. Destaque para
o uso das redes sociais para a divulgação de conteúdo relacionado ao IFSC (vídeos, imagens,
reportagens sobre eventos do câmpus), além do envio de releases para a imprensa local para
sugestão de pautas e a divulgação direta em ações de aproximação com a comunidade.

Metodologia da pesquisa de campo
Para determinar o percentual da população de Lages que já conhece a marca IFSC foi
realizada uma pesquisa quantitativa desenvolvida por meio de entrevistas pessoais em uma
amostra da população de residências da cidade, definida de acordo com os seguintes critérios:
N = população de pesquisa = número total de residências de Lages.
N = amostra – a ser calculada.
γ = desvio-padrão = 2 = 95% de confiabilidade.
p = probabilidade de ocorrência = desconhecida = 50%.
q = probabilidade de não-ocorrência = desconhecida = 50%.
e = erro amostral = definido pelos pesquisadores = 5%.
Fórmula para o cálculo da amostra: n = (γ2 x p x q) / e2.
n = 400 residências.
O processo de seleção da amostra caracteriza-se como uma amostragem não-probabilística
proporcional por bairro. Foram considerados somente os domicílios dos bairros de Lages, sem
considerar os distritos de Índios e Santa Terezinha do Salto.
A construção do instrumento de coleta de dados levou em conta duas questões básicas,
onde a primeira questão buscava exprimir o conhecimento prévio da marca IFSC Lages, sem
mostrar a logomarca. Na segunda questão, a logomarca do IFSC era mostrada e em seguida
perguntava-se sobre o conhecimento da marca ao entrevistado.
Para realização da pesquisa foi utilizado o trabalho de dois alunos bolsistas, um professor
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pesquisador, um veículo e combustível para deslocamento, dois Tablets para a coleta dos dados e
uma sala com computadores para o desenvolvimento do trabalho.

Resultados e discussões
O resultado das entrevistas sobre o conhecimento da marca são apresentados no gráfico
abaixo:

Gráfico 01: Conhecimento da Marca IFSC pela população de Lages - SC
Fonte: Autores
Mesmo com os esforços de comunicação estabelecidos nos últimos 6 anos na serra
catarinense os dados revelam que 137 entrevistados (43%) não conhecem a marca do Instituto
Federal na cidade de Lages.
Se levarmos em consideração que a pesquisa não teve como objetivo verificar o
aprofundamento das informações sobre a instituição, é possível ainda deduzir que dos 182
entrevistados (57%) que responderam que já conhecem a marca não possuem todas as informações
sobre a instituição que a corporação desejaria.
Uma das grandes dificuldades é a grande quantidade me meios de comunicação
tradicional (rádio, TV, jornal,...) e os novos (redes sociais, blogs, TVs por assinatura,...). O públicoalvo da instituição é muito variado, vai desde adultos analfabetos para os cursos de Educação
de Jovens e Adultos, passando pelos jovens com ensino fundamental concluído para os cursos
Técnicos concomitantes, jovens e adultos com o ensino médio concluído para os cursos técnicos
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subsequentes e indo até os adultos com ensino superior concluídos para os cursos de pósgraduação.
Em virtude deste cenário e a impossibilidade financeira de atuar em todos os canais de
comunicação disponíveis uma alternativa é a interação direta com os públicos-alvo em cada oferta.

Conclusão
Os esforços de comunicação da marca precisam se manter constantes. Após 6 anos de
trabalhos, 57% da comunidade da cidade de Lages conhece a marca do Instituto Federal de Santa
Catarina – IFSC. Sendo preciso intensificar os esforços de comunicação a fim de alcançar uma
parcela ainda maior de conhecedores.
Além disso é importante construir o posicionamento da marca. A comunidade interna
e externa da instituição devem estabelecer associações que promovam o conhecimento dos
objetivos, valores, e aspirações da instituição. O conhecimento da marca, verificado neste artigo,
não garante a qualidade deste conhecimento. Qual o posicionamento atual da marca e qual os
objetivos institucionais pode ser objeto de estudo em um próximo artigo.
Após consolidado esse trabalho de comunicação e avaliação constante resultará em
inúmeros benefícios institucionais, como a possibilidade de diminuição dos esforços a cada novo
processo de ingresso aos cursos e, mais salutar ainda, uma defesa da sociedade a instituição nos
desafios futuros que esta venha a enfrentar.
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Marca SESI Ciências: Branding e divulgação científica 1
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Resumo
No presente artigo, descreve-se o processo de construção e consolidação da marca SESI Ciências,
que foi realizado no contexto do Serviço Social da Indústria do Estado de Santa Catarina – SESI/SC.
O processo trata do desenvolvimento de um programa de divulgação científica, visando contribuir
para a elevação do índice de letramento científico brasileiro. Para 2016, foi estabelecida a meta
de 25 mil alunos catarinenses. A discussão proposta neste texto aborda o percurso de Branding,
compreendido desde a concepção da marca até o lançamento do programa, como atividade
estratégica, abrangente e desenvolvida como pesquisa-ação. Os desdobramentos informativos
e comunicativos da marca são aqui apresentados e discutidos, considerando-se a visualização
de itens institucionais, comunicacionais, arquitetônicos e didáticos, em três vertentes do mesmo
programa: (1) SESI Ciências Itinerante; (2) Espaço SESI Ciências, e (3) Sala SESI Ciências.
Palavras-chave: branding educacional; divulgação científica; branding e ciências.

Abstract
This article describes the process of building and consolidating SESI Sciences brand. This project, carried
out by the Social Service for Industry of the State of Santa Catarina - SESI / SC is a popular science initiative
that aims to contribute to the elevation of the Brazilian scientific literacy index and already achieve in
its first year of operation, 25,000 students Santa Catarina. The discussion proposed in this article uses
as clipping the branding route understood from the design of the brand to launch the program. This
article discusses the branding as a strategic and comprehensive activity. The objective is to describe
part of the construction and development process of SESI Sciences brand through empirical research,
by the action research approach. The developments of the brand are presented as a result of this study,
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discussed and exposed by viewing institutional, communication, architectural and educational items
in three parts of the program: SESI Itinerant Science, Space Science and SESI SESI room Sciences.
Keywords: educational branding; scientific divulgation; branding and science.

Resumen
En este artículo se describe el proceso de construcción y consolidación de la marca Ciencias SESI.
Este proyecto, llevado a cabo por el Servicio Social de la Industria del Estado de Santa Catarina - SESI
/ SC es una iniciativa de divulgación científica que tiene como objetivo contribuir a la elevación
del índice de alfabetización científica brasileña y ya lograr en su primer año de funcionamiento,
25.000 estudiantes Santa Catarina. El debate propuesto en este artículo utiliza como cortar la
ruta de marca entendida desde el diseño de la marca para lanzar el programa. En este artículo
se discute la marca como una actividad estratégica e integral. El objetivo es describir parte del
proceso de construcción y desarrollo de la marca Ciencias SESI través de la investigación empírica,
por el enfoque de investigación acción. Los desarrollos de la marca se presentan como resultado
de este estudio, se discuten y exponen mediante la visualización institucional, la comunicación,
elementos arquitectónicos y educativas en tres partes del programa: SESI Itinerante de Ciencia,
Espacio y Ciencia SESI SESI habitaciones Ciencias.
Palabras-clave: la marca de la educación; divulgación científica; la marca y la ciencia.

Résumé
Cet article décrit le processus de construction et consolidation de la marque SESI Sciences. Ce projet,
débuté en 2016 par le Service Social de l’Industrie de l’État de Santa Catarina (SESI / SC) est une
initiative de vulgarisation scientifique qui vise contribuer avec l’élévation du niveau d’alphabétisation
scientifique de la population locale. Pour cette première année, le projet s’est fixé l’objectif d’atteindre
25.000 participants. La discussion proposée dans l’article présente le parcours de Branding compris
entre la conception de la marque et la mise en marche du programme en considérant l’image de
marque comme étant une activité stratégique et globale. L’objectif du travail est de décrire une partie
de ce processus de construction par la voie de la recherche empirique et l’approche dite rechercheaction. L’ensemble d’éléments informatifs et communicationnels associés à la marque sont ici décrits
et analysés en tenant compte des visualisations de nature institutionnelles, communicationnelles,
architectoniques et didactiques sur les trois parties du programme: SESI Science Itinérant , l’espace SESI
Sciences et les salles SESI Sciences.
Most-clés: Branding dans l’éducation; vulgarisation scientifique; Service social.
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A origem do projeto SESI Ciências
O Serviço Social da Indústria (SESI/SC) é uma entidade da Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC), prestadora de serviços voltados aos trabalhadores e seus
dependentes. Criada em 1951, a instituição contabilizou, no ano de 2015, 5,4 mil colaboradores
e aproximadamente 1.000 pontos de atuação, prestando 300 mil atendimentos diários. A
instituição atua com foco em Saúde e Educação, em prol da competitividade industrial. Oferece
serviços em Educação Básica, inclusiva e corporativa, nos níveis Infantil e Fundamental de Jovens
e Adultos (EJA). Além disso, a instituição desenvolve e oferece outros projetos como: “Indústria do
Conhecimento”; “SESI Matemática”; “SESI Robótica”, e “SESI Ciências” (SESI, 2016).
No ano de 2015, o projeto SESI Ciências foi criado face ao baixo índice de letramento
científico do público brasileiro revelado pelo relatório do Programa Internacional de Estudandes
(PISA, 2012), realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), onde o letramento no Brasil ocupou a 59ª posição entre os 65 países pesquisados.
Segundo Yakamoto (2016), outras pesquisas relacionam a carência de conhecimento
científico básico à incapacidade do sujeito em lidar com novas tecnologias e de propor inovações
em seu ambiente de trabalho.
A equipe de desenvolvimento do projeto teve suas funções divididas em quatro frentes
de atuação:
1) Metodologia;
2) Infraestrutura;
3) Comunicação;
4) Operações.
As atividades de branding foram inicialmente encaixadas na terceira seção (Comunicação),
pela natural associação entre conceitos de marca e comunicação. Porém, no decorrer do processo
de trabalho, o branding se relacionou com todas as quatro frentes. No quesito Metodologia,
contribuiu na concepção de abordagens e materiais didáticos. Na Infraestrutura, auxiliando no
projeto de ambientes, mobiliário e artefatos interativos. Em Comunicação, influenciando nas
aproximações com os diversos públicos de interesse do projeto. Nas operações, facilitando o
diálogo entre a equipe de desenvolvimento, consultoria e as equipes localizadas nas Unidades
Regionais que operacionalizam o produto. O branding serviu como fio condutor do projeto,
utilizando a marca como elemento centralizador de discursos. Unificou propósito e promessas do
projeto perante a diversidade de pontos de vista e expectativas envolvidos pelos diferentes atores
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do processo projetual.
O produto de divulgação científica foi inicialmente idealizado para ser constituído a
partir da infraestrutura que o SESI/SC já dispunha. Havia frota de 12 caminhões que favoreciam
a idealização de uma proposta itinerante. A parte interna dos caminhões (“baú”) foi adaptada
para receber uma espécie de museu interativo de ciências, capaz de percorrer e atender escolas
e fábricas de diferentes regiões do Estado de Santa Catarina. A concepção da marca SESI Ciências
como um guarda-chuva conceitual (Programa SESI Ciências), no entanto, mostrou que a vertente
itinerante poderia ser um produto, ao lado de outras iniciativas: Espaço SESI Ciências e Sala SESI
Ciências.

Método
É necessário discriminar os procedimentos metodológicos do processo de branding, cujo
recorte é aqui analisado, daqueles referentes à construção deste artigo. A elaboração do processo
de branding foi pautada na observação de uma demanda mercadológica, sem se comprometer
com metodologias científicas, diferente do que ocorre com a construção deste artigo.
O artigo trata de uma pesquisa-ação, pesquisa bibliográfica e aplicada, baseada nos materiais
que abordem o tema em questão. Lakatos e Marconi (2010) definem pesquisa bibliográfica como
a pesquisa que trata do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada
sobre o assunto pesquisado, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com
todo material já escrito sobre o mesmo. Para Rodrigues (2007), a pesquisa aplicada é determinada
por fatos observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência do
pesquisador e pelo uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. O autor também defende
que na categoria qualitativa, a pesquisa é essencialmente descritiva, pois observa um fenômeno
a partir de seu contexto.
Gil (2010) define a pesquisa-ação como modalidade de estudo empírico, realizado pela
estreita associação com uma ação na qual os pesquisadores e participantes representativos da
situação se envolvem de modo cooperativo e participativo a fim de verificar soluções adequadas
a problemas propostos.
Oito etapas descrevem os procedimentos metodológicos pertinentes à construção deste
artigo:
1) Pesquisa bibliográfica sobre seus temas centrais;
2) Contextualização sobre a problemática, narrando a origem do Programa;
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3) Método: Para realização da pesquisa e do projeto;
4) Fundamentação teórica: Conteúdos sobre marca e branding e as cinco
dimensões do branding;
5) A filosofia da marca;
6) A criação da assinatura visual;
7) Desdobramentos da marca: Formato itinerante, na arquitetura, no movimento
maker;
8) Conclusões.
No que se refere aos procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da marca
SESI Ciências, o recorte discutido neste artigo corresponde às seguintes etapas:
1) Identificação (observação empírica de profissionais do SESI/SC) e pesquisa
prévia de verificação da demanda;
2) Composição da equipe de desenvolvimento com definição de responsáveis
por área de atuação;
3) Contratação de terceiros para preparação de itens físicos (infra-estrutura e
comunicação) e metodológicos (consultorias);
4) Execução e acompanhamento do projeto por gerente de projetos;
5) Formalização do lançamento da vertente SESI Ciência Itinerante em fevereiro
de 2016.

Sobre marca e branding
Uma organização encontra na sua identidade todos os traços distintivos capazes de
diferenciá-la e referenciá-la perante o mercado. A partir de então, chega-se ao conceito de marca.
Baseada no propósito da identidade corporativa, a marca norteia ações empresariais, define
estratégias e objetivos mercadológicos por meio de seus símbolos, sentidos e conceito (VÁSQUEZ,
2007).
A definição de marca extrapola a logo, nome, símbolo e outros itens de identificação visual
e textual. Apesar de ser definida pelo senso comum por determinado letreiro ou etiqueta de roupa,
ela corresponde a um nível simbólico maior da empresa e define o modo como ela é lembrada
pelos seus públicos de interesse.
Kapferer (1998) resume o conceito de marca como a coexistência de signo, palavra, objeto
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e conceito. Signo porque integra os signos figurativos como logotipos, emblemas, cores, formas
e embalagem. Palavra, quando o nome da marca suporta informação oral e escrita. Objeto,
quando difere seus produtos ou serviços dos demais. Conceito porque, como todo signo, tem um
significado, um sentido.
A marca, portanto, é a soma de todas as características tangíveis e intangíveis que tornam
a empresa ou produto únicos em suas ofertas. Ela corresponde ao conjunto de percepções
direcionado pela comunicação e experiência. É o signo distintivo e fonte de valor agregado. Ela
tem seu valor construído ao longo do tempo, um processo de sedimentação que evolui e muda e
tem o objetivo de conquistar e fidelizar clientes, além de evocar uma resposta favorável do público
(MOZOTA, 2011).
As marcas agregam valor a produtos e serviços, sendo, muitas vezes, determinantes
para suas precificações. “As corporações podem fabricar produtos, mas o que os consumidores
compram são marcas” (KLEIN, 2002). Desta forma, a marca, por meio da lembrança e experiência
evocadas torna-se determinante para a elaboração da escolha e experiência de seus usuários. Isto
pode acontecer do ponto de vista do cliente, na adoção de determinado produto ou serviço ou
mesmo colaborador, quando pode escolher a empresa para a qual quer trabalhar.
A identidade da marca deve contemplar quatro princípios, segundo VASQUEZ (2007). O
primeiro deles é a originalidade. Toda identidade pertence a uma marca específica, pois não há
duas empresas com a mesma identidade. Constância: a identidade não tem limite de validade,
mas deve ser constante no tempo. Consistência e coerência: a marca deve ser sólida em seus
elementos constitutivos e deve existir correlação entre eles. Objetividade e Adaptabilidade: a
identidade deve ser direta e a comunicação adaptada de acordo com seu público-alvo.
Para Perassi (apud RAMOS, RODRIGUES, SOUSA, 2010, pg 372), o branding se encarrega
da gestão do sistema conceitual da marca, trata dos métodos e processos de prospecção de sua
imagem junto a segmentos diversos. Também teria como função construir, desenvolver e gerenciar
sua comunicação a fim de consolidá-la junto aos seus públicos de interesse.

As cinco dimensões do branding
Por lidar com elementos da identidade corporativa, o branding também pode ser
compreendido por meio das cinco dimensões conceituais descritas por Balmer (2008):
1) Traços distintivos de caráter;
2) Valores e condutas;
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3) Identificação entre empresas e partes interessadas;
4) Cultura organizacional
5) Imagem da empresa
Na primeira das dimensões, estão os traços distintivos da organização, que são as
características que diferem as organizações entre si. Esta perspectiva funcionalista considera
as características substanciais e passíveis de serem moldadas, como as atividades e práticas
organizacionais. Tais traços organizacionais distintivos fornecem plataforma central sobre a qual é
desenvolvida a imagem e comunicação corporativa, que constroem a reputação da empresa. Elas
compõem a essência e definem os padrões organizacionais. A partir desta dimensão, a identidade
corporativa serviria como base para de coordenação de toda empresa, exprimindo seu propósito
corporativo, decisões estratégicas, imagem e comunicação, além de favorecer a integração entre
organização e seus colaboradores. Balmer, (2008), Mozota (2011), Reiman (2013) concordam em
afirmar que as empresas só podem ser adequadamente geridas se reveladas suas características
identiárias-chave.
Como segunda dimensão, os valores e condutas organizacionais. Nesta esfera, a
representação ideológica e simbólica da empresa. Para ilustrar esta teoria Balmer (2008) cita a
igreja, que promove uma experiência simbólica e sensorial completa: arquitetura, festas, língua,
músicas, rituais e vestimentas. Tudo isto contribui na identificação com o fiel e o aproxima da
instituição. Neste contexto, a identidade corporativa pode ser abordada por meio de sua
visualidade: a identidade visual corporativa. Ela é explicada por Mozota (2011) como a distinção
da marca por meio daquilo que a torne visível, como as peças de comunicação institucional, itens
de sinalização, espaços físicos e virtuais, logo, enfim, tudo por onde a marca pode ser vista.
Como terceira dimensão, a identificação entre partes interessadas e empresa, suas
crenças e conhecimento sobre a organização. Neste quesito entram também as experiências
das pessoas com as respectivas empresas, sejam elas clientes ou colaboradores. As empresas
podem explorar rituais ou símbolos para reforçar aspectos positivos de relacionamento. Junto
aos funcionários, pode fazer isto por meio de ações que visem a socialização e recompensas. A
identificação entre as partes interessadas e a empresa é uma questão delicada. Balmer (2008),
Schein (2009), Smallwood e Ulrich (2009) acreditam que a perda da identificação entre empresas
e público de interesse pode gerar grandes prejuízos a organização. Da relação cliente interno e
empresa, a falta de identificação pode gerar uma espécie de crise de identidade, onde o indivíduo
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passa a ter dificuldades em responder as perguntas: onde estou? e por que estou aqui?
Como quarta dimensão, as práticas organizacionais. A adesão de um indivíduo
a um grupo é pautada por seus interesses de auto-estima e auto-imagem. Por este motivo o
colaborador escolhe a empresa que contempla determinado grupo de pessoas com valores e
condutas que afirmem sua própria identidade. O vinculo emocional entre sujeito e organização é
exposto nestes casos. Este viés emocional também é defendido por Balmer (2008), Gobé (2010) e
Reiman (2013).
Como quinta dimensão, a imagem organizacional. Seus próprios funcionários
são capazes de descrevê-la, a partir de suas percepções e também daquilo que imaginam como
percepção alheia sobre a empresa. Para este caso, aplica-se um tipo de pesquisa capaz de avaliar
crenças sobre crenças: a opinião dos colaboradores sobre sua empresa e suas próprias estimativas
a respeito do que a opinião pública pensa da mesma companhia. Então, além da imagem interna,
pautada nas experiências deste interno, também é possível conhecer a opinião destas pessoas
sobre a comunicação externa da marca (BALMER, 2008).

Para conceber uma marca antes é preciso compreender o “problema”
Correspondendo a uma das primeiras atividades do projeto, foi contratada uma consultoria
especializada em branding para responder a seguinte encomenda: Auxiliar a equipe interna
de desenvolvimento na compreensão sobre a natureza e potencialidades do projeto em que
estavam envolvidos. Esta empresa se encarregou das etapas iniciais de pesquisas e análises. A
partir das avaliações feitas pelo olhar externo, foi possível conhecer os principais obstáculos a
serem enfrentados pelo produto, prováveis resistências e motivações dos públicos em potencial,
iniciativas que pudessem representar concorrência direta ou indireta para o projeto e outras
questões que, posteriormente, auxiliariam no projeto da marca.
As entregas realizadas pela consultoria puderam ser resumidas por dois registros:
1) Apresentação de pesquisa sobre o ensino de ciências dentro e fora do território
nacional, dados sobre a forma como o público de interesse acessa informações,
além de análises sobre referências que poderiam servir como inspiração para o
projeto;
2) Análises sobre o modelo de negócios, aplicando as seguintes ferramentas:
Golden Circle, Escalada do Propósito, BranKey, Canvas de Proposição de Valor,
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Mapa da Empatia, Arquétipos e Business Model Canvas. Este material facilitou a
compreensão da equipe de desenvolvimento sobre o real “problema” de projeto,
criando subsídios para a conceituação e proposição de uma marca alinhada às
expectativas dos públicos de interesse, em especial do aluno, que é o principal
usuário do produto.
A partir das provocações iniciadas pela consultoria, a equipe interna de desenvolvimento
descreveu o “problema” de projeto pela seguinte declaração: Como criar um projeto de divulgação
científica que fosse contemporâneo, atrativo e capaz de estimular os alunos a se interessarem pelas
ciências? A criação da marca foi o ponto de partida para um alinhamento interno sobre o que se
pretendia desenvolver a partir desta questão central.

A filosofia da marca
A definição da filosofia decorreu da compreensão de cenário e problema de projeto. Ela
descreve missão, visão e valores e determina a “alma” da marca.
Para Kotler e Armstrong (2012) a visão pode ser compreendida como “o que” a marca tem
como objetivo e deve servir como um guia para conduta dos colaboradores da empresa. Definese como Missão da marca SESI Ciências: Motivar alunos de 11 a 18 anos a aderirem ao programa
SESI Ciências. A missão do negócio poderá ser medida em número de matrículas, por exemplo,
porém a missão da marca é de favorecer o negócio, ou seja, de estimular os alunos às matriculas
no Programa.
Kotler e Armstrong (2012) acreditam que a visão corresponde “como” a marca poderá
alcançar seu objetivo. Ela declara seu projeto de futuro, guiada por seus valores e ambições.
Visão: Tornar o Programa SESI Ciências tão o mais atrativo do que as atividades de lazer
realizadas pelos alunos.
Partindo da lógica defendida pelos autores, se a marca conseguir apresentar o Programa
como alternativa às atividades de lazer contribui para sua missão de estimular a aderência dos
alunos.
Chiavenato (2014) defende que os valores norteiam a condução das atividades da
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organização. Isto poderá ser visto claramente em suas ações de comunicação. Cada peça de
comunicação deve corresponder a um ou mais valores da marca.
Valores: Educação com significado, faça você mesmo, diversão e o poder da experiência.

A criação da assinatura visual
Os estudos preliminares, realizados tanto pela consultoria quanto pela própria equipe
do SESI/SC mostraram que a comunicação da ciência deveria fugir dos clichês comumente
associados a ela. Símbolos como tubos de ensaio e representações de átomos remeteriam ao
ensino tradicional das ciências, o que poderia comprometer as promessas da marca como a de
abordagem contemporânea e de educação com entretenimento.
Como etapa seguinte às pesquisas e análises e definição da filosofia, partiu-se para a
pesquisa simbólica sobre imagens que pudessem melhor responder as promessas do produto. A
marble machine (máquina de madeira, construída para atividades de lazer) por propor conceitos
como ação, diversão, também comunica princípios da física como atrito e aceleração.

Figura 01: Marble Machine
Fonte: www.marblemachine.org (2016)
O próprio nome do produto foi utilizado na composição de uma marca gráfica que simula
uma marble machine. O ponto da letra i representa a esfera e as próprias letras da marca, o percurso
do mesmo artefato, conforme mostra a figura 02.
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Figura 02: Marca SESI Ciências
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
O primeiro i aparece como uma mola que impulsiona seu ponto acima do acento da letra e,
entrando nas letras n, i e s, que representam tubos. A referência ao movimento é dada pelas linhas
tracejadas. As mensagens de criatividade e dinamismo pautaram a escolhe da fonte tipográfica
(Arial Rounded) e paleta de cores. A marca SESI, de identidade já consolidada, sofreu leve alteração
cromática para se adaptar à proposta do projeto. Esta mesma cor aplicada nas esferas localizadas
nos pontos da letra i.

Prospecção da imagem da marca SESI Ciências
Como lembra Perassi (apud RAMOS, RODRIGUES, SOUSA, 2010, pg 372), o branding se
faz pela gestão do sistema conceitual da marca, representados por segmentos diversos. A seguir,
o branding da marca SESI Ciências é descrito a partir de um conjunto de desdobramentos. A
natureza de cada suporte exigiu estratégias específicas de aplicação da marca para preservar sua
mensagem.
O projeto SESI Ciências, inicialmente concebido pela perspectiva da divulgação científica
em formato itinerante, evoluiu para um conceito de Programa, onde a itinerância corresponde a
uma de uma série composta por três vertentes: SESI Ciências Itinerante, Espaço SESI Ciências e
Sala SESI Ciências (figura 03).

Figura 03: Submarcas do Programa SESI Ciências
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
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A diversificação das vertentes originou as três assinaturas visuais expostas pela figura 03.
A ilustração do caminhão simbolizando as unidades móveis da vertente SESI Ciências Itinerante,
a imagem da casa para a vertente Sala SESI Ciências e o símbolo do foguete para comunicar a
experimentação científica e lúdica proporcionadas pelo Espaço SESI Ciências.

A marca itinerante
A marca discutida até então originou o desenvolvimento de materiais específicos para cada
um dos seus três desdobramentos. Para o SESI Ciências Itinerante, foram criados itens didáticos
(figura 04) e de comunicação (figura 05).

Figura 04: Itens didáticos
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
A figura 04 exibe, da esquerda para a direita: O caderno do instrutor, metodológico
e o estudante, seguido pela embalagem e jogo de cartas. O caderno do instrutor orienta este
profissional na condução de suas atividades. O caderno metodológico reúne os principais
balizadores pedagógicos do curso. O caderno do aluno o auxilia na apreensão de conceitos e
realização de “desafios”, aproximando o Programa às intenções do currículo formal de ensino.
Também foram desenvolvidos jogos de cartas para dinâmicas com a temática da eletricidade
(tema da primeira série de cursos). O projeto gráfico destes materiais seguiu a linha conceitual
da marca, preocupando-se em comunicar seus valores por meio da utilização de narrativa visual
“descontraída”.
Para que a visão da marca: “Tornar o Programa SESI Ciências tão ou mais atrativo do que as
atividades de lazer realizadas pelos alunos” fosse respeitada, tornou-se necessário configurar um
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material distante dos livros e apostilas de ensino tradicional. Os conteúdos teóricos foram inseridos
em “desafios” que colocavam o leitor na posição de um “detetive”, provocando-o à resolução de
“casos misteriosos”. Faça você mesmo e Poder da Experiência foram os valores mais evidenciados
nesta estratégia.
Além dos itens didáticos, foram criados também os materiais promocionais.

Figura 05: Peças didáticas e promocionais
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
A figura 05 expõe quatro da série de doze folders: Faça Você Mesmo, ao lado deles, outro
item promocional, folder institucional sobre o Programa SESI Ciências (aberto, expondo lado
interno).
Os valores da marca foram representados no material de comunicação por meio da seleção
e edição de fotografias e ilustrações que transmitissem as ideias de diversão e movimento. Cada
um dos doze folders da série de Faça Você Mesmo instrui o usuário a criar experimentos, como “arcondicionado caseiro” a partir de itens de seu próprio cotidiano.
O folder institucional, que aparece ao lado das peças da série Faça Você Mesmo, na imagem
05, volta-se aos potenciais contratantes do Programa, como representantes de escolas da rede
pública e privada, bem como da indústria em geral. A visualização da figura 05 o expõe aberto, na
sua parte interna (contem duas dobras). A palavra “ciências” que aparece no topo da imagem simula
a marble machine que inspirou a criação da marca gráfica do projeto. Além da peça institucional,
foram produzidos encartes individuais para cada uma das três frentes de atuação, convites para
públicos estratégicos e peças para veiculação em mídias sociais.
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A vertente itinerante conta com 12 unidades móveis (figura 06) que foram preparadas
externa e internamente (adesivações e pintura). O interior das unidades se transformou em uma
espécie de “museu interativo” com a inclusão de artefatos científicos. Neste caso, observa-se o valor
Educação com Significado, à medida que o usuário compreende princípios da física manipulando
artefatos interativos, por exemplo.

Figura 06: Caminhão SESI Ciências
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)

SESI Ciências itinerante prevê interações do usuário tanto no interior do baú quando na área
externa do caminhão. Dentro da unidade móvel, os alunos podem manipular artefatos científicos
que abordam a temática da eletricidade. Na área externa, os estudantes são provocados para a
construção de experimentos utilizando matéria-prima oferecida pelo próprio curso. O espaço
externo é composto pelo armário para armazenamento e maletas para transporte dos materiais,
mesas, cadeiras e pufs para acomodação dos estudantes durante a realização das atividades,
conforme mostra a imagem 07.
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Figura 07: Espaço externo
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
Mobiliário, matéria-prima dos experimentos, além dos itens de comunicação: Letreiro
tridimensional em mdf, displays (imagem de pessoas recortadas em grande escala) e backdrop
(fotografia impressa em lona também em grande escala para função de “cenário” que estimula o
registro fotográfico dos alunos), são armazenados no interior do baú, que teve seu espaço interno
planejado para transportá-los sem danificar os artefatos científicos fixados.
A experiência do usuário foi observada para a composição dos espaços interno e externo do
caminhão. Buscou-se apresentar as ciências de forma atrativa ao público jovem, distante da
configuração formal de ensino e dos clichês (como os tubos de ensaio) que a distanciam do
cotidiano dos usuários. O usuário pode vivenciar os conteúdos interagindo com os artefatos do
interior do baú e construindo seus próprios experimentos na área externa (figura 07).

A marca na arquitetura
As salas SESI Ciências correspondem a um modelo de sala de aula não convencional para o
ensino de ciências. São idealizadas como espaços propícios às experimentações com objetos do
cotidiano. A edição fotográfica a seguir (figura 08) simula o ambiente, cujo projeto ainda deverá
progredir para um protótipo físico.
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Figura 08: Sala SESI Ciências
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
As salas foram idealizadas para instalação na rede de escolas do próprio SESI de Santa
Catarina, podendo, futuramente, também serem adotadas por outras Unidades dos outros
Estados. Como uma espécie de “franquia”, a instalação de cada sala deverá ser guiada por um
manual de orientação para preservação da marca, observada tanta pela construção do espaço
físico (dimensões, cores, mobília, matéria-prima para atividades, etc) como na padronização
do atendimento realizado pelos instrutores e comunicação do produto junto aos públicos de
interesse regionais.

A marca no Movimento Maker
O Espaço SESI Ciências foi concebido para ocupar uma área aproximada de mil m2, na
parte interna do Complexo Esportivo do SESI/SC, Unidade de Blumenau (figura 12). Este projeto
evoluiu para o conceito de ensino maker, que incorpora as ciências aos conteúdos de tecnologia,
robótica, matemática, artes, comunicação. Apesar desta expansão, conceitual, preserva-se a
proposta da marca SESI Ciências de transformar a abordagem de ensino tão ou mais interessante

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

704

que as atividades de lazer dos usuários. Por este motivo, as áreas de conhecimentos são
integradas em um único Espaço de Educação Maker. Os valores da marca se manifestariam em
toda a concepção do projeto, desde a escolha de mobiliário até a definição das atividades a serem
realizadas, apresentadas como “desafios” e desenvolvidas por meio de oficinas. As temáticas dos
cursos se alinham às demandas contemporâneas e tendências de demandas futuras da sociedade
e da indústria (ex: energia, internet das coisas, impressão 3D, programação, gamificação, design
thinking, dentre outros temas).

Figura 09: Espaço de Educação Maker
Fonte: www.sesisc.org.br/sesiciencias (2016)
O Movimento Maker, pautado pela premisssa faça você mesmo inspirou o planejamento do
Espaço. Samagaia e Neto (2015), explicam que o Movimento Maker é constituído por grupos de
sujeitos, amadores e/ou profissionais que atuam em diferentes áreas ligadas a ciência e à tecnologia
e que se reúnem para desenvolvimento de projetos coletivos. A dinâmica maker condiz com os
valores da marca SESI Ciências, pois se volta à ação dos sujeitos, que apreendem conteúdos à
medida que são provocados a resolução dos desafios vindos de suas demandas particulares. O
espaço é aberto, sem divisórias, favorecendo a interação entre grupos matriculados em cursos
distintos como o de Matemática, Tecnologia e Robótica e Comunicação.
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Conclusões
Como discutido na fundamentação teórica, o trabalho de branding se concentra nos métodos
e processos de promoção de uma marca diante situações diversas. Este artigo buscou narrar
algumas das principais situações onde a mesma marca precisou se adaptar para preservar sua
identidade.
A definição da filosofia da marca, descrita por missão, visão e valores contribuiu para a
unificação e direcionamento dos esforços em uma equipe composta por formações acadêmicas
diversificadas: engenharia, educação, história, física, design, arquitetura e jornalismo. A partir
da compreensão sobre a missão de motivar alunos de 11 a 18 anos a aderirem ao Programa SESI
Ciências, percebeu-se que era preciso conhecer o universo deste público: Quais suas motivações,
resistências, atividades e opiniões. Neste ponto, a intervenção da consultoria de branding foi
crucial para a equipe desvendar o real desafio de projeto e, a partir disso, construir a visão de
tornar o Programa tão ou mais atrativo do que as atividades de lazer realizadas pelos alunos, além
dos valores: Educação com significado, Faça você mesmo, Diversão e O poder da experiência.
Alguns dos princípios do branding discutidos pelos autores citados no início do artigo como
Vasquez (2007), Kapferer (1998), Klein (2002) e Perassi (apud RAMOS, RODRIGUES, SOUSA, 2010,
pg 372) puderam ser visualizados pelos casos ilustrados ao longo do trabalho. Alguns exemplos:
1) Diferenciação de mercado pela utilização de símbolos e conceitos/
Originalidade: Abordagem das ciências pelo viés da interação e diversão
representadas pela marble machine;
2) Constância, consistência e coerência: Predominância dos mesmos elementos
gráficos (cores, tipologia, tipografia, estilos de fotografias e ilustrações) em todas
as manifestações visuais da marca (itens editoriais, promocionais, ambientais e
metodológicos);
3) Adaptabilidade: A transposição de uma mesma filosofia por diferentes meios
que ocorreu pelo constante auto-questionamento da equipe: “Como podemos
transmitir nossos valores na manifestação da marca (didática, arquitetônica,
editorial ou promocionalmente)?”;
4) Gerenciamento do sistema da marca para seus diversos públicos: A adaptação
de abordagem e argumentação no material didático voltado ao aluno daquele
voltado aos instrutores. O mesmo ocorreu no material promocional direcionado
aos contratantes daqueles voltados aos alunos e seus familiares. Tais adaptações
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ocorreram com a preservação da mesma filosofia maker.
O recorte histórico do desenvolvimento do branding do Programa SESI Ciências aqui narrado
se concentra no intervalo de 12 meses de desenvolvimento do projeto. Este período, iniciado
por uma leitura preliminar de demanda por parte da equipe de desenvolvimento, foi encerrado
pelo seu lançamento oficial em fevereiro de 2016, por meio de evento institucional do SESI/SC,
realizado na cidade de Caçador - SC. Após esta data, foram distribuídas as outras unidades móveis
para as casas do SESI/SC de outras 11 Regionais, completando o ciclo de oferta anual da vertente
SESI Ciências Itinerante. A vertente Sala SESI Ciências ainda está na fase de planejamento e Espaço
Maker de Ensino entrou, em 2016, na fase de gestão de obra (adaptação do prédio da Regional de
Blumenau para construção do espaço), aquisição de maquinário, mobiliário e insumos.
Acredita-se que o Programa SESI Ciências estimule o interesse dos alunos pelas ciências. A
motivação pelo desafio e experimentação contribui também para a criação da competência da
inovação, cada vez mais requisitada por uma indústria em constante e acelerada evolução.
A temática do movimento maker atrelado às novas práticas de ensino e nos processos de
inovação industrial pode se apresentar como oportunidade para a realização de novos estudos.
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Resumo
O mundo de hoje é marcado por constantes transformações, que acontecem a toda hora no
âmbito social, econômico, cultural e tecnológico. Tal impacto é sentido, sobretudo pelas marcas,
que precisam se posicionar e conquistar a atenção de seu público. Nesse sentido, o presente
artigo aborda a atuação das marcas ao longo de sua história, desde as origens na Antiguidade, até
o presente, marcado pelo contexto da economia criativa e da complexidade.
Para tanto é demonstrado o processo através do qual a marca parte do propósito, o alicerce de
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sua estratégia, e o design, ferramenta catalizadora de ideias, tanto no que diz respeito a gestão
dos processos quanto na execução do produto ou serviço final. O final do processo são as relações
estabelecidas com o cliente, pautadas na emoção e construídas pela articulação de mecanismos
racionais. Como resultado é apresentado um organograma com o objetivo de clarificar as ideias
apresentadas de maneira rápida e marcante.
Palavras-chave: Emoção. Branding. Design estratégico. Design Thinking. Ponto de venda.

Abstract
Constant social, economic, cultural, technological and environmental changes have happened in the
world nowadays. This impact occurs especially by the brands which need to adjust their strategies
in order to maintain their market share, creating new opportunities and attracting preference and
consumer attention. Thus this issue presents the performance of brands throughout the history, from
its origins in the past to the present, marked by the creative economy and the complex context. Based
on the process and design thinking, it presents how brands can use this approach to communicate its
purpose (the foundation of its strategy) and objectives. The strategic design can be used like a catalytic
tool of ideas helping brand management and developing products or services. The end of the process
is the consumer relationships guided by emotion and built by the articulation of rational mechanisms.
At last, an organogram is presented to illustrate the ideas objectively.
Key words: Emotion, Branding, Strategic Design, Design thinking, Point of Sale.

Résumé
Le monde d’aujourd’hui est marquée par les changements constants, qui arrive tout le temps dans la vie
sociale, économique, culturelle et technologique. Cet impact est ressenti, en particulier par les marques
qui doivent se positionner et d’attirer l’attention de votre auditoire. En ce sens, cet article examine le
rôle des marques tout au long de son histoire, de ses origines dans l’antiquité, jusqu’à aujourd’hui,
marqués par le contexte de l’économie créative et de la complexité. Pour ce faire est démontré le
processus par lequel la marque une partie de l’objet, la fondation de sa stratégie, et l’outil de design, le
catalyseur d’idées, tant en ce qui concerne la gestion des processus et à la mise en oeuvre du produit ou
du service. La fin du processus sont les relations établies avec le client, basé sur l’émotion et construit
par l’articulation des mécanismes rationnels. Comme un résultat est présenté un organigramme avec
pour objectif de clarifier les idées présentées rapidement et frappante.
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Mots-clés : L’émotion. L’image de marque. Conception stratégique. La pensée de conception. Point de
vente.

Resumen
Hoy el mundo está marcado por cambios constantes que suceden todo el tiempo en el campo social,
económico, cultural y tecnológico. Este efecto se hace sentir, especialmente por las marcas que
necesitan para posicionarse y atraer la atención de su audiencia. En este sentido, el presente artículo
analiza el papel de las marcas a lo largo de su historia, desde sus orígenes en la antigüedad hasta el
presente, marcado por el contexto de la economía creativa y la complejidad. Hacerlo es demostrar el
proceso por el cual la marca parte de la finalidad, el fundamento de su estrategia, y la herramienta de
diseño, el catalizador de ideas, tanto en lo que se refiere a la gestión de los procesos y en la aplicación
del producto o servicio. Al final del proceso son las relaciones establecidas con el cliente, basado en la
emoción y construido por la articulación de mecanismos racionales. Como resultado se presenta un
organigrama con el objetivo de aclarar las ideas presentadas de forma rápida y sorprendente.
Palabras-clave: Emoción. La marca. Diseño estratégico. Design thinking. Punto de venta.

Introdução
Vivemos em tempos de constante atualização tecnológica no qual as informações
tornam-se obsoletas a cada minuto e a construção de conhecimento demanda, cada vez mais,
da capacidade analítica dos agentes envolvidos, que precisam ser capazes de filtrar, relacionar e
validar tais informações, e da capacidade criativa para alcançar diferenciação e inovação.
O cenário é complexo, onde as forças e agentes que nele interferem se alternam de maneira
frenética. Oque antes era centralizado nas mãos de poucos, hoje é compartilhado, tornando a
concorrência maior. Em meio a tudo isso o conceito de economia criativa vem ganhando cada
vez mais força e desempenhando um papel decisivo na dinâmica dos mercados.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, reconhecendo a importância do
conceito de economia criativa, publicou em 2013 um material intitulado “Panorama da Economia
Criativa no Brasil” (2013, on-line, p.7,8) o qual aborda a economia criativa como um conceito em
evolução mas que já possui grande representatividade como um todo, promovendo diversificação
econômica, maior satisfação àqueles que com ela trabalham, inovação e, inclusive, oferecendo
melhores salários e empregos mais satisfatórios, além de representar um dos setores que mais
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crescem no Brasil e no mundo.
Para o SEBRAE (2016, on-line) a economia criativa representa modelos de negócios que se
originam em atividades desenvolvidas a partir do conhecimento, criatividade e capital intelectual,
podendo gerar bens tangíveis e intangíveis.
Victorino (2012, on-line) afirma que a economia criativa é um modelo que transforma
criatividade em resultado, pensando as relações em comunidade e a colaboração para gerar
resultados inovadores, troca de valores e colocando foco na otimização da produtividade do
indivíduo em detrimento da simples mensuração de carga horária trabalhada.
O design estratégico e o design thinking já foram temas centrais de artigos sobre inovação,
criatividade, metodologias e propostas de valor nos âmbitos estético e funcional.
Sendo assim, pensando no contexto complexo no qual a economia criativa está imersa,
o presente artigo foi desenvolvido a fim de analisar como o design pode ser utilizado como
ferramenta estratégica de auxílio à gestão e transmitir com suas aplicações o propósito das marcas,
promover diferenciação e impacto emocional com seus públicos no ponto-de-venda.
O primeiro capítulo apresenta a importância da emoção no ambiente dos negócios,
fator decisivo também no processo de compra e que interfere diretamente no comportamento
do consumidor, a perspectiva das marcas que levam em consideração a conquista tanto de seu
público interno quanto externo, passando pelo entendimento do trajeto das marcas no mercado
até a importância da compreensão de seu propósito para o branding.
Em seguida, o design estratégico é analisado no segundo capítulo como ferramenta de
auxílio à gestão de acordo com a proposta do design thinking possibilitando a comunicação com
seus públicos utilizando-se de empatia,compreendendo suas necessidades, desejos e viabilizando
ações alinhadas ao posicionamento da marca.
Por fim, o terceiro capítulo apresenta o design refletido no PDV, mostrando como este
pode ser utilizado como proposta de diferenciação e como as marcas podem promover impacto
emocional e brand experience, ou experiência de marca, com auxílio do design estratégico.

1 EMOÇÃO, O MUNDO CORPORATIVO E AS MARCAS
1.1 Contextualizando a emoção no ambiente corporativo
A emoção, responsável por motivar grande parte das ações humanas e orientar tomadas
de decisão e escolhas, durante anos foi ignorada no âmbito profissional e hoje ainda figura no
ambiente corporativo de muitas empresas. Segundo Sampaio (2008), no ambiente de trabalho
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90% das pessoas garantem que a principal característica do ser humano é a razão, e complementa:
“os sentimentos, percepções e reações são sumariamente eliminados da
convivência organizacional, como recomendou, por décadas, aquele velho e
já obsoleto movimento de que tudo que não for atividade profissional deve
ser deixado do lado de fora da porta de entrada da empresa”.

No entanto, a emoção não só pode ser considerada tão importante quanto a razão no
ambiente corporativo, como também um olhar estratégico acerca do fator emocional tornou-se
crucial para incrementar a produtividade, buscar maior assertividade nas ações - uma vez que
inclusive o processo de decisão de compra, já comprovado pela neurociência, é influenciado por
experiências e fatores emocionais - além da temática acerca da inteligência emocional ser cada
vez mais recorre nte. Goleman (2001) justifica:
“As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade
de se sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, dominando os
hábitos mentais que fomentam sua produtividade; as que não conseguem
exercer nenhum controle sobre sua vida emocional travam batalhas internas
que sabotam a capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de
pensamento.”

O autor, também psicólogo e Ph.D. da Universidade Harvard,ressalta a importância e o
poder das emoções para a compreensão do ser humano e de seu comportamento:
Relacionando o fator emocional ao ambiente corporativo, pode-se delinear a relação
deste com as escolhas de determinadas marcas em detrimento de outras chegando ainda ao
ponto de lealdade de marca. Ou seja, conquistar o consumidor é uma questão que está ligada
não apenas ao interesse comercial das empresas, mas também à sustentabilidade das marcas.
Aaker (1998) afirma que à medida que a lealdade aumenta, a vulnerabilidade dos consumidores
diminui mediante a ação da concorrência, fator diretamente ligado às vendas futuras, ou seja, à
lucratividade.
Para tanto, é preciso estar atento aos fatores emocionais que motivam os públicos de
interesse. Liam Fahey (apud HSM MANAGEMENT, 2010), cofundador e líder da Emotion Mining
Company, cofundador do Leadership Forum e professor do Babson College, afirma:
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“Quando se trata de desconstruir a experiência do consumidor, as emoções,
muito frequentemente, não são devidamente levadas em conta. Isso é
um tanto quanto surpreendente, porque toda experiência do consumidor
estimula emoções. Assistir a um anúncio na TV, usar um produto ou
relacionar-se com um vendedor pode dar início a uma série de sentimentos.
Além disso, as emoções residem no coração das necessidades e desejos dos
consumidores, e as escolhas do assim chamado “consumidor racional” são
sempre influenciadas, e não raro conduzidas, emocionalmente”.

Fahey apresenta o questionamento: “Mas e se o consumidor se sente desconfortável com
a marca? E se a loja faz com que o cliente se sinta desprezado? E se a cor do produto desperta
emoções negativas associadas ao time de futebol que o cliente detesta?”. Fatores como estes
podem fazer com que a racionalidade torne-se secundária no processo de decisão.
Para exemplificar a relevância do fator emocional associado a aspectos aparentemente
simples, como as cores, segundo Rodrigues (2011) no Brasil alguns times“mantêm o tradicionalismo
acima de qualquer acordo, inclusive proibindo em estatuto qualquer exposição de cores rivais”.
Assim, marcas patrocinadoras abrem exceções ao alterar as cores de sua identidade visual para
entrar nos estádios e conseguir um espaço no uniforme do time patrocinado. Este é o caso do
banco Banrisul que, apesar da cor oficial da marca ser azul, passa a ser estampada em vermelho
ou branco ao patrocinar o time Internacional. Bem como a Coca-Cola, que deixou o tradicional
vermelho para patrocinar o Grêmio e colocar outdoors em branco e preto no estádio do Boca
Juniors.
Desta forma, fica notável que as emoções aumentam a complexidade das tomadas de
decisão e são responsáveis pela motivação que envolve, inclusive, os processos de compra,
fazendo com que as marcas busquem alternativas para marcarem presença em pontos de contato
estratégicos e evitar boicotes dos consumidores.

1. 2 O caminho das marcas
Para entender a relação emocional que as marcas estabelecem com os consumidores hoje
em dia é fundamental conhecer o que as marcas representam e qual o caminho percorrido por
elas ao longo da história; afinal, a utilização de marcas para direcionar escolhas por parte dos
consumidores não é uma prática recente. Muito pelo contrário, ela remonta aos primórdios da
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sociedade humana e evoluiu em paralelo a ela e a suas atividades mercantis.
Ainda na antiguidade, período marcado pelo desenvolvimento e fortalecimento do
intercâmbio comercial, à época predominantemente agropecuário, as marcas eram utilizadas para
identificar a origem dos produtos e, dessa forma, diferenciar um produtor do outro. Nota-se que já
se destacavam duas das principais funções inerentes à marca: a identificação e a diferenciação.
Com a chegada da Idade Média os produtos agropecuários foram dando espaço para os
manufaturados, que se tornaram foco das atividades mercantis. Foi nesse período que, segundo
Costa (2008, p.49) surgiu a sociedade mercantil, na qual os artesãos se reuniam em grupos para o
desenvolvimento de seus ofícios, passando a ser reconhecidos pelo termo corporações de ofício
e, de maneira a estruturar um sistema corporativo de produção, vigente até os dias de hoje nas
estruturas organizacionais.
Essas corporações de ofício passaram a utilizar as marcas de forma a expandir suas funções
além da simples identificação e diferenciação, de forma a controlar a produção e fornecer garantia
aos consumidores, que através delas, poderia identificar o produtor e reivindicar em caso de má
qualidade do produto.
Nasciam as trademarks, ou marcas de comércio, que passaram a ser utilizadas também
pelos artesões que compunham as corporações de ofício, permitindo que as corporações
identificassem qual o artesão era responsável por determinado produto.
De acordo com Pinho (1996, p.12) no século XI as marcas adquiriram esse sentido comercial
acompanhando o surgimento das comunas e cidades, bem como a divisão do mercado por
trabalho e competências. As atividades comerciais não eram realizadas necessariamente próximas
ao centro produtor e, por isso, as marcas que estabeleciam o vínculo entre produtor e consumidor,
de forma a assegurar a garantia de qualidade.
Nesse sentido a evolução acumula a função de assegurar o consumidor as já conhecidas
funções de identificar e diferenciar o produtor, de forma a evidenciar de que existe uma relação
entre as partes representada pela marca. Reconhece-se, a partir daí, a necessidade das partes se
comunicarem e se reconhecerem pela forma como se posicionam e se relacionam na sociedade.
Essa evolução observada na utilização das marcas da Antiguidade até a Idade Média
permite reflexão em relação às emoções envolvidas nas atividades mercantis que, como todas as
interações humanas envolve pessoas e suas preferências.
Mas foi na Revolução Industrial que as marcas ganharam mais evidência e tiveram suas
funções expandidas de forma considerável. Com a mecanização da produção o volume da
produção aumentou exponencialmente, assim como as ofertas ao consumidor. Da mesma forma
, tal mecanização permitiu também uma maior padronização e controle de qualidade, bem como

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

716

a aproximação entre produtor e consumidor.
Se antes existiam diferenças consideráveis inerentes os próprios produtos, confeccionados
de forma artesanal, com a industrialização veio a homogeneização em termos de forma, função,
materiais e até mesmo qualidade. Mais do que nunca a necessidade de diferenciação ganhou
forças e caminhou em direção à construção da imagem das marcas.
De acordo com Costa (2006, p.85-88) a imagem da marca é a maneira como os consumidores
percebem as marcas, integrando suas percepções sobre aspectos da realidade percebidos pelos
seus sentidos no ambiente, com aspectos que aprendem, interpretam, sentem e imaginam,
relacionando o mundo real com o mundo físico.
Tal imagem pode ser construída e, segundo Keller (2006, p.155-56) a comunicação de
marketing, ou seja, a transmissão de mensagens com o intuito de informar, persuadir e criar
lembrança de marca e associações fortes e favoráveis à marca.
Com o advento do século XX as marcas ganharam maior visibilidade, sendo amplamente
divulgadas na mídia. Passaram então a exercer o papel de agentes promocionais e vendedores
no sentido em que sustentavam a divulgação das ofertas para o grande público e exerciam
funções concorrenciais, agregando valor e diminuindo a importância do preço para a escolha dos
consumidores.
Relacionam-se a esse período o surgimento dos conceitos importantes como o
“posicionamento” de All Ries e Jack Trout (2003, p.47) segundo o qual a marca “manipula” o que
já existe na mente do consumidor através da máxima simplificação da mensagem, para que ela
“corte a mente” do receptor (consumidor) em meio a uma avalanche de comunicação existente.
Ou seja, através de suas ações a marca aproveita-se dos conceitos que o consumidor já conhece
e com os qual já se identifica, construindo associações pontuais que o façam se lembrar dela de
forma privilegiada.
Pode-se observar então que, ao longo da história da sociedade e das transações comerciais
que realiza, as marcas foram acumulando funções e se tornando centrais na gestão dos negócios.
Suas funções básicas de identificação e diferenciação foram incrementadas e as marcas passaram
a ter representação na competitividade, comunicação, relacionamento e posicionamento, isto é, a
maneira como se colocar no mercado. Nesse processo as marcas se configuraram como verdadeiros
ativos para os seus detentores, um ativo intangível, cujo valor é resultado de um constante
gerenciamento e que, muitas vezes, pode ultrapassar o valor dos próprios ativos tangíveis como
imóveis, maquinário e frota de veículos.
Nesse papel de ativo, as marcas demandam um gerenciamento estratégico focado em sua
valorização na disputa feroz pelos consumidores que, por sua vez, contam com mais tecnologia
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e mais informação para auxiliá-los no processo decisório na hora de uma compra ou escolha de
determinado serviço.
A esse gerenciamento com foco estratégico dá-se o nome de branding, que, segundo
Kotler e Keller (2006, p.269-270) “significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca”,
com o objetivo de identificar para o consumidor quem é responsável por sua oferta, a quem ele
se destina, à que ele se presta e principalmente, diferenciá-lo de seus semelhantes no mercado,
mostrando para o consumidor por que ele deve escolher “este” ao invés “daquele”, criando
estruturas mentais que o ajudam a organizar seu conhecimento acerca da empresa, produto ou
serviço.
Mas, além disso, o branding tem a responsabilidade de estabelecer a marca como
referência para o seu público, que a passa a se identificar com ela não apenas pelo produto ou
serviço que ela representa, mas também pela ideia que ela transmite; ideia esta que cria o senso
de pertencimento e faz com que a paixão pela marca possa ser despertada.
Tal processo é contínuo e que envolve esforços multilaterais para garantir a percepção
positiva em relação à marca em todos os seus pontos de contato e ao longo de toda a sua cadeia
de valor, assegurando que ela seja percebida de maneira alinhada e distinta.
Para tanto o branding configura-se como uma abordagem que não pode ser desvinculada
da gestão daquilo que recebe a marca, uma vez que, tal relação é que proporciona a consolidação
da marca tanto no ambiente interno à empresa quanto no ambiente externo, o mercado.

1.3 A emoção entra em cena
Mas onde tudo isso começa? De onde surge essa paixão que leva os consumidores a
vivenciar um estilo de vida centrado em uma determinada marca ou então, a fazer repetidas
escolhas que, de tão constantes se tronam lealdade? De onde surgem essas relações centradas
na emoção, que muitas vezes orienta e até supera o pensamento racional? Tudo isso surge do
propósito da marca.
O propósito é aquilo que define, da maneira mais pura, o que a marca é e o que ela
representa, estando relacionado não apenas à origem dessa marca, mas também, às decisões
estratégicas que guiam suas escolhas e traçam o caminho que ela vai seguir.
Etimologicamente propósito significa a intenção de se fazer algo, um objetivo que
se persegue e que, por isso, são tomadas ações para alcançá-lo. Nesse sentido o conceito de
direcionamento se faz presente e traz a tona a necessidade do entendimento do significado de
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propósito além do âmbito etimológico.
Quando relacionado a uma marca o propósito passa a ser abordado de maneira estratégica,
no sentido em que representa algo a ser alcançado, por isso, demanda e direciona uma séria de
ações a serem adotadas e alinhadas na gestão dessa marca.
O alinhamento dessas ações, que podem ser a presença em determinado ponto de venda,
o patrocínio de um evento, o design de sua identidade visual, a utilização de promoções, anúncios
publicados em periódicos, parcerias entre outros, transmite a percepção de integridade e permite
que o mercado crie associações em relação a marca e, dessa forma, sua identidade vai sendo
construída e estabelecida.Segundo Montegomery (2012, p.60):
“O propósito é onde nasce um desempenho diferenciado. Nada é mais
importante para a sobrevivência e o sucesso de uma empresa do que sua
razão de existir e o conhecimento de quais necessidades ela pode suprir.
Essa é a primeira e mais importante questão que um estrategista deve saber
responder. Todos os conceitos de estratégia que fazem parte do jargão dos
administradores – vantagem competitiva sustentável, posicionamento,
diferenciação, valor agregado e até mesmo efeito empresa – derivam do
propósito”.

Mourkogiannis (2006, p.6-8), consultor de liderança estratégica com mais de trinta anos de
experiência e colaborador no desenvolvimento do curso de negociação da Harvard Law School
completa definindo propósito como algo que vai além de táticas e estratégias, e que, portanto,
o aborda como algo mais envolvente; definindo-o como “DNA moral”, que incorpora, de maneira
profunda, um senso de auto-reconhecimento, representando tudo aquilo que a empresa é e tudo
aquilo no que ela acredita, despertando nas pessoas a confiança.
Tais abordagens evidenciam que uma marca não se estabelece e também não se sustenta
se não tiver em suas raízes um propósito bem definido. Além de funcionar como um importante
atributo para a comunicação da marca e para o estabelecimento de vínculos emocionais com os
consumidores, o propósito vai além e representa o elo indissociável entre marca e aquilo que ela
representa; que pode ser uma empresa, um produto, um serviço, uma pessoa, uma ideia, enfim;
que pode ser uma infinidade de coisas.
Isso porque o propósito se impregna na administração de tudo o que está por trás da
marca, como por exemplo, as pessoas que trabalham para a sua existência, o processo produtivo
que permite que ela entregue o que ela promete e nas estratégias presentes no seu dia a dia
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administrativo.
Uma ideia interessante que exprime com certa precisão esse caráter indissociável entre
marca e objeto representado é a teoria dos três círculos e o conceito do porco espinho do
renomado consultor e professor na área de negócios Jean Collins em seu livro “Empresas feitas
para vencer”. Segundo Collins (2006, p.133-142) empresas vencedoras baseiam sua estratégia em
três dimensões, “Os três círculos”, cuja intersecção caracteriza um conceito simples e cristalino
que guia todos os esforços da empresa, caracterizado como “Conceito do Porco Espinho”. Cada
um dos círculos representa respectivamente a percepção daquilo em que a empresa pode ser
a melhor, daquilo que movimenta o seu motor econômico e daquilo que desperta sua paixão.
Dessa forma, através desses dois conceitos, a marca define seu conceito unificador que guia a suas
ações, permitindo a simplificação de um cenário complexo através da determinação de uma linha
de ação.
Mas para que o propósito possa, de fato, guiar as ações de uma marca, é necessário que a
mesma se utilize de ferramentas eficazes e capazes de abranger toda a sua cadeia de valor, ou seja,
ferramentas que façam a diferença em todas as atividades envolvidas da concepção até a gestão
do relacionamento pós entrega do produto ou serviço oferecido.
Uma dessas ferramentas, talvez a mais emblemática, é o design que, ao contrário do que
muitos podem pensar, é algo muito mais profundo do que a simples estilização ou embelezamento
da mensagem; estando vinculado aos fatores e estratégias mencionados acima.

2 Design Estratégico
2.1 Definição De Design E Design Thinking
O termo design se popularizou há alguns anos, sendo utilizado para agregar valor sobretudo
produtos e serviços relacionados à estética e, de certa forma, sofisticação. Se por um lado essa
popularização ajudou o termo a ser conhecido, por outro, fez aumentar sua má interpretação,
focando apenas em seu sentido estético.
A palavra design vem do latim designare e que, segundo Mozota (2011, p.15-16) pode ser
traduzido como “designar” e “desenhar”, significados que foram conservados no termo em inglês,
de forma a evocar o sentido de “plano, projeto, intenção, processo” e “esboço, modelo, motivo,
decoração, composição visual, estilo”. Nesse sentido evidencia-se a questão de dar forma a uma
ideia afim de cumprir um objetivo.
Tal definição reforça que o design é mais do que uma prática decorativa, tendo em si um
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cerne estratégico capaz de trazer grandes vantagens para aqueles que o empregam de forma
plena e consciente.
“Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar.
É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção
e o planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver, implantar um
projeto – o design – significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e
estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a forma, com o feitio, com
a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento do
projeto” (MOURA, 2009, p.118).

Ainda segundo Mozota (1998 apud Mozota 2011, p.17) o design “é uma atividade de
resolução de problemas, um exercício criativo, sistemático e de coordenação”, assim como a
gestão. Com essa definição a autora vincula o design ao conceito de gestão, incorporando cada
vez mais ao conceito de estratégia e negócios.
Por essas definições é que pode-se dizer que, enquanto ferramenta estratégica o design
e suas práticas representam uma grande oportunidade de geração de valor e otimização de
processos para marcas que precisam sustentar seus propósitos e se consolidar de maneira coerente
no mercado em que atuam, construindo uma identidade pela qual serão reconhecidas.
Nesse sentido o design possui uma metodologia e um processo criativo que, segundo
Mozota (2011, p.27-29), pode ser dividido nas fases:
Investigação: fase na qual é identificado o problema ou necessidade; levantar oportunidades
para a sua resolução verificando, dessa forma, a possibilidade de realizar sua tradução por meio de
um conceito de design.
Pesquisa: nessa fase é realizada uma leitura do ambiente para que sejam identificadas
todas as informações e dados que levaram a percepção da necessidade de se executar o projeto
em questão. Além das informações coletadas e disponibilizadas pelos responsáveis pela demanda,
também são realizadas pesquisas a fim de relacionar todos os possíveis aspectos envolvidos o
que, segundo a autora, proporciona tanto um diagnóstico do projeto quanto o esboço da solução.
Exploração: depois do entendimento da necessidade e a sua relação com os aspectos do
ambiente e ideias levantadas desde o início do projeto, é na fase de “exploração” que são traçadas
diretrizes para que o projeto seja desenvolvido e implementado. É nessa fase que a proposta é
esquematizada para ser apresentada aos envolvidos na aprovação e implementação do projeto.
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Desenvolvimento: esta fase implica no desenvolvimento de um modelo para avaliação da
ideia selecionada na fase anterior, terminando com a sua aprovação e finalização da parte criativa
do processo.
Realização: fase na qual a ideia é implementada e em que os departamentos envolvidos
precisam cooperar para as definições técnicas e documentações necessárias tanto para a
implementação quanto para a sua reprodução;
Avaliação: fase final em que é feita a checagem de conformidade com normas aplicáveis,
implementação e aceitação do mercado ou público ao qual se destina o projeto (no caso de
público interno, dentro de empresas).
O processo descrito mostra que, da necessidade à validação, o design se configura como
uma ferramenta capaz de gerar melhorias e beneficiar diversos setores dentro da empresa, não
apenas relacionados à forma e estética. Nesse sentido, o design pode ser encarado com um
mindset, ou seja, uma maneira de pensar que orienta a definição de processos e abordagens para
traduzir ideias e melhorias em diferentes aspectos, melhorando não apenas na sua comunicação,
mas, sobretudo, na sua implementação e constante verificação, num ciclo de melhoria contínua.
Essa maneira de pensar é denominada design thinking, que tem sido adotada cada vez
mais no mundo corporativo,não se restringindo apenas à profissão do designer. Ou seja, tratase de uma abordagem que pode ser utilizada para orientar processos de gestão independente
da área ou especialidade: “Todos os homens são designers. Tudo o que fazemos, quase o tempo
todo, é design, pois o design é básico para todas as atividades humanas” (PAPANEK, 1991 apud
MOZOTA, 2011, p. 15).
O termo design thinking foi popularizado pela IDEO, consultoria de inovação fundada em
1991 que utilizava o design em sua metodologia de uma maneira diferente da que até então era
praticada, transitando pela inspiração, idealização e implementação, etapas que se sobrepõem
ao longo dos projetos, e visualizando as restrições de maneira positiva em função de três critérios:
praticabilidade (o que é funcionalmente possível num futuro próximo), viabilidade (o que
provavelmente se tornará parte de um modelo de negócios sustentável) e desejabilidade (o que
faz sentido para as pessoas) (BROWN, 2010, p.18).
O design thinking também está diretamente relacionado a aspectos humanos e sociais,
propondo experimentação, prototipagem, interação e cocriação; e este olhar voltado ao ser
humano pode auxiliar no processo de impacto emocional e encantamento das marcas (HIGA,
2013, p.163):
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“O design pode enriquecer nossa vida envolvendo nossas emoções por meio
de imagens, formas, texturas, cores, sons e aromas. A natureza intrinsecamente
centrada no ser humano do design thinking aponta para o próximo passo:
podemos utilizar nossa empatia e conhecimento das pessoas para projetar
experiências que criem oportunidades para o envolvimento e a participação
ativa.” (BROWN, 2010, p.109).

E como as marcas podem se utilizar de forma estratégica desta visão, metodologia e
mindset proporcionados pelo design?

2.2 Design estratégico e Branding
No contexto atual relacionado à economia criativa, o mercado exige dos profissionais não
apenas constante atualização, mas aprender a transformar a criatividade em combustível para
obtenção de novos resultados. Nesse sentido, a gestão e o modo de pensar do design “propõem
um novo enfoque para a resolução de problemas e a busca de novas ideias para processos,
produtos, serviços e marcas” segundo West e Coutinho (2012) para a Harvard Business Review.
Pode-se ampliar ainda o entendimento do design como uma atividade que estimula a
compreensão de disciplinas e temáticas que não se restringem apenas à sua área (para os designers)
já que, para cada projeto proposto, é necessário buscar conhecimentos específicos acerca da
problemática, seu contexto e inúmeras pesquisas; alinhado também ao caráter multidisciplinar
do design thinking. Barroso Neto (1981 apud NIEMEYER, 2007, p.25) apresenta o design como:
”uma atividade contemporânea que nasceu da necessidade de estabelecer
uma relação entre diferentes saberes e diferentes especializações. Design é
o equacionamento simultâneo de fatores sociais, antropológicos, ecológicos,
ergonômicos, tecnológicos e econômicos, na concepção de elementos e
sistemas materiais necessários à vida, ao bem-estar e à cultura do homem.”

Pode-se perceber que as etapas propostas pelo design thinking estão diretamente
relacionadas à metodologia do design citada anteriormente e que já era praticada pelos designers
mesmo sem um termo específico para tal prática. No entanto, a popularização do termo pela IDEO
contribuiu para o entendimento dos processos do design no mercado e permitiu uma reflexão
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acerca do potencial estratégico desta abordagem e, consequentemente, sua valorização.
Em paralelo a isto, o caráter estratégico também do branding reside no fato dele
proporcionar que a marca tenha um objetivo e trace ações que a guiem nessa direção. Tal percepção
é reforçada pela definição de estratégia fornecida pela professora de administração e ex-diretora
da Unidade de Estratégia da Harvard Business School, Cynthia A. Montegomery em seu livro “O
estrategista”. Para Montegomery (2012, p.18-21), estratégia é “a campanha que uma empresa faz
no mercado: o domínio no qual compete, a forma como compete e o que quer atingir” não sendo
um destino ou uma solução, mas sim uma jornada que precisa de liderança constante.
Qualquer proposta que exija uma constância necessita de análises que permitam sua
manutenção e inovação, fato este que está diretamente ligado à natureza iterativa e exploratória
do design thinking, o que não deixa de lado a atenção para a viabilidade e funcionalidade de suas
propostas:
“Pelo fato de ser ilimitado, neutro e iterativo, um processo impulsionado
pelo design thinking parecerá caótico para as pessoas que o vivenciam pela
primeira vez. Mas ao longo da vida de um projeto, ele invariavelmente passa a
fazer sentido e atinge resultados que diferem, de forma visível, dos processos
lineares baseados em marcos que definem as práticas de negócios tradicionais.
De qualquer maneira, a previsibilidade leva ao tédio, e o tédio leva à perda
de pessoas talentosas. E também leva a resultados que os concorrentes
consideram fáceis de copiar. É melhor assumir uma abordagem experimental:
compartilhar processos, incentivar a propriedade coletiva de ideias e permitir
que as equipes aprendam umas com as outras.” (BROWN, 2010, p.17).

Esse caráter iterativo pode assustar os gestores mais adeptos à razão nos negócios, assim
como a aleatoriedade do pensamento intuitivo, portanto é importante lembrar que um equilíbrio
entre as partes e foco no objetivo e nos prazos são essenciais.
“O pensamento analítico é absolutamente essencial à explotação do conhecimento
existente. Não, não podemos passar sem o conhecimento analítico e tampouco sem o pensamento
intuitivo”. (MARTIN, 2010, p.24). Então, uma terceira forma de pensar é sugerida pelo autor como
resposta: o design thinking.
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3 A ENTREGA EMOCIONAL
3.1 Design refletido no ponto-de-venda
Existem inúmeras formas de comunicação entre as marcas e o consumidor, tais como
anúncios em revistas e jornais, rádio e televisão, marketing direto, promoção no ponto-de-venda,
mídias sociais, visual merchandising, entre outras.
Analisando o ponto-de-venda físico, já que as lojas digitais também podem ser consideradas
PDV,pode-se verificar que o design com suas aplicações e particularidades de cada área permite
captar as necessidades da marca, alinhar seu propósito, compreender os públicos de contato e
comunicar com a devida coerência.
“O design thinking começa com habilidades que os designers têm aprendido
ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a correspondência entre
as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis considerando
as restrições práticas dos negócios.” (BROWN, 2010, p.3).

Toda marca tem a responsabilidade de comunicar ao mercado a identidade da loja, ou
melhor, transmitir o conceito do negócio por meio da identidade da marca em todos os seus
elementos de contato com o consumidor final. Sendo assim, o design pode ser expressado por
meio de suas aplicações:
Design gráfico, com foco em projetos bidimensionais, atua com o desenvolvimento
de logotipos, tipografia, identidade visual, projetos de sinalização, entre outros, trabalhando
também com a comunicação visual - a sinalização do ambiente é fundamental para o consumidor
identificar e localizar de maneira fácil os ambientes ou setores nas lojas.
Design de produto: embalagem, interiores e ambiental abrangem projetos tridimensionais,
trabalhando com o desenvolvimento de novos produtos ou adaptação dos já existentes,
manufatura de embalagens, planejamento de espaços e ambientes.
Design digital: interativo e web, que evoluíram a partir da emergência da tecnologia da
informação (MOZOTA, 2011) tornando-se atividades extremamente necessárias para as marcas no
cenário atual. No PDV estão presentes em sinalizações digitais que podem promover não apenas
informações, mas elementos inusitados e interatividade com os consumidores.
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Design de interiores: permite apresentar a proposta do posicionamento da marca para o
consumidor por meio do visual merchandising (VM).
Manter um diálogo com o consumidor é essencial. É necessário utilizar-se de maneira
planejada as ferramentas estratégicas da marca:
Posicionamento estratégico da marca: etapa inicial e importante para a gestão eficaz do
VM. Nesta etapa é importante definir qual a imagem que o negócio quer passar para o mercado.
Por exemplo, se o varejista quer passar a imagem de um ponto de venda inovador, todos os pontos
de contato da marca devem comunicar a mesma mensagem.
Instalações: os equipamentos, o mobiliário e os suportes devem aparecer pouco na
ambientação da loja, pois o produto é o principal elemento do espaço. Portanto, este deve ser o
protagonista no ponto de venda, ou seja, os holofotes são direcionados a ele.
Layout: pensar o espaço de maneira planejada para o negócio, lembrando da exposição
de acordo com o público de interesse e sua necessidade.
Móveis: devem transmitir o conceito do negócio estando de acordo com a identidade da
marca, sendo um fator também importante dentro do projeto do VM.
Produto: deve estar exposto e apresentado estrategicamente afim de instigar o interesse
e aguçar a compra.
Fachada: responsável por despertar a atenção do público, fazendo com que ele se sinta
curioso para conhecer o local.
Iluminação: torna a loja confortável ao público-alvo. A iluminação tem um poder muito
forte sobre o consumidor, podendo fazer com que ele permaneça mais tempo na loja e também,
dependendo do caso, fazer com que o consumidor saia da loja mais rapidamente quando passa
a incomodá-lo.
Vitrine: é a primeira área de exposição dos produtos. Apresenta o estilo, a proposta e o
perfil do consumidor. Havendo erro no design da vitrine, caso ela não passe o conceito da marca
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de maneira clara, não será despertado o interesse do shopper.
Todos os pontos de contato precisam ser pensados visando a funcionalidade, agilidade e
harmonia para o cliente. Ao contrário do que muitos varejistas pensam, tais projetos necessitam
e dependem de profissionais especializados para desenvolver um ambiente que possa se
comunicar com o shopper sem que o mesmo precise de ajuda para sentir-se atraído a conhecê-lo
e se encantar com a marca.
Evidentemente, outros fatores também são importantes para que esse encantamento
perdure durante toda a visita: o atendimento é um deles. Uma loja encantadora pode perder a
valorização de sua marca se os vendedores não estiverem treinados para transmitir a sua essência.

3.1 Design estratégico e Branding emocional no PDV
Oferecer ao consumidor experiências divertidas e inesquecíveis que superem as suas
expectativas é o objetivo de muitas marcas, pois o valor é resultado da experiência vivida pelo
cliente com a marca.
Nos EUA, por exemplo, a rede de café Starbucks fez com que o “produto café”, até então
uma simples mercadoria, virasse um artigo de moda. O diferencial encontra-se justamente na loja,
pois permite ao cliente tomar um café de qualidade, em um ambiente arejado e confortável com
atendimento personalizado, visando estabelecer uma experiência inesquecível, com o objetivo
de fidelizar o relacionamento. Conceito este levado pela marca ao mundo.
O intuito é fazer com que um simples comprador se torne um cliente absolutamente fiel
a ponto dele mesmo divulgar o seu negócio. A marca, nesse momento, é a peça principal para
se vender algo, pois muito além de produtos ou serviços, o que compramos são marcas, ou seja,
emoções.
Mas de que forma o design está relacionado às emoções e pode impactar o consumidor
no ponto de venda?
A marca, para diferenciar-se de seus concorrentes, busca estabelecer uma identidade com o
seu público-alvo. O design estratégico, então, auxiliará a marca na construção e no fortalecimento
desta identidade que, quando corretamente desenvolvida e com a devida aplicação gráfica, traz
benefícios significativos tanto no âmbito interno (organizacional) como no externo durante o
processo de fixação da imagem no mercado.
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O varejo, por sua vez, é um dos pontos da materialização das promessas de sua
comunicação onde é exibida a “personalidade” da empresa. E o PDV, um ponto de contato que
permite ao consumidor vivenciar esta promessa e se permitir ou não uma relação que ultrapassará
o momento de compra.
Segundo Eisner (2011), do Disney Institute, o cenário pode responder tanto pelos aspectos
físicos quanto psicológicos do atendimento: “a maior parte da experiência do atendimento
acontece durante o passeio pelo cenário”. E esta experiência não se restringe aos cenários
físicos. As plataformas virtuais, inclusive de e-commerce, também permitem ao consumidor este
atendimento. Eisner ainda ressalta:
“O fato é simplesmente que tudo, animado e inanimado, comunica algo
aos clientes. Não apenas tudo tem algo a dizer como também influencia os
clientes. As mensagens transmitidas pelo cenário alteram as percepções dos
clientes em relação aos produtos e serviços que vendemos”.

O design, associado ao marketing e com foco no cliente para lhe proporcionar experiência,
visa a satisfação e a lucratividade de longo prazo. Trabalhando de forma integrada por meio das
aplicações do design, é possível proporcionar esta experiência emocional no ponto de venda:
A identidade visual se utiliza de símbolos, sinais gráficos, tipografia e cores para criação
não apenas um logotipo, mas de todo o universo imagético que identificará a marca e transmitirá
a sua cultura, seus valores, princípios e a política da corporação. A identidade da marca, por sua
vez, é aplicada em todos os seus pontos de contato para fortalecer sua imagem e fixá-la na mente
dos consumidores.
A escolha errônea dos elementos da identidade visual podem trazer associações
indesejadas para as marcas e, depois de instituída, dificilmente a imagem poderá ser revertida.
A falta de pesquisa, por exemplo, ou uma ação mal elaborada como o simples uso indevido de
cores pode levar à rejeição de um produto ou até da marca, fator este que vai além do momento
de compra.
A comunicação visual é outro elemento importante que contribui para a experiência do
consumidor no PDV. Caso uma marca que trabalha com produtos para idosos anuncie informações
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em letras miúdas, isso refletirá emocionalmente como uma falta de atenção ao seu público alvo
ou até como descaso.
O design ambiental e de interiores no varejo abrange não apenas o layout do espaço, mas
também as condições do ambiente, suas sinalizações e símbolos, que geram respostas internas –
de cognição, emoção e fisiologia – tanto nos funcionários quanto nos clientes, influenciando seu
comportamento: o que procuram, evitam e como interagem. (Baker, 1987; Bitner, 1992; Everett et
al., 1994 apud MOZOTA, 2011).
Portanto, as cores, a iluminação, o layout e a exposição podem criar efeitos psicológicos
de credibilidade e também de preço, destacando o produto e estimulando, ou não, a permanência
e o interesse do consumidor no ponto de venda.
Para o Walt Disney World, por exemplo, cada detalhe é estudado e pensado. Os elementos
que compõem um cenário vão além das propriedades físicas: projeto arquitetônico, paisagismo,
iluminação, cores, sinalização, design de orientação no piso, textura da superfície do piso, pontos
de referência e placas de orientação, detalhes internos e externos, música e som ambientes,
cheiros, experiências táteis e sabores.O cenário ainda inclui “o trabalho de manter e melhorar o
ambiente e os objetos dentro dele”. (EISNER, 2011).
Desta forma, a iteração contínua, característica do design, torna-se aspecto fundamental
para a inovação no PDV.
A embalagem também transmite ao consumidor a qualidade do produto e o
posicionamento da marca no varejo, sendo o primeiro contato visual do consumidor no PDV.
“O design de embalagem facilita o reconhecimento de produtos nas lojas e simplifica seu uso
pelo consumidor final”, além de determinar a ideia de distribuição do produto por meio do
autoatendimento. Assim, a embalagem não tem apenas função de proteger o produto, mas
também de informar e comunicar. (MOZOTA, 2011).
Design digital, interativo e web são ferramentas essenciais para muitas marcas que atuam
com atendimento online e e-commerce, pois hoje o número de pessoas que utilizam a internet
como meio de compra tem aumentado, fazendo da internet um grande ponto de contato da
marca e, para muitas, seu único canal de venda.
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Para Keller e Machado (2006) muitas empresas tiveram que melhorar seu serviço online
para serem competitivas:
“É fundamental criar aspectos exclusivos da marca que sejam importantes
para os consumidores, tais como conveniência, preço, variedade e assim
por diante. Ao mesmo tempo, a marca precisa apresentar um desempenho
satisfatório em outras áreas, tais como serviços, credibilidade e personalidade.
Nesse sentido, os clientes começaram a exigir, cada vez mais, níveis mais
elevados de serviços durante e após suas visitas ao site.”

Nota-se então a importância de um trabalho direcionado à usabilidade no ambiente digital,
conferindo interatividade, bom atendimento e fazer com que o consumidor sinta-se seguro e
confortável ao efetuar a compra, sem deixar de passar os atributos e valores da marca.
Independente do ambiente, físico ou digital, o importante é a identificação do consumidoralvo da loja, pois definirá a linha de produto, a forma de exposição dos itens, o design de interiores,
a tecnologia necessária e o tipo de atendimento adequado.
Por meio de uma política e gestão de design, o PDV coordena a identidade de uma marca,
sua aplicação nos papéis administrativos e institucionais, seus produtos e comunicações, ambientes
e serviços, embalagens, sinalizações, websites, uniformes, frotas e ainda, em qualquer elemento
que a empresa desejar estabelecer para a realização de uma interface com o seu mercado alvo.
Para ilustrar o entendimento de como o design pode ser utilizado como um funil de
informações para viabilizar propostas com foco na diferenciação foi desenvolvido um diagrama
que demonstra desde a complexidade do mercado até o resultado que, no caso deste artigo
refere-se à entrega do posicionamento no PDV de forma emocional:
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Conclusão
Cada marca segue seu propósito e de acordo com seus valores busca atingir seus objetivos,
mas todas convergem ao fator humano e, inerente a ele, às emoções. Estas, por sua vez, podem ser
compreendidas, representadas e transmitidas por meio de uma avaliação e atuação estratégica
do design.
O design com suas especialidades, respectivas metodologias, e também pelo design
thinking, pode ser adotado pelas marcas como ferramenta estratégica para compreender seus
públicos de interesse por meio da empatia afim de promover uma comunicação que esteja de
acordo com seu propósito e transmitir com clareza seu posicionamento. Ou seja, o design pode
traduzir a mensagem que as marcas queiram passar aos seus públicos por meio de projetos e
como ferramenta de auxílio à gestão.
A profissão do designer exige formação e conhecimentos específicos para o desempenho
do trabalho em sua área, seja ela o design de produto, gráfico, interiores, embalagem, web, games,
moda, entre outros. E tais aplicações podem ser utilizadas com o intuito de transferir os atributos
da marca por meio de suas atividades específicas afim de identificar, diferenciar, agregar valor e
tornar seus produtos ou serviços mais competitivos. Desta forma, contribuir para uma entrega
de qualidade comunicando ao consumidor credibilidade tanto por meio de fatores estéticos e
simbólicos quanto funcionais.
Além disso, o design thinking contribui para alinhar os pensamentos analíticos e intuitivos,
analisar os problemas de forma empática e estimular a cocriação com equipes multidisciplinares,
levando metodologias inerentes ao design para outros departamentos, trocando experiência e
proporcionando a construção de conhecimento e difusão de boas práticas de gestão.
O design visto de forma estratégica passa então a contribuir para os processos de inovação
nas empresas e pode ser explorado como diferencial competitivo, uma vez que tem o poder
de desafiar o status quo para gerar ideias, ao mesmo tempo que, através de seus processos,
possibilita que as mesmas sejam aplicadas dentro do modelo de negócio estabelecido; ou seja,
operacionalizando e viabilizando sua execução.
Tudo isso vai ao encontro do contexto no qual estamos inseridos atualmente, marcado
pela complexidade e pela necessidade latente de inovar e transformar processos já estabelecidos
de forma a proporcionar a evolução do mercado e a acompanhar as transformações da sociedade.
Nesse sentido fica atestado que a perspectiva do branding somada à metodologia do
design, considerando sua aplicação técnica e também a vertente do design thinking, proporciona
uma maneira de conquistar vantagens competitivas através do foco no consumidor e suas
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preferências, valorizando a construção de relacionamentos pautados na emoção.
É interessante concluir que a emoção consiste, para as marcas, numa forma poderosa de
manter a preferência por parte do seu público e que para ela existir no processo torna-se necessário
um grande investimento em análise, processos e estratégias; ou seja, no processo de construção
de marcas é a razão que leva à emoção.
Branding e design são conceitos que andam juntos na geração de valor, contribuindo
entre si para a evolução do mercado por meio da inovação, comunicação, relacionamento e
práticas sofisticadas de gestão, que, por sua vez, são aplicáveis tanto em empresas de maior poder
econômico quanto em startups e PMEs. A diferença entre sua aplicação ou não reside na maneira
como os indivíduos interpretam a realidade atual e transforma sua leitura em conhecimento,
trazendo soluções que de fato tenham valor para as pessoas.
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Cultura Corporativa:
determinante ou limitante estratégico para o Branding
Martha Gabriel
Resumo
Branding é uma disciplina estratégica que está intimamente ligada a valores, crenças, percepções
e significados, que devem ser transmitidos por meio de comunicação e atuação das marcas. A
cultura corporativa, por sua vez, é determinante desses elementos que fundamentam o branding
(valores, crenças, percepções, comunicação e atitudes). Dessa forma, compreender os elementos
formadores da cultura corporativa, de modo a abraçá-los ou transformá-los para favorecer o processo estratégico de branding, é essencial para o sucesso. Esse artigo analisa as relações entre cultura corporativa e o branding, mostrando que a primeira pode determinar ou limitar o sucesso do
segundo. Nesse sentido, para se conseguir sintonia fina entre cultura e branding, propomos, aqui,
uma metodologia para a transformação cultural da organização, quando essa se fizer necessária:
os 3E’s do Engajamento.

Palavras-chave: cultura corporativa; branding; valores; estratégia; negócios; marketing; engajamento.
Abstract
Branding is a strategic discipline that is strongly connected to values, beliefs, perceptions and
meanings, which must be conveyed through brand communications and actions. Corporate culture, on the other hand, determines all those elements that structure branding strategies (values,
beliefs, perceptions, communication and attitudes). In this sense, understanding the forming elements of corporate culture in order to embrace or modify them to benefit the strategic branding
process is essential to its success. This article analyses the relationship between corporate culture
and branding, showing that the first can determine or limit the success of the last. Therefore, in
order to achieve alignment between culture and branding, we also propose here a methodology
for cultural transformation when it is necessary: the method 3E’s of Engagement.

Keywords: corporate culture; branding; behavior; corporate values; business; strategy; marketing;
engagement.
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Introdução
Com a penetração e disseminação das tecnologias digitais no cotidiano das pessoas, experimentamos uma sobrecarga informacional decorrente da popularização e fragmentação das plataformas de
publicação e compartilhamento de conteúdos. As marcas hoje enfrentam concorrência não apenas de
outras marcas com seus produtos e informações, mas também, e principalmente, dos conteúdos postados pelos próprios consumidores, seus amigos e famílias, clubes, grupos de estudo, escolas, blogs, mídias
sociais, etc. etc. etc. O excesso de informação nos causa uma pobreza de atenção – esse fenômeno, chamado de Economia da Atenção (DAVENPORT, 2001), faz com que a coisa mais valiosa hoje seja a atenção
do consumidor/cliente (e não mais apenas a audiência) e, para conquistá-la, é preciso ser mais relevante
e atrativo do que o todo resto junto. Dessa forma, relevância tem se tornado um mantra em todos os ambientes – da vida pessoal ao mundo dos negócios –, porquanto funciona como um imã de atenção.
Nesse contexto, um dos maiores desafios para as marcas passa a ser a conquista da atenção
dos seus públicos, visando a engajá-los. Engajar é fazer com que o outro faça algo que queremos
e, para que isso aconteça, é necessário, primeiro, que consigamos chamar a sua atenção, despertando nele a ação desejada. Como conseguir isso?
Vários fatores podem contribuir para o engajamento dos diversos públicos de uma organização (tanto externos, quanto internos), como estratégias de conteúdo, storytelling e branding.
No entanto, o pilar fundamental para garantir diferenciação e dotar os produtos de significado
para alcançar relevância é o branding, que deve estar presente em todas as demais estratégias
de engajamento, pois sem ele pois sem ele, conteúdo e storytelling perdem o sentido e sua força
estratégica para a organização. Por meio do branding conseguimos orquestrar e fortalecer a voz
corporativa em todas as suas dimensões para que a marca e seus valores ecoem de forma consistente e coerente, sem causar dissonância cognitiva e diminuindo a dispersão.
No entanto, para que o branding consiga funcionar para o público externo, é necessário que ele
funcione primeiro para o público interno, caso contrário não se consegue um fluxo estratégico coerente
e sustentável para verdadeiramente engajar as pessoas. Da mesma forma que um ser humano não consegue agir adequadamente no mundo quando algum dos seus órgãos internos tem problemas, uma
organização perde performance quando as suas partes internas não estão alinhadas com as estratégias
externas. Por menor que seja a disfunção interna, ela pode afetar de forma significativa o funcionamento
do corpo como um todo. Por exemplo, se você estiver com uma simples dor de cabeça, provavelmente
não conseguirá trabalhar ou se divertir como deveria. Uma unha lascada ou encravada desvia nossa atenção e atuação no mundo, prejudicando nossos pensamentos e atividades. Portanto, para conseguirmos
engajamento dos públicos externos por meio do branding, precisamos conquistar engajamento dos públicos internos, que são fortemente influenciados pela cultura corporativa, como veremos a seguir.
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1 CULTURA: COMPREENSÃO E DEFINIÇÕES
Cultura é um conceito extremamente complexo e impossível de ser definido de forma única,
mas que no contexto desse trabalho refere-se ao “modo de vida” de um grupo particular de pessoas,
especialmente os costumes e crenças gerais, em uma determinada época (WIKIPEDIA, 2016). Em outras palavras, a cultura é aquilo que nos une em nossas crenças, costumes e modo de fazer as coisas.
Enquanto a genética é propagada por meio de hereditariedade, a cultura é transmitida pela
aprendizagem. Comportamento de grupo que se repete em qualquer lugar do planeta é biológico; se não se repete, é aprendido e, portanto, cultural. A cultura funciona como um filtro pré
-estabelecido para o que desejamos ou rejeitamos, o que acreditamos ou desconfiamos, o que
vemos ou deixarmos de ver, atuando como uma lente pela qual enxergamos o mundo e tentamos
entendê-lo para agir. Nossas lentes culturais são únicas, pois são construídas por meio das nossas
experiências individuais ao longo da vida. Diferentes interpretações de mundo geram diferentes
sentimentos e comportamentos nos indivíduos, portanto, culturas distintas implicam em também
distintos modos de atuação. A figura 1 mostra a diferença das cores associadas a cada sentimento
nas diversas culturas do planeta.

Figura 1 – Mapa do significado das cores em diversas culturas
(fonte: INFORMATION IS BEAUTIFUL, 2016)
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Portanto, podemos concluir que:
1) a cultura é um forte determinante de como nos comportamos e agimos;
2) por ser aprendida, e não uma característica biológica herdada, a cultura pode ser reaprendida e modificada.

1.1 A importância estratégica da cultura
Quando pensamos em qualquer tipo de estratégia, temos como objetivo alcançar algum resultado desejado. Considerando-se que a cultura influencia profundamente nossos comportamentos e ações, e que esses, por sua vez, determinam os nossos resultados, podemos constatar que a
cultura tem um papel importante no resultado que alcançamos ou deixamos de alcançar. Culturas
que valorizam prioritariamente a educação, por exemplo, obtém resultados distintos de culturas que
valorizam mais os esportes ou a estética. Culturas que priorizam a sustentabilidade ou felicidade,
geram ações e soluções diferentes das culturas que valorizam mais o resultado financeiro.
Quando uma ação estratégica é proposta em um grupo de pessoas, ela tem pouca ou nenhuma chance de se realizar se não for ressonante com a cultura desse grupo: se as pessoas não
acreditam que algo é importante, não existe motivação para fazê-lo; ou pior, se acreditam que
algo é errado ou desnecessário, provavelmente irão combatê-lo. Por outro lado, se a estratégia
abraçar e usar os valores da cultura, ela funciona como um catalisador para o processo, impulsionando-o. Edgard Schain, professor de psicologia do MIT, ilustra esse comportamento por meio da
frase “A cultura determina e limita a estratégia” (SCHAIN, 2009). Peter Drucker (ANO), considerado
o pai da administração moderna, frequentemente argumentava que a cultura de uma organização
venceria qualquer tentativa de se criar uma estratégia que fosse com ela incompatível. Em outras
palavras, a cultura sempre vence a estratégia – seja em gestão, marketing, branding, inovação, etc:
não se consegue resultados quando trabalhamos contra a cultura. Consequentemente, a cultura
é um fator essencial para qualquer tipo de resultado, o que a torna estrategicamente importante.
A figura 2 ilustra o alinhamento necessário entre cultura e estratégia para se alcançar resultados.
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Figura 2 – Alinhamento entre os elementos da estratégia e da cultura para alcançar resultados.
(fonte: TORBEN, 2013)

1.2 Branding & Cultura Corporativa
Vimos que a cultura determina valores, crenças, percepções e significados que se manifestam por meio da comunicação, comportamentos e atitudes das pessoas. Por sua vez, considerando-se que o branding é uma disciplina estratégica que está intimamente ligada a valores, crenças,
percepções e significados, que devem ser transmitidos por meio de comunicação e atuação (comportamento) das marcas, podemos argumentar que as estratégias de branding das organizações
são profundamente dependentes da sua cultura corporativa. Exemplos que ilustram a delicada relação entre branding e cultura corporativa são os casos da Diletto (G1, 2014) e da Volkswagem (G1,
2015), que mostram que valores e percepções essenciais comunicados por essas marcas em suas
estratégias de branding foram denegridos por atitudes de gestão e comunicação desalinhadas,
gerando a ambas crises e prejuízos. Por outro lado, quando analisamos a ação de comunicação
de O Boticário no dia dos namorados em 2015 (figura 3), focando na igualdade de gêneros, destacando valores praticados internamente na empresa (e que fazem parte da governança corporativa
da organização), verificamos um reforço e alavancagem das estratégias de posicionamento e de
branding, favorecendo-as.
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Figura 3 – Campanha do dia dos namorados O Boticário em 2015 (fonte: YOUTUBE, 2015).

No entanto, para usarmos a cultura corporativa a nosso favor e evitar que ela mine nossos esforços estratégicos, precisamos conhecer os elementos que formam essa cultura de modo a
nos apropriarmos deles ou, eventualmente, transformá-los, harmonizando-os com os objetivos de
branding. Analisaremos a seguir esses elementos e os desafios que eles apresentam.

1.3 Os elementos escondidos da cultura
Toda cultura é composta de duas partes principais: a) os elementos que conseguimos ver
e detectar rapidamente – linguagem, tradições, alimentação, vestimenta, etc. –, e; b) os fatores
invisíveis que não conseguimos perceber facilmente, mas que determinam a parte visível e a estruturam: crenças, valores, desejos, religião, expectativas, etc. Uma metáfora que representa essa
relação entre os elementos visíveis e invisíveis da cultura é o iceberg, conforme apresentado na
figura 4.
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Figura 4 – Cultura representada como iceberg – valores visíveis e invisíveis da cultura.
(fonte: CULTURAL CONFLICT, 2016)

Estima-se que apenas 10% da cultura é visível e o restante consiste na cultura profunda:
se não compreendermos e atuarmos nos elementos da última, não conseguimos atuar com os da
primeira. Isso é ilustrado por meio da figura 5: a visão de mundo determina as crenças e valores,
que determinam as atitudes, que determinam comportamentos que, por sua vez, determinam as
manifestações e artefatos da cultura.
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Figura 5 – Camadas de elementos que se sobrepõe ao longo do tempo na formação de uma cultura.
(fonte: STEPPING UP, 2013)

Portanto, estrategicamente, precisamos conhecer os elementos da nossa cultura corporativa (além da superfície visível) para traçarmos as ações de branding com eles sintonizada. No entanto, quando ocorrem transformações profundas no mundo, requerendo novos comportamos e atitudes por parte das organizações, muitas vezes torna-se impossível um alinhamento de elementos
da cultura corporativa com as novas necessidades. Nessas situações, quando a cultura corporativa
é antagônica ou desassociada aos valores e propósitos a serem alcançados pelo branding, é preciso desenvolver um processo de transformação cultural, objetivando o alinhamento estratégico
necessário.

1.4 Propósito de marca & cultura
As estratégias de marca são profundamente associadas a propósitos, pois essa é uma das
principais formas de se conseguir relevância junto aos seus públicos. Entretanto, o propósito depende de dois fatores internos à organização (o que ela ama fazer e o que ela sabe fazer) e um fator
externo (o que o mundo precisa), como representado na figura 6.
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Figura 6 – As dimensões do propósito: Vocação, Razão de Ser e Bem-estar Comum
(fonte: imagem criada por Martha Gabriel)

Quando “o que o mundo precisa” muda (figura 6), isso afeta o propósito da marca (P), requerendo o seu realinhamento com a cultura corporativa. Por exemplo, as demandas de igualdade
de gêneros e etnias que têm se fortalecido na sociedade nos últimos anos impactam diretamente
o propósito das organizações que, por sua vez, precisam abraçar e atuar nessa direção. Quando o
novo propósito não consegue se alinhar com a cultura corporativa existente, é necessário mudá-la.
Devido à aceleração no ritmo de mudanças imprimidas no mundo nas últimas décadas,
somadas à hiper-conexão e crescimento das ações de colaboração global (que favorece a aproximação de culturas distintas), temos experimentado um aumento de complexidade no ambiente, marcado com grandes e constantes transformações sociais. Esse cenário requer, consequentemente, frequentes mudanças na cultura corporativa, visando acompanhar as novas demandas
do mercado, para garantir a continuidade e sustentabilidade das estratégias de branding. Uma
das principais demandas estratégicas, além do branding, que tem requerido transformação das
culturas corporativas é a inovação. Uma pesquisa global do Boston Consulting Group revela que
inovação é prioridade para 75% das organizações (BCG, 2014) – isso é um reflexo da aceleração
tecnológica no mundo, que demanda uma transformação da cultura corporativa para se tornar
mais inovadora e acompanhar as mudanças.
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Discutiremos a seguir a transformação da cultura corporativa, quando essa se fizer necessária.

2 USANDO OU TRANSFORMANDO ESTRATEGICAMENTE A CULTURA
CORPORATIVA
Para usar a cultura corporativa em benefício da estratégia de branding é necessário abraçar,
em algum grau, as visões de mundo, valores e crenças das pessoas dentro da organização, engajando-as para se comportarem e agirem de forma alinha favorecer os objetivos propostos.
Acredito que o esforço para engajar uma pessoa seja inversamente proporcional à relevância que essa pessoa atribui à mensagem ou estímulo que recebe. Como exemplo, podemos
dizer que é muito mais fácil fazer alguém que esteja estudando música clássica comprar um CD de
Chopin do que alguém que só se interessa por rock e heavy metal. Dessa forma, uma das maneiras
mais simples de se conseguir engajamento é realmente conhecer muito bem o seu público e o que
é relevante para ele, em cada tempo e lugar. É isso que o Google faz de forma bastante eficiente
com os Links Patrocinados: oferece ao seu usuário um anúncio com um assunto alinhado com o
que ele está buscando ou lendo no momento, portanto, relevante para ele naquele instante. As
chances de chamar a atenção e de engajar (com o clique) aumentam bastante devido à relevância.
Assim, a relevância é o caminho natural para o engajamento das pessoas e, portanto, tem
sido a solução utilizada pelo marketing para se alinhar com o seu público. Dessa forma, quando
os elementos da cultura estão alinhados com os objetivos de branding, torna-se fácil conseguir o
engajamento estratégico.
No entanto, como fazemos para conseguir engajamento quando o assunto tem baixa ou
nenhuma relevância para uma pessoa? Ou até mesmo quando existe rejeição? Essa é a situação
de culturas desalinhadas com a demanda proposta, e isso é muito mais comum do que parece,
principalmente no ambiente corporativo e social. Por exemplo, como fazer com que os funcionários de uma organização passem a utilizar um determinado software, reputado importante pela
empresa, quando por ele não há interesse? Como fazer com que as pessoas adquiram hábitos
benéficos à sustentabilidade ambiental quando elas não se importam com isso, quando não estão
interessadas no meio ambiente? Como conseguir que as pessoas descartem lixo eletrônico de forma adequada, quando elas não estão interessadas nisso e isso ainda trará mais trabalho para elas?
Como conseguir mudar a cultura de uma empresa, modificando hábitos dos colaboradores quando eles não estão interessados na mudança? Em suma, como conseguir engajamento das pessoas
em situações que elas não consideram relevantes, mas que são muito relevantes ou importantes
para uma determinada instituição, entidade ou sociedade? Certamente é bem mais difícil do que
engajar pessoas por meio dos valores que são relevantes para elas.
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Em engenharia, utilizamos a metodologia dos 3E’s para solucionar problemas de tráfego. Os E’s
referem-se a Education, Engineering, Enforcement – ou, em português, Educação, Engenharia, Execução
(no sentido de ‘fazer cumprir’). Acredito que isso se aplique para qualquer ação de engajamento em que
se deseja que o público atue de forma contrária aos seus interesses imediatos, tendo-se como meta
um objetivo maior, coletivo. Dessa forma, adaptei a metodologia para gerar engajamento social e
transformação de cultura como: Educação, Estrutura e Estímulo. Vamos aos 3 Es.
Primeiro E – a Educação. A educação é a base dos relacionamentos sociais, que cria, ao longo do tempo, percepções e comportamentos. A Educação transforma a cultura. Existem diversas
teorias sobre como educar, que vão além do escopo desse texto. No entanto, o que importa salientar é que quando se tem educação, ela, por si, engaja as pessoas com o bem comum, relegando a
um segundo plano o interesse pessoal. A educação, quando incorporada numa população, regula
a própria sociedade. Vamos usar um exemplo bem simples para ilustrar isso. Em comunidades
onde a educação incorpora a limpeza como valor essencial, as próprias pessoas fiscalizam e recriminam quem joga lixo no chão, inibindo tal comportamento. Quando necessitamos uma mudança cultural, o primeiro passo é educar. Não podemos esperar que as pessoas saibam automaticamente aquilo que queremos se não as informamos. Um exemplo do uso da educação aplicada aos
valores da cultura corporativa é a figura 7, que mostra a declaração de cultura da Sensedia.

Figura 7 – Manifesto da Cultura Corporativa da Sensedia
(fonte: SLIDESHARE, 2015)
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Segundo E – a Estrutura, ou mais genericamente, processos e tecnologia. Muitas vezes,
para se conseguir que as pessoas adquiram educação para se engajarem, são necessários processos que as auxiliem. Voltemos ao nosso exemplo anterior, sobre jogar lixo no chão. Mesmo que a
população seja educada e não queira jogar lixo no chão, se não houver lixeiras disponíveis para
que elas possam descartar adequadamente o lixo, fica muito difícil de exercitar a educação, e,
eventualmente, algumas pessoas passarão a jogar o lixo em qualquer lugar, inclusive, no chão. Um
outro exemplo, muito comum atualmente, é a necessidade de transformação da cultura para abraçar a diversidade e igualdade em todas as dimensões. Para tanto, é necessário que a governança
corporativa estabeleça regras de estrutura para que a igualdade e diversidade aconteçam, caso
contrário, torna-se improvável que o processo se estabeleça de forma sistêmica. Assim, a função
do segundo E é viabilizar os processos para que o engajamento aconteça.
Terceiro E – Estímulo, ou ‘incentivar o cumprir”. Em alguns casos, mesmo existindo educação e estrutura, eventualmente elas podem não ser suficientes para motivar o engajamento
devido a resistências enraizadas na cultura. Se, no nosso exemplo anterior, mesmo tendo um processo de educação e existindo lixeiras disponíveis, as pessoas continuem a jogar lixo no chão, uma
das formas de engajar seria por meio de implementar alguma lei que as incentivem a cumprir
o comportamento desejado, até que ele se incorpore automaticamente na cultura -- a partir de
então, passa a não ser mais necessário nenhum tipo de lei, pois a própria sociedade se autofiscaliza. Existem dois tipos principais de estímulos: os positivos e os negativos. Os estímulos positivos
são aqueles que envolvem algum tipo de premiação estimulando o comportamento desejado,
enquanto os negativos referem-se a algum tipo de “punição”, a título de represália ao comportamento reputado inadequado. Em processos novos, que não existam anteriormente na cultura,
justamente por serem novidades — como uso de softwares de CRM, sistemas de gestão do conhecimento, redes sociais digitais, descarte de lixo eletrônico, etc. –, normalmente requerem estímulos para causar engajamento. Um exemplo que mostra muito claramente isso foi o processo de
engajamento da população para o uso do cinto de segurança em São Paulo na década de 1990.
Apesar das inúmeras campanhas de comunicação informando os riscos e perigos de não se usar
o cinto de segurança, e mesmo os veículos estando como eles equipados em todos os assentos,
as pessoas não adotavam o seu uso. Portanto, apesar de se ter os E’s de Educação e Estrutura, era
necessário um Estímulo para engajar. A solução foi a criação da lei de obrigatoriedade de uso de
cintos de segurança, que aplicava multa aos motoristas que a violassem. Num primeiro momento,
as pessoas os usavam os para não serem multadas (estímulo negativo), mas ao longo do tempo,
a maioria da população de São Paulo incorporou o uso do cinto na cultura, e hoje a multa já não é
mais o motivador principal do seu uso.
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A Educação é, sem dúvida, o E essencial e a base para um engajamento ideal. Os demais
Es visam dar suporte à educação que engaja. Assim, os 3 Es trabalham juntos em diferentes graus
para se conseguir engajamento em processos que não têm, de plano, a atenção e o interesse do
público. Logicamente, eles devem ser ajustados casuisticamente, conforme o objetivo de engajamento e o respectivo contexto.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o mundo torna-se mais complexo e acelerado devido à penetração tecnológica
na sociedade, novas demandas impactam as organizações requerendo alinhamentos de propósitos e estratégias de branding para continuarem relevantes para seus públicos. Por outro lado, para
ter sucesso, é essencial que o branding esteja em ressonância com a cultura corporativa e seus
valores, pois a cultura funciona como um filtro que determina ou limita qualquer estratégia.
Dessa forma, para engajar as pessoas da organização, o branding pode se utilizar e apropriar da cultura corporativa para favorecê-lo. No entanto, quando as demandas de mercado não
encontram alinhamento possível com a cultura existente, é necessário um processo de transformação de elementos dessa cultura, que pode ser conseguido por meio de metodologias de engajamento, como os 3E’s do Engajamento aqui proposto.
Em função do cenário de mercado que se delineia, cada vez mais complexo e acelerado,
esses processos de alinhamento de fluxos estratégicos de branding com a cultura corporativa tendem a ser cada vez mais frequentes para garantir a sustentabilidade de resultados para as marcas
e organizações.

Referências
Livros:
DAVENPORT, T. H. and BECK, J. C. Economia da Atenção. São Paulo: Elsevier, 2001.
SCHEIN, E. H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo: Atlas, 2009.

YOUNG, P. Stepping Up: Lead Culture Change for Diversity and Growth in the Asian Century.
Disponível em: <https://books.google.com.br/books/about/Stepping_Up.html?id=32ygMQEACAAJ&redir_esc=y>. Acesso em 5 Agosto 2016.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

748

Documentos eletrônicos:
BOSTON CONSULTING GROUP (BCG). The Most Innovative Companies 2014:
Breaking Through Is Hard to Do. Disponível em: <https://www.bcgperspectives.com/most_innovative_companies>. Acesso em 15 Dezembro 2014.
CARING FOR KIDS NEW CANADA. How culture influences Health. Disponível em <http://www.
kidsnewtocanada.ca/culture/influence>. Acesso em 9 Agosto 2016.
CAREERHMO. How to navigate the cultural iceberg at work. Disponível em: <http://careerhmo.
com/cultural-iceberg-work/>. Acesso em 9 Agosto 2016.
INFORMATION IS BEAUTIFUL. Colors in Culture. Disponível em: < http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/>. Acesso em 9 Agosto 2016.
CULTURAL CONFLICT. What is culture and how is it defined? Disponível em: <https://culturalconflict.wordpress.com/2013/11/09/what-is-culture-and-how-is-it-defined/>. Acesso em 9 Agosto
2016.
G1. Conar reprova‘fantasia’em história da Diletto e recomenda alteração. Disponível em: <http://g1.
globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/12/conar-reprova-fantasia-em-historiada-diletto-e-recomenda-alteracao.html>. Acesso em 5 Março 2015.

G1. Volkswagen pode ser risco maior para a economia alemã que crise grega. Disponível em: <http://
g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/volkswagen-pode-ser-risco-maior-para-economia-alema-que-crisegrega.html>. Acesso em 9 Agosto 2016.
SLIDESHARE (2015). Propósito e Cultura Corporativa. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/kleberbacili/
propsito-e-cultura-corporativa-44324062>. Acesso em 9 Agosto 2016.
STEPPING UP (2013). Stepping Up: Lead Culture Change for Diversity and Growth in the Asian
Century. Disponível em: <http://www.steppingupaustralia.com.au/advance-australias-culture/links-between-sattlers-attack-on-gillard-afl-ape-remark-menugate-and-3-asian-on-boards>. Acessado em 5 Agosto
2016.
TORBEN, R. (2013). Corporate Culture is Driving the Strategy or Undermining it. Disponível em
<http://www.torbenrick.eu/blog/culture/corporate-culture-is-driving-the-strategy-or-undermining-it/>. Acesso em 9 Agosto 2016.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

749

WIKIPEDIA. Culture. Disponível em: <https://simple.wikipedia.org/wiki/Culture>. Acesso em 9
Agosto 2016.
YOUTUBE. Dia dos Namorados O Boticário. <https://youtu.be/p4b8BMnolDI>. Acesso em 5 Julho 2015.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

750

ROTA DAS BELAS HISTÓRIAS: desenvolvendo o potencial turístico de
Taquara através do design estratégico1
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Resumo
A cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, localiza-se entre importantes regiões do Estado
como Serra, Litoral, Região Metropolitana e Vale do Rio dos Sinos. Até meados do século XX a
cidade era reconhecida como um polo regional, porém sofreu um processo de fragmentação
do seu território com emancipações de localidades como Gramado e Canela, hoje famosas por
suas atrações turísticas. Com isso, Taquara tornou-se uma “cidade de passagem”, perdendo a
oportunidade de captar o fluxo de turistas que visita a serra gaúcha. O presente estudo buscou
identificar os potenciais turísticos da cidade através de uma estratégia de branding construída a
partir das metodologias do Design Territorial de Reyes e Franzato (2008) e do Design Estratégico de
Zurlo (2010) e Meroni (2008) e que culminou no desenvolvimento da Rota das Belas Histórias. Os
resultados demonstram a existência de um potencial turístico inexplorado no município e o papel
do design como ferramenta de branding para o reposicionamento da identidade do território.
Palavras-chave: Taquara, Design estratégico, Design Territorial, Potencial turístico.

Abstract
The city of Taquara, in the state of Rio Grande do Sul, is located in between several important regions
of the state such as the mountain range, coastline, metropolitan region and the Rio dos Sinos valley.
Until the mid-twentieth century the city was recognized as a regional hub; however, its territory
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subsequently suffered a fragmentation process with the separation of regions such as Gramado and
Canela, which today are known for their tourist attractions. Thus, Taquara became a “city to just pass
through,” missing out on the opportunity of capturingthe flow of tourists that are visiting Serra Gaucha.
This study aims to identify the tourist potential of the city through a branding strategy built from the
methodologies of Reyes and Franzato’s Territorial Design (2008) and Zurlo’s Strategic Design (2010)
and Meroni (2008) that culminated in the development of Rota das Belas Histórias. The results show
that there is an untapped potential for tourism in the municipality and point to the role of design as a
branding tool for repositioning the identity of the territory.
Keywords: Taquara, Strategic Design, Territorial Design, Potencial for tourism.

Resumen
La ciudad de Taquara, en el Río Grande del Sur, está ubicada entre importantes regiones del Estado
como Sierra, Litoral, Región Metropolitana y Valle del Río de los Sinos. Hasta la mitad del siglo XX la
ciudad era reconocida como un polo regional, sin embargo, pasó por un proceso de fragmentación
de su territorio con la emancipación de localidades como Gramado y Canela, conocidas hoy por sus
atracciones turísticas. De esta forma, Taquara se transformó en una “ciudad de pasada”, perdiendo
la oportunidad de captar el flujo de turistas que visita la sierra gaucha. El presente estudio trató de
identificar los potenciales turísticos de la ciudad a través de una estrategia de marca construida a
partir de las metodologías del Design Territorial de Reyes y Franzato (2008) y del Design Estratégico
de Zurlo (2010) y Meroni (2008) y que culminó con el desarrollo de la Ruta de las Bellas Historias. Los
resultados demuestran la existencia de un potencial turístico no explorado en el municipio y el papel
del diseño como herramienta de marca para la reposición de la identidad del territorio.
Palabras-clave: Taquara, Design Estratégico, Design Territorial, potencial turístico.

Résumé
La ville de Taquara, dans le Rio Grande do Sul, se situe entre d’importantes régions de l’État comme la
Serra, le Litoral, la Région Métropolitaine et la Vallée do Rio dos Sinos. Jusqu’au milieu du vingtième
siècle,Taquara était connue comme un pôle régional, cependant elle a subi un processus de
fragmentation de son territoire avecl’émancipation de certaines localités comme Gramado et Canela,
aujourd’hui célèbres pour leurs attractions touristiques. De ce fait, Taquara est devenue une « ville de
passage », en perdant l’opportunité de capter le flux de touristes qui visite la Serra Gaucha. Cette étude
vise à identifier les potentiels touristiques de la ville par le biais d’une stratégie d’image de marque
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construite à partir des méthodologies du Design Territorial de Reyes et Franzato (2008) et du Design
Stratégique de Zurlo (2010) et Meroni (2008) et qui a abouti au développement de la Route des Belles
Histoires. Les résultats démontrent l’existence d’un potentiel touristique inexploité au sein de cette
municipalité et le rôle du design comme outil d’image de marque pour le repositionnement de l’identité
du territoire.
Most-clés: Taquara, Design Stratégique, Design Territorial, Potentiel touristique.

Introdução
O atual município de Taquara surgiu na fronteira entre as antigas colônias portuguesa e
espanhola na América do Sul. Sua colonização teve como objetivo garantir a posse do território
para a Coroa Portuguesa. Como diz Fernandes (2011), o espaço já era habitado por diferentes
etnias, como indígenas, espanhóis, açorianos, paulistas, portugueses e negros. No início do século
XIX, a ocupação aumenta e, consequentemente, o território e as suas propriedades desenvolvemse. Começaram a surgir criações de gado, engenhos de farinha, pequenas e médias propriedades.
Além disso, houve um grande avanço da agropecuária. Junto com isso, houve o desenvolvimento
do comércio e de suas trocas, sendo que os produtos fabricados nas fazendas abasteciam também
vilas próximas, como Porto Alegre ou Santo Antônio da Patrulha.
A vinda dos imigrantes alemães a partir de 1824, definiu a abertura de um novo capítulo
na colonização do território. A Fazenda do Mundo Novo (Taquara) tinha as mesmas características
que outras terras denominadas como posses de frente de expansão, que incluíam em seu território
a área de Santa Christina do Pinhal. Em 1845, foi comprada por Tristão Monteiro e Jorge Eggers.
Porém, um ano depois, Monteiro também compraria a parte de Eggers. Neste mesmo ano, fundou
a Colônia do Mundo Novo. Era o início do surgimento do município de Taquara.
O desenvolvimento da colônia do Mundo Novo de Monteiro foi nítido. Com a organização
do espaço através da publicidade e geração de grandes eventos, o centro urbano de Taquara
torna-se um importante centro regional, sendo o contato com a capital da província (FERNANDES,
2011). Em 1886, Taquara foi elevada a Vila, e em 18 de dezembro de 1908 alcançou a categoria de
cidade.
Taquara foi o centro cultural, econômico e social da região conhecida como Vale do
Paranhana durante o final do século XIX e boa parte do século XX. Porém, a partir da década de 40,
um movimento de fragmentação do território entrou em curso, acompanhando uma tendência
verificada em todo o Estado. Em 1944, o distrito de Canela foi elevado à categoria de cidade,
seguido pela vizinha Gramado em 1954. Nos dez anos seguintes, Três Coroas e Igrejinha tornaram-
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se independentes, reduzindo significativamente o território da cidade, que ainda perderia o
distrito de Parobé em 1981 conforme figura abaixo:

Figura 01: Território de Taquara em 1943

Figura 02: Território de Taquara em 2016

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Elaborado pela autora

.
A perda de territórios repletos de belezas naturais e atrações culturais fizeram com que
Taquara perdesse o protagonismo regional que lhe pertencia no passado. Posicionada entre
importantes regiões do Rio Grande do Sul, como Serra Gaúcha, Litoral, Região Metropolitana e
Vale do Sinos, recebe um grande fluxo de turistas e veículos de passeio, tendo ao seu entorno
diversas rotas importantes. Porém, tais veículos partem em direção ao litoral ou aos municípios de
Gramado e Canela, tornando Taquara uma “cidade de passagem”. Contudo, Taquara exerce ainda
hoje o ofício de polo regional para diversas áreas, como comércio, prestação de serviços, ensino
e saúde. O desenvolvimento no campo turístico é, no entanto, precário, em que pesa a sua rica
história e o fluxo de turistas que naturalmente atravessa o seu território.
Com o presente projeto, pretende-se dar visibilidade à cidade de Taquara, para que
a cidade tenha o seu território reconhecido como um ponto turístico, atraindo turistas,
investidores, e, qualificando a cidade para seus moradores. Para isso, foi necessário identificar
as suas características diferenciadoras, desenvolvendo uma estratégia que valorize a identidade
do território e que construa os elementos tangíveis e intangíveis necessários ao lançamento de
Taquara no cenário turístico regional.
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Turismo e Design territorial
Em 1995, as definições de turismo foram oficialmente publicadas pela Organização
Mundial do Turismo (OMT). A definição adotada traz a ideia de atividades que realizamos durante
as viagens e estadias em lugares diferentes do habitual, por um período inferior a um ano e com
o intuito de lazer, negócios e outros motivos. (TADINI; MERQUIADES, 2010). O turismo é composto
por núcleos, chamados de núcleo emissor (região geradora de turistas) e núcleo receptor (região
de destinação dos turistas).
Para Beni (2008), a relação do turismo com o ambiente a ser estudado leva à definição
de quatro relações ambientais. Este conjunto está expresso no Sistema de Gerenciamento do
Turismo (SISTUR). Tendo quatro diferentes classificações (ecológico, social, econômico e cultural),
o turismo expressa a sua característica multidisciplinar. O subsistema ecológico tem como base
a busca por espaços naturais nos períodos de lazer e ócio. O subsistema econômico parte do
princípio de que a economia é o estudo das leis que regem os processos e que determinam as
diferenças entre as organizações mundiais. No subsistema social, são tomadas como ponto de
partida as ciências sociais, estudo da sociedade global e suas alterações. No caso do subsistema
cultural, por sua vez, é compreendido que a cultura é como um conjunto de crenças e valores que
lidam com o meio ambiente, passando de geração em geração.
Neste contexto, o design territorial apresenta-se como um campo de estudo recente
que objetiva identificar e potencializar as características distintivas de cada território através
de metodologias do campo do design, fornecendo contribuições válidas para o turismo, o
planejamento urbano e outras áreas do conhecimento envolvidas com o desenvolvimento local.
Segundo Krucken (2009), o design territorial tem como objetivo beneficiar tantos os visitantes
quanto os moradores e produtores de uma determinada cidade, país ou região. Krucken
(2009) e Reyes (2007) concordam que devem ser reconhecidos os valores da comunidade local,
a fim de valorizar e desenvolver o território. O território em si sofre mudanças ao longo do
tempo, adaptando-se e readaptando-se. Essas mudanças foram causadas principalmente pela
globalização, efeito que se acelerou no final do ano passado, intensificando as relações mundiais
e destruindo conexões locais. Porém, nos últimos anos, tem sido destacado o processo inverso.
Para Reyes (2007), tais processos são nomeados como a territorialização, des-territorialização e
re-territorialização.
A territorialização teve como princípio a colonização e formação das cidades, onde o
contexto no qual se vivia era um fechado, definido por um contato pouco externo e mais local.
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Esse movimento passou a desaparecer à medida que a globalização começou a ganhar força
durante os anos 1980. A globalização passou a ser reconhecida com o fim do “espaço” ou o fim das
“fronteiras” que interligam os territórios.
Atualmente, está ocorrendo o processo de re-territorialização, onde há um destaque para
as comunidades locais, na busca de qualificação do seu território. A competitividade trazida entre
essas comunidades locais traz à tona a recuperação e revitalização de cultura, centros históricos
e valorização dos produtos locais de uma comunidade específica (RIJO, 2013). Todos esses fatos
citados anteriormente formam o que chamamos de “identidade territorial”, que se desenvolve de
forma natural e através de intenções individuais (TAROUCO; REYES, 2011).
A identidade territorial de cada local torna-se o ponto chave para a representatividade do
local, pois ela é única, já que “cultura não se copia, nem se imita” (RIJO, 2015, p. 48). A identidade
local é o elemento mais marcante que um território pode transmitir. Além disso, segundo Tarouco
e Reyes (2011), a identidade se constrói ao longo do tempo. Segundo os autores, há alguns
elementos que contribuem para fortalecer a identidade do território como:
•    A Arquitetura: como exemplo, podem ser citados o Coliseu em Roma, a Torre
de Pisa, Dubai, o Parlamento em Londres.
•   Os Monumentos: Torre Eiffel em Paris, Estátua da Liberdade em Nova Iorque,
Cristo Redentor no Rio de Janeiro.
•   As Indumentárias: Chapéus mexicanos, túnicas árabes, kilt escocês, trajes
gaúchos.
•    A História: Berlim, Egito, Pompéia soterrada pela erupção do Monte Vesúvio,
os deuses gregos da Acrópole.
•   O Mobiliário Urbano: os telefones públicos de Londres, os calçadões de
Copacabana no Rio de Janeiro, as paradas de ônibus de Curitiba.
O grande desafio, porém, persiste na ideia de que tal identidade deve se destacar
perante as outras, atraindo não só turistas, mas investidores para a região. Segundo Rijo (2013),
para o reconhecimento do território perante o mercado nacional ou mundial, o design tem um
grande papel, pois é o agente ativo da representação simbólica de tal identidade com e para os
habitantes do território. É papel dele transmitir a identidade de tal forma que os habitantes se
sintam representados através dela. O design, então assume um papel de extrema importância,
buscando planejamentos estratégicos que visam qualificar e representar a identidade única de
cada território, com o intuito de atrair turistas e financiadores, além de aumentar a qualidade de
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vida para os moradores locais. Logo, o campo de estudo do território, através do design, passa a
ser reconhecido como design territorial, ou design voltado para o território.

O design territorial e a sua metodologia
O design em vista do território busca garantir que os valores da identidade territorial sejam
reconhecidos para além de sua sociedade, que possam ser reconhecidos como “um produto
de ação coletiva de muitos para muitos” (REYES, 2007, p. 7). Como conceito, busca trazer uma
maneira diferente de encarar o desenvolvimento do território urbano, assumindo a característica
de sistema-produto, que traz consigo as ofertas dos diferentes mercados potenciais.
Portanto, o design voltado ao território busca compreender todas as facetas apresentadas,
e, assim, tem “o enfoque em recuperar, potencializar, desenhar, projetar e articular valores” (REYES,
2007, p. 8). O design territorial passa a ganhar força quando as comunidades começam a se abrir
para o olhar e investimento externo. Porém, o desenvolvimento da representação da identidade
territorial de um município é complicada e requer o conhecimento de que a imagem resultante
representará não só um objeto, mas uma população inteira que se identifica com o território.
Através disto, para Reyes e Franzato (2008), tornou-se necessário a criação de uma “metodologia
para o projeto de design territorial”, cujas etapas são demonstradas a seguir:
1.

Observação da Realidade;

2.

Construção de modelos que sintetizam de maneira simplificada a realidade;

3.

Manipulação dos modelos, simulando a intervenção;

4.

Avaliação dos prós e contras para avaliar qual foram as melhores soluções

encontradas;
5.

Transformação na realidade das soluções simuladas.

Ao trazer a metodologia expressa por Reyes e Franzato (2008), notamos a classificação do
processo em quatro fases distintas.
1ª fase: A fase inicial caracteriza-se pela pesquisa. É procurar e observar o histórico
do território a ser estudado, em busca de pontos estratégicos que possam funcionar para
a qualificação do território, assim como investigar diversos âmbitos da sociedade, como
econômico, social, histórico e cultural, em busca dos pontos que compõem a identidade
do território.
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2ª fase: É caracterizada como a fase de análise, onde desenvolvem-se e sintetizamse as informações coletadas durante a fase um, e isso é traduzido através de insights,
ferramentas, e outros meios de criação.
3ª fase: A terceira fase é direta, sendo a geração das ideias projetuais. É a finalização
do projeto como um todo.
4ª fase: É a efetivação do projeto no território.
A escolha do design territorial como estratégia para o desenvolvimento do território busca
um reconhecimento de valores, e a criação de um projeto de revalorização e de reconstrução
do território. Trata de delimitar e conduzir os processos de desenvolvimento, capazes de difundir
inovação e agregar valor. O design encarrega-se não só de construir e representar evidências
físicas, mas de encontrar a melhor representação e estratégia para a qualificação do território
escolhido.

Design Estratégico e sua definição
Para Zurlo (2010), o design estratégico opera em âmbitos coletivos e, como resultado, gera
um efeito de sentido, que é a dimensão de valor para um indivíduo, ou seja, é criar significado para
o usuário. O design estratégico redefine a posição de atuação do designer, pois transfere o design
tangível para o intangível, onde o mais importante não é mais a eficiência do produto em si, mas
a relação criada entre o consumidor e o artefato final, o sentido e experiência criados com e para
o consumidor. Para Meroni (2008, tradução nossa), o design estratégico apresenta oito pilares que
os sustenta, são eles:
1.

Design estratégico é Sistema-Produto;

2.

Design estratégico é evoluir;

3.

É tanto definir o problema quando solucioná-lo;

4.

É sobre inovação social e a entrega de valores e significados;

5.

Design estratégico constrói cenários futuros;

6.

É sobre trabalho em equipe;

7.

É sobre estratégias e diálogos, ou seja, a capacidade de compreensão de hábitos e

comportamentos da sociedade, e a capacidade de modifica-los;
8.

A capacidade de criação de conhecimento.
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Complementando, Zurlo (2010) cita uma série de capacidades diferentes características
do design estratégico. São capacidades que têm importância tanto visual quando perceptiva e
estratégica, como a de ver, prever e de fazer ver, citadas abaixo:
•

Capacidade de ver: É a capacidade de poder ver muito além da

superfície visível. Deixar de lado qualquer tipo de preconceito, despertando em
si a curiosidade e criatividade, para orientar-se em função dos objetivos que lhe
foram apontados através do briefing.
•

Capacidade de prever: É ligado à capacidade de ver. É a capacidade de,

através da observação, criar futuros possíveis.
•

Capacidade de fazer ver: Aqui, relaciona-se principalmente com a

prototipagem, onde as ideias são apresentadas em diversos níveis de abstração,
desde o desenho até o protótipo.
Além das capacidades apresentadas, o caminho percorrido pelo design estratégico
contempla outras ferramentas e processos de desenvolvimento do projeto em busca da geração
de sentido. Entre eles, encontram-se as pesquisas metaprojetual e projetual e o chamado sistemaproduto, exemplificados a seguir:

A fase metaprojetual e sistema-produto
O processo de desenvolvimento de um projeto de design desmembra-se em duas
partes: a pesquisa metaprojetual, processo pertencente ao design estratégico, e a pesquisa
projetual, referindo-se aos processos mais tradicionais no desenvolvimento de produtos. A etapa
metaprojetual pode ser definida como “o projeto do projeto”. Ou seja, é a possibilidade de planejar
o projeto, de pensar em toda a complexidade que o envolve. O Metaprojeto não busca materializar
soluções, mas constrói caminhos para alcançar estas soluções (DILL, 2010).
O Sistema-Produto, de acordo com Meroni (2008), é um mix de produtos-serviço,
comunicação e usuários. Já para Dill (2010) o sistema-produto é a viabilização do produto,
concebido desde o início e composto por: Produto, Serviço, Comunicação e a experiência, citada
por Meroni (2008) como “usuários”. O sistema-produto funciona como a divulgação do efeito de
sentido, indo ao encontro do reconhecimento do usuário.
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Metodologia de Projeto
Para a construção da metodologia do presente estudo, foi feita a união da metodologia do
design territorial, contemplando as fases um (observação da realidade), dois (fase da análise), e
três (geração de ideias), com ferramentas específicas da metodologia do design estratégico. Isso é
demonstrado no seguinte esquema:

Figura 03: Metodologia de projeto.
Fonte: Elaborado pela autora.
Para fins do presente artigo, os resultados serão apresentados de forma resumida a partir
das entrevistas, visto que a pesquisa bibliográfica já foi apresentada no capítulo introdutório.
FASE 1 – Observação da Realidade
Foram realizadas entrevistas com oito pessoas pertencentes a nichos sociais diferentes da
sociedade taquarense, tanto da parte política, civil, religiosa e educacional. Os entrevistados têm
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idades entre dezenove anos e noventa e um anos, sendo todos moradores da cidade, mas apenas
um deles é natural do município. A maioria destacou a posição estratégica da cidade, localizandose entre a Serra, o Litoral e a Região Metropolitana do Estado. A entrevistada Leda, de 91 anos,
destacou um dos problemas da cidade: ela está parada no tempo.
Os entrevistados apontaram que seria necessário primeiramente uma conscientização da
população do município, que se tornou crítica demais para os eventos e projetos desenvolvidos
na cidade. Claudio Kaiser, ex-prefeito da cidade, complementou que uma pessoa não faz tudo
sozinha. É necessário um sentimento de coletividade pela parte da população para desenvolver
seja o que for na cidade.
No decorrer das entrevistas, seis pontos específicos foram levantados pelos entrevistados
como possuidores de valor cultural e potencial turístico: O Centro Histórico; A gastronomia do
conhecido “Km 4”; As igrejas da cidade, católica e evangélica; O parque do trabalhador; Os museus
e o interior do município.
Em uma última análise, independentemente da idade, da naturalidade e da sua profissão,
todos indicam os mesmos problemas, soluções e qualidades do município, em uma amplitude
maior ou menor. O presente de Taquara apresenta diversas oportunidades de desenvolvimento
tanto para atrair os turistas quanto para conscientizar os próprios moradores sobre os valores da
sua cidade.
FASE 2 – Fase de Análise
Brainstorm
A fase de análise iniciou-se com um brainstorm que, em sua tradução, significa “tempestade
de ideias”. Tem como princípio a ideia de não haver julgamento perante o pensamento ou palavras
expostas, onde o designer e mais participantes expõem dezenas de palavras relacionadas ao tema
proposto, em um determinado período de tempo. Para o projeto, o brainstorm foi realizado com
sete pessoas, de dezenove a sessenta e oito anos, moradores e não moradores de Taquara. O
resultado é demonstrado a seguir:
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Figura 04: Resultado Final do Brainstorm.
Fonte: Elaborado pela autora.

Após as exposições de todas as ideias dos sete participantes, as palavras foram divididas em mapas
conceituais:

Mapas Conceituais
Mapas conceituais podem ser classificados como ferramentas de organização de
pensamento (SCALETSKY, 2008). A partir da organização dos conhecimentos em planos comuns
ou através de classificações à escolha do designer, os mapas conceituais serviram para designar
os possíveis cenários.
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Figura 05: Resultado dos Mapas Conceituais.
Fonte: Elaborado pela autora.

Mapa de Polaridades e Cenários
Mapa de polaridades é uma das ferramentas que permite visualizar dezenas de hipóteses, dando
pontos norteadores para a criação dos cenários. (HARTMANN; FRANZATO; SCALETSKY, 2012). O
cenário é a descrição de um “futuro possível”. O cenário compreende uma narrativa, coleção de
imagens e nomes para defini-lo o mais concretamente possível, para que sua mensagem seja
transmitida mais corretamente (DE MORAES, 2010).
Para o projeto, foi desenvolvido dois eixos retirados das pesquisas anteriores. Buscou-se dois
cenários com o objetivo de uma volta para o passado, e dois cenários que buscam apresentar a
cidade presente, a cidade contemporânea. O outro eixo, intitulado como Revitalização e Recomeço
pretende utilizar os elementos da cidade como base para o projeto ou investir em novos suportes
para a cidade. Portanto, foi projetado quatro cenários diferentes:
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Figura 06: Polaridades e Cenários finais.
Fonte: Elaborado pela autora.

FASE 3 – Geração de Ideias
Visions e Concepts
Como explica De Moraes (2010), a Vision é um cenário que começa a ter uma certa
linearidade, ou seja, começa a se tornar mais explícita a ideia por trás da representação do cenário,
como uma ideia do que será desenvolvido dentro de um determinado cenário. O Concept, por sua
vez, é o potencial projetual, porém mais claro e definido, num estágio superior do que se encontra
a Vision. A partir de cada cenário foi confeccionada uma Vision, e a partir dessas visions, foram
confeccionados quatro concepts.
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Figura 07: Visions finais.

Figura 08: Concepts finais em destaque o

Fonte: Elaborado pela autora.

concept escolhido.
Fonte: Elaborado pela autora.

O concept Os Quatro Eixos foi escolhido para o desenvolvimento do projeto. Esse concept
recupera elementos das quatros visions desenvolvidas e foi escolhido pois propõe um melhor
desenvolvimento turístico da cidade, por contemplar diversos espaços que são pontos de
destaque tanto do passado, como do presente da cidade. Os quatro eixos, referem-se a quatro
projetos de desenvolvimento voltados a promover o potencial turístico da cidade, desenvolvidos
em locais como o interior do município; Parque do Trabalhador; Praça Central e Praça da Bandeira;
Clube Comercial e Clube 5 de Maio.
Devido à complexibilidade inicial do concept escolhido, foi definido um dos eixos para
desenvolver em profundidade. Este eixo foi denominado “Rota das Belas Histórias”, pelo fato de
compor-se de uma rota que atravessa locais de importância histórica, iniciando na área central
e tendo sua maior parte no interior do município. Durante o percurso, a história do município
é contada com o auxílio de guias locais e complementada por informações posicionadas nos
elementos de sinalização dispostos ao longo da rota. Com isso, a história e as belezas naturais de
Taquara tornam-se vetores do desenvolvimento de um plano de turismo que é ao mesmo tempo
cultural e ecológico, potencializando as riquezas locais e ampliando o público em potencial.
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Desenvolvimento Rota das Belas Histórias
Desenvolvimento Transversal
A fase de desenvolvimento projetual iniciou com o desenvolvimento dos elementos
tangíveis chamados “transversais”, ou seja, que seriam utilizados como elementos de comunicação
da cidade. A intenção desta etapa, que não será discutida em profundidade neste artigo, foi criar
uma imagem para a cidade que a representasse institucionalmente em todos os seus pontos de
contato. Portanto, a marca “Rota das Belas Histórias” foi desenvolvida para funcionar em associação
a marca “Taquara”, servindo como uma assinatura do evento que contempla a marca desenvolvida
para o seu território. Seguem abaixo a assinatura desenvolvida para a cidade e os elementos de
comunicação transversal elencados para ilustrar o conceito.

Figura 09: Marca Final de Taquara.

Figura 10: Assinatura Rota das Belas Histórias.

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 11: Pontos de Contato da Marca.
Fonte: Elaborado pela autora.

Mapa de stakeholders
O mapa de stakeholders é uma representação visual ou física dos grupos ou públicos que
estão envolvidos em determinado serviço. (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014. Por exemplo, dentro
deste mapa, são levados em consideração os funcionários, participantes, organização, prefeitura,
órgãos parceiros, entre outros.
Para a confecção do mapa de stakeholders da Rota das Belas Histórias, levou-se em
consideração três classificações: organização, parceiros e público-alvo. A organização do evento
é estabelecida como responsabilidade da prefeitura de Taquara em parceria com a Secretaria da
Cultura e Secretaria do Turismo, além dos funcionários, guias dos postos da saída e entrada e
durante todo o percurso. Os parceiros consistem, principalmente: dos produtores locais, que podem
ter um apoio para a produção de seus produtos para a venda durante a Rota; dos restaurantes
coloniais localizados na região do Km 4; empresas que podem ajudar de forma filantrópica ou
patrocinada; e a própria população local, no auxílio da Rota e contribuição para a mesma. Por fim,
o público-alvo é estabelecido por: turistas, a população de Taquara, famílias, amantes da natureza,
ciclistas e praticantes de trilhas e aqueles que procuram programas diferentes e ao ar livre.
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Mapa da jornada do usuário
Dentro desta ferramenta, o nome é autoexplicativo: É desenhar/trabalhar no mapa da
jornada que o usuário fará dentro do serviço, identificando, principalmente os pontos de contato
físicos que interagem com o serviço, além de compreender a experiência do usuário durante
todo o processo. Depois que o mapa é feito, é caracterizado como a representação visual geral do
serviço. (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014).

Figura 12: Esquema do Mapa da Jornada do Usuário.
Fonte: Elaborado pela autora.
Para a construção do mapa jornada do usuário da Rota das Belas Histórias, foram instituídas
13 etapas que o participante experimentará durante o percurso, levando em consideração o
primeiro contato com informações sobre a Rota até a travessia da linha de chegada. No total, a
Rota apresenta 41 km de extensão. Esta distância tornou inviável a proposta de um roteiro a pé
pelo interior do município, e por esse motivo, foi proposto um roteiro ciclístico.
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O percurso apresentado foi escolhido por agregar maior valor e por apresentar o melhor
conjunto de localidades e pontos turísticos em potencial, concretizando uma rota rica em histórias
e pontos a serem conhecidos.
Em uma etapa inicial, o primeiro contato do indivíduo é efetuado através de materiais de
comunicação, como redes sociais (especialmente o Facebook), outdoors espalhados pelas regiões
que circundam Taquara, cartazes e sites patrocinados. O evento ocorre sempre no terceiro sábado
do mês e, durante os meses de setembro, outubro e novembro, em todos os finais de semana.

Figura 13: Comunicação Rota das Belas Histórias.
Fonte: Elaborado pela autora.
Quando o participante demonstra interesse pelo evento, ele procura o site da Rota, onde
então pode escolher entre diversos pacotes. Os valores podem ser pagos por boleto ou cartão
e, durante a Rota, o pagamento é confirmado através do CPF. Portanto, o participante pode
participar do roteiro guiado, ou optar por fazer a rota ao seu tempo. Para os participantes com
o passeio guiado, é apresentado um prêmio surpresa a ser entregue no fim da Rota, como forma
de agregar maior valor ao pacote. No dia do evento, o credenciamento é efetuado por todos,
sendo que o seu pacote é definido pelo número, que é o código que o participante mostrará
quando realizar compras nas paradas, além de ser a identificação para o recebimento do prêmio.
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O participante também pode levar a sua bicicleta, o que não o desclassifica de receber o prêmio no
final do percurso. No credenciamento, também é distribuído o mapa, para auxiliar na localização e
demonstrar o percurso da Rota.

Figura 14: Face Externa do mapa desenvolvido para a Rota.
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 15: Face Interna do mapa desenvolvido para a Rota.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 16: Sinalização de localização da Rota.
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 17: Sinalização Informativa da Rota.
Fonte: Elaborado pela autora.
Os produtos coloniais comprados ao longo do percurso são levados, após a passagem do grupo,
até a praça central da cidade, para serem retirados através do número de credenciamento quando
o participante finalizar a rota. Os horários definidos dos passeios guiados ajudam a estipular
quando acontecerá o maior movimento para os produtores, auxiliando também nos horários de
possível transporte de mercadoria.
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Figura 18: Exemplificação dos Rótulos e Sacola da Rota.
Fonte: Elaborado pela autora.

Ao voltar à praça central, os usuários retiram suas compras e quem participou da rota guiada
recebe como prêmio uma camiseta da Rota das Belas Histórias. São, também, disponibilizadas
fotos tiradas durante o passeio para compra. Figura 19: Prêmio – uma camiseta - da Rota das Belas
Histórias.
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Figura 19: Prêmio – uma camiseta - da Rota das Belas Histórias
Fonte: Elaborado pela autora.

Considerações Finais
O projeto desenvolvido buscou apresentar soluções para o aproveitamento do potencial
turístico de Taquara, através de uma estratégia construída através das metodologias do Design
Territorial e do Design Estratégico. A partir da fundamentação teórica, foram levantadas questões
pertinentes e pontos de possível desenvolvimento projetual.
O desenvolvimento do projeto utilizou ferramentas como brainstorm, mapas conceituais,
polaridades, cenários e visions, que resultaram na geração de quatro diferentes concepts, sendo
o concept “Quatro Eixos” escolhido para desenvolvimento. Posteriormente foi escolhida a Rota
das Belas Histórias como elemento a ser desenvolvido em profundidade, pela sua adequação
ao problema de projeto e os potenciais a serem desenvolvidos no campo do turismo cultural e
ecológico.
Durante o desenvolvimento do eixo escolhido, além dos pontos físicos e de contato essenciais
para o usuário, foram utilizadas ferramentas do design de serviços como mapa de jornada do
usuário e o mapa de stakeholders. Os pontos que tangibilizam a proposta, foram desenvolvidos
de maneira que sempre seguissem uma harmonia e conceito que combinasse com o caráter do
projeto.
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O projeto foi desenvolvido no âmbito da graduação em Design da Unisinos - Campus Porto
Alegre. Para sua eventual aplicação, necessitaria de uma rede de atores que auxiliariam na
implementação do projeto, capitaneados pela Prefeitura Municipal de Taquara, mas com apoio
decisivo da iniciativa privada (comerciantes e produtores locais) e, principalmente, da comunidade
local. Por ser um projeto de complexidade considerável para a atual realidade do município,
necessita que todos os atores trabalhem em conjunto e acreditem no projeto como um impulso
para o desenvolvimento da cidade no médio e longo prazo.
A proposta de desenvolver o potencial turístico de Taquara, vem com o objetivo de modificar
a imagem negativa da cidade. Dessa forma, é possível construir uma Taquara que sabe todos
os potenciais que apresenta, e entrega para os seus visitantes histórias, fatos e eventos que
demonstram todo o seu potencial como município.
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Studio Grid: como o branding e a gestão do design foram essenciais no
desenvolvimento da marca1
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Resumo
O Studio Grid é um espaço do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo dedicado a realizar
atividades práticas e reais de mercado com foco em soluções multidisciplinares. O mesmo já teve
suas épocas de prosperidade e de esquecimento. Neste texto, é realizado um estudo de caso através
de sua metodologia qualitativa, onde é observado e pontuado, em meio ao presente momento,
o que está evidenciando o Studio Grid. Com isso, averíguam-se as questões trabalhadas de forma
interna a partir da Gestão do Design, como a existência do endobranding, a cultura empresarial
e metodologias que foram aplicadas entre os membros desse espaço e na resolução de projetos.
Os estudos foram feitos com base no padrão de comportamento pertencente à geração Y, parte
integrante dos alunos monitores do Studio Grid, e o convívio com diferentes pensamentos, os
quais proporcionaram experiências singulares de trabalho no mesmo, eludindo esse processo de
maneira racional no texto.
Palavras-chave: endobranding; gestão do design; geração y; metodologia; multidisciplinaridade.

Abstract
Studio Grid is a place on Centro Universitário Belas Artes de São Paulo dedicated to contemplate
practical and real market activities, focusing in multidisciplinary solutions. It had its times of prosperity
and forgetfulness. In this text, a study case has been performed through its qualitative methodology,
where it’s observed and punctuated to the present moment, which evidences Studio Grid. By that, it
ascertains the quests on an internal way, by the design management, like the existence of endobranding,
the company culture and the methodologies that were applied by the members of the space, and on
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Trabalho apresentado no GP Estratégias de construção e consolidação da marca, evento componente do III Congresso

Internacional de Marcas/Branding: Economia Criativa.
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Cursando Design Gráfico no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Monitora Gestora do Studio Grid.

3

Cursando Design Gráfico no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Monitor Gestor do Studio Grid.
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the solution of the projects. The studies were done based on the patterns of behavior attributed to
the generation Y, which the student members from Studio Grid belong to, and the coexistence with
different thoughts, which provided unique work experiences there, deceiving this process on a rational
way on the text.
Keywords: Design Management; Endobranding; Generation Y; Methodology; Multidisciplinary.

Resumen
Studio Grid es un espacio del Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, dedicado a realizar
actividades prácticas y reales de marcado con foco en soluciones multidisciplinares. El mismo ya
tuve sus épocas de prosperidad y de olvido. En este trabajo, es hecho un estudio de caso a través de
una metodología cualitativa, donde se observó y anotó, en medio del momento presente, que está
mostrando el Studio Grid. Con esto, son averiguadas las cuestiones trabajadas de forma interna a partir
de la Gestión del Diseño, como la existencia del endobranding, la cultura empresarial y metodologías
que fueran aplicadas entre los miembros e este espacio y en la resolución de los proyectos. Los
estudios fueran hechos con base en el padrón de comportamiento perteneciente a la generación Y,
parte integrante de los alumnos monitores de Studio Grid, y el convivio con pensamientos distintos,
los cuales proporcionaran experiencias singulares de trabajo en el mismo, eludiendo este proceso de
manera racional en el texto.
Palavras-clave: Endobranding; Generación Y; Gestión del Diseño; Metodología; Multidisciplinar.

Résumé
Le Studio Grid est une espace du Centro Universitário Belas Artes de São Paulo dedié à realiser des
activitées pratique reels du marché avec un focus en solutions multidisciplinaires. Il y a long temps
le Studio Grid a vecue une époque de prosperité et aprés d’oblie. Dans cet article, une étude de cas
est réalisée grâce à une méthodologie qualitative, qui est observée et a marqué au milieu de l’instant
présent, qui montre le Studio Grid. Il y a des questions qui sont travaillés de l’intérieur à partir de la
Gestion du Disign, comme l’existênce du endobranding, la culture de l’emteprise et methodologie qui
ont été apliquée entre les membres dans ce space et dans la resolution de porjects. Les études ont été
fait avec la base sur le padron du comportement de l’apparetenence de la generation Y, parte intégrale
des élèves moniteurs du Studio Grid, et vivant avec des pensées différentes, qui offrent des expériences
uniques qui y travaillent, en faisant allusion à ce processus de manière rationnelle dans le texte.
Mots- clés: approche multidisciplinaire; endobranding; génération Y; la gestion du disign; la
méthodologie.
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1. Belas Artes e sua história
Fundada em 23 de setembro de 1925 por Pedro Augusto Gomes Cardim, rapidamente
tornou-se a referência que é atualmente como uma instituição dedicada a arte. Inicialmente
chamada de Academia de Belas Artes, ficou conhecida com o primeiro curso de Arquitetura da
cidade e foi responsável por grandes feitos na história da arte de São Paulo. Chamada hoje em
dia Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, possui grande reconhecimento por sua atuação
pautada na economia criativa.
Missão Belas Artes:
“O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo tem por missão criar, produzir
e difundir conhecimento por meio das artes, da cultura e das ciências humanas
e sociais, visando a formação humanística e despertando em seus alunos o
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional nessas áreas. ”
(Site da Belas Artes, 2016)

Marcada por sua abordagem criativa, exímia infraestrutura, grade de ensino dinâmica e
sempre atualizada, mestres e doutores no corpo docente e metodologia prática, a Belas Artes, com
mais de 90 anos de existência é reconhecida nacional e internacionalmente pela sua capacidade
de formar profissionais de mercado com grandes diferenciais. Firmada em quatro pilares: alunos,
professores, corpo técnico administrativo e comunidade, a Belas Artes conseguiu se destacar não
só pelas atividades desenvolvidas nas salas de aulas e laboratórios, mas também pelo incentivo
ao ensino fora desses espaços.

1.1 Núcleo de Design
Vista a necessidade de fortalecer os cursos de design e dar mais atenção aos mesmos, no
ano de 2003 a Belas Artes instaurou o prédio conhecido como Núcleo de Design, o único existente
na américa latina, que comporta todos os cursos voltados para esta área, em um espaço exclusivo,
com laboratórios sempre atualizados e ambientes que proporcionam interação entre estudantes,
professores e comunidade.
Os cursos presentes são: Design Gráfico, Design de Interiores, Design de Moda, Design de
Produto, Fotografia e Desenho de Animação.
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1.2 Studio Grid: um laboratório de ideias criativas
O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo criou em 2009 um espaço onde a integração
entre os alunos dos cursos do Núcleo de Design é efetuada. Chamado Studio Grid, o local é um
ambiente de criatividade, inovação e experimentos, e tem como objetivo o exercício profissional
em equipe, onde existe a interação de professores, alunos e mercado, além de ser uma plataforma
de portfólio para o estudante. Tudo isso pautado nos conceitos da marca: participar, experimentar,
conscientizar e empreender.
Para um melhor entendimento das atividades do Studio Grid vale explicar as atividades e
conceituar os termos:
O design pode ser entendido por diversas maneiras. De forma abrangente, é uma atividade
que atribui “forma e ordem para atividades cotidianas” (POTTER, 1980 apud MOZOTA, 2011). O
significado da palavra “design” surgiu do termo latino designare, traduzido como designar e
desenhar. O design é também uma profissão, cujo profissional é o designer. Para essa área, há
especializações, sendo as mais comuns: designer de produto, designer visual, de moda, de
interiores e o designer gráfico. As vantagens das definições é que se evita o entendimento errôneo
da profissão, considerando-se apenas os aspectos estético e visual.
As especializações enfatizam as noções de criatividade, coerência, qualidade industrial
e forma. Segundo Mozota (2011), os profissionais da área são especialistas que apuraram suas
habilidades de conceber a forma e adquiriram conhecimento teórico e prático multidisciplinar.

1.3 Do desfoque ao destaque
Inicialmente idealizado para ser um acelerador de propostas e uma forma de atuar no
mercado proporcionando experiências reais para os alunos, tinha como objetivo transmitir a
capacidade e os estimular a aperfeiçoarem suas áreas de interesse fora dos horários de aula.
Em sua época de criação, houve a implementação da identidade visual dos cursos e o
Studio Grid se instaurou e teve grande aceitação dos alunos e professores. Com uma comunicação
dinâmica, segmentava os cursos existentes do Núcleo de Design através de cores e formas
orgânicas, apresentava uma marca mãe, do Núcleo, mais a marca do Grid. Desde então, tal
identidade se mantém igual, e as cores foram institucionalizadas de acordo com os cursos.
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Figura 01: Marca do Núcleo de Design

Figura 02: Marca do Núcleo de Design

referente ao curso de Design de Moda

referente ao curso de Design de Produto

Fonte: Acervo do Studio Grid (2009)

Fonte: Acervo do Studio Grid (2009)

Figura 03: Marca do Núcleo de Design

Figura 04: Marca do Núcleo de Design

referente ao curso de Design Gráfico

referente ao curso de Design de Interiores

Fonte: Acervo do Studio Grid (2009)

Fonte: Acervo do Studio Grid (2009)

Figura 05: Marca do Núcleo de Design

Figura 06: Marca do Studio Grid

Fonte: Acervo do Studio Grid (2009)

Fonte: Acervo do Studio Grid (2009)

Os alunos eram divididos em grupos que recebiam atendimentos semanais e trabalhavam
em atividades específicas, desenvolvendo conteúdos para concursos, empresas, etc. Nessa
dinâmica, obtiveram êxito em grande parte de seus projetos, sendo os principais: concurso Banco
do Brasil, Banco Esqueleto e concurso TAM.
Em 2014 houveram reformas nos espaços da Belas Artes e foi um ano que o Studio Grid
ficou estagnado, pois não havia como desenvolver projetos por falta de espaço, com isso ficou
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esquecido pelos alunos e professores. Mesmo após a normalização, grande parte das sobras da
reforma, como móveis, arquivos e trabalhos antigos foram abandonados no Grid, dificultando
ainda mais a continuidade dos trabalhos no espaço. Os seguintes grupos de alunos monitores
tentaram revitalizar o local, porém, a dificuldade de liberação do mesmo por conta dos materiais e
por alguns problemas de infraestrutura, como infiltrações e inacessibilidade, levaram a inutilização
do espaço e o Studio Grid ao esquecimento.
Entretanto, no início de 2015, sob a gestão da Professora Mestra Marcia Auriani, os novos
monitores responsáveis pelo Studio Grid passaram a trabalhar em grupo na realização de alguns
projetos para o mercado, e no circuito de palestras semanais Quinta na Quinta, voltado para as
turmas da manhã, e Quinta Pocket, para as turmas da noite, cujos cartazes de divulgação eram:

Figura 07: Cartaz de divulgação do circuito de

Figura 08: Cartaz de divulgação do circuito de

palestras 5ª na quinta

palestras 5ª pocket

Fonte: Acervo do Studio Grid (2015)

Fonte: Acervo do Studio Grid (2015)
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Os eventos realizados para o Quinta na Quinta tinham por objetivo levar experiências reais
do mercado. Eram convidados profissionais que pudessem levar seu conhecimento aos alunos do
Núcleo de Design, e assim, inspirá-los e motivá-los para o entendimento da prática da profissão
e suas dificuldades no mercado. Foram mais de 20 palestrantes e, a partir deste momento, a
visibilidade do Studio Grid passou a se fortalecer na Belas Artes.

2. Gestão do Design
A partir do momento em que o Grid começou a ter visibilidade dentro da Belas Artes, foi
perceptível o quanto a gestão é importante para o sucesso de um empreendimento. E, no caso do
Studio Grid, a Gestão do Design foi imprescindível para dar uma nova imagem e credibilidade do
mesmo na Instituição.
“A gestão do design é responsável por criar e implantar uma cultura
empresarial que afeta positivamente a imagem de uma empresa, ou seja, de
sua marca, de seus produtos e serviços oferecidos no mercado, tornando-se,
por consequência, principal ferramenta para atender as necessidades de seu
público alvo. ” (AURIANI & MALAGUTTI, 2008).

Vale uma reflexão dos conceitos de Gestão do Design. Segundo o dicionário Aurélio,
“Gestão – ato de gerir; gerência, administração” e “Design – 1. Concepção de um projeto ou modelo;
2. O produto deste planejamento”. Estas definições exemplificam bem a importância de planejar e
administrar com competência o desenvolvimento de produtos e serviços para o sucesso da marca
de uma empresa no mercado.
O design, por sua vez, em primeiro lugar, é um processo, uma maneira, um método de
projetar, planejar e desenvolver objetos tridimensionais e mensagens visuais. Em segundo lugar,
design é o resultado desse processo, ou seja, a configuração desse objeto ou mensagem, incluindo
todos os desenhos e instruções para sua reprodução.
Ficou claro que apesar das tentativas, o Studio Grid ainda não havia conseguido se
reestruturar totalmente, mesmo após a visibilidade ganha com os circuitos de palestras. Tal
objetivo só foi alcançado durante o segundo semestre de 2015, através de uma nova equipe de
gestores formada por alunos monitores e voluntários, junto com professores Coordenadores,
cada qual responsável por uma disciplina diferente perante o Grid: Elcio Sartori, responsável por
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coordenar projetos de Design Gráfico, Elwyn Correia, coordenador geral do Studio Grid, Fabiana
Mendes, responsável por projetos de Design de Moda, Marcia Auriani, responsável por projetos de
Design de Interiores e coordenação em geral e Suzy Okamoto, responsável por coordenar projetos
de Design de Produto.
Os novos gestores, professores e alunos, organizaram o espaço e, organicamente,
implementaram uma nova linguagem de gestão e de identidade, logo, o Studio Grid, que
estava abarrotado com materiais esquecidos após a reforma, foi organizado e limpo pelos novos
integrantes da equipe, o que deu início a uma nova fase. Nesta fase, enfim, os conceitos e métodos
de gestão foram amplamente aplicados. Uma nova cultura organizacional foi estabelecida e o
semestre iniciou-se com novos projetos, novas parcerias com o mercado e assim o Studio Grid se
tornou um espaço onde a teoria e a prática são implementadas.
Por determinação dos professores gestores, foram designados dois monitores para serem
os gestores dos projetos, e assim, coordenar com a equipe um cronograma com ações, prazos e
datas para entrega dos projetos. Foram designados trabalhos e tarefas para os alunos e, com o
tempo, o Grid passou a ser amplamente divulgado pelo Núcleo de Design, em seu site e nas mídias
sociais Facebook e Instagram. A qualidade, o nível e a demanda de trabalhos aumentou, assim
como a equipe em si, que de três pessoas passou a comportar treze alunos e cinco coordenadores
no final do segundo semestre de 2015. E então, estabeleceu-se o conceito de Gestão do Design
no Studio Grid.
Para Mozota (2011), o valor do design está na combinação das áreas design e marketing,
e a diferenciação ocorre pelo uso do design de forma apropriada e estudada com o marketing. O
marketing, assim como design, possui filosofias de negócios similares, ou seja, focar nos desejos
e necessidades dos consumidores. Existem diversos processos entre a combinação das duas
áreas, como por exemplo o marketing como criador de utilidade. Esse processo está centrado na
produção, no marketing e design que, ao trabalharem juntos, são responsáveis por criar e atribuir
“utilidade à forma”, resultando na concepção de um papel fundamental no direcionamento de
formato, tamanho, qualidade e atributos dos produtos – o produto estendido e o produto-marca.
A autora introduz a gestão do design como um processo de mudanças, no caso, a
metodologia taylorista de funcionamento hierárquico - produção de acordo com a demanda
para um modelo organizacional plano e flexível, que objetiva o estímulo à iniciativa individual,
à independência e à consciência de possíveis riscos. A gestão do design consiste em realizar o
desdobramento do design dentro da empresa com o objetivo de auxiliá-la a desenvolver suas
estratégias e isso implica:
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“Gerenciar a integração do design na estrutura corporativa no nível operacional
(o projeto), no nível organizacional (o departamento) e no nível estratégico
(a missão); administrar o sistema de design na empresa. As criações dos
designers são artefatos: documentos, ambientes, produtos, e serviços que
têm suas próprias qualidades estéticas. As empresas têm um sistema formal
de design que deve ser gerenciado.” (MOZOTA, 2011, p. 95).

Por ser uma atividade especifica da área do design, para a sua gestão, torna-se fundamental
que o gerente seja altamente capacitado na área, pois é neste processo de mudanças, conhecimento
e embasamento que os profissionais especializados podem contribuir significativamente,
criticando, desafiando e selecionando as melhores soluções.
Eventualmente, o Studio Grid passou a se destacar e ser reconhecido e procurado pela
própria Belas Artes e por clientes de diversas áreas, recebendo propostas de trabalho para que
fossem realizados durante 2016. Dessa forma, a equipe começou o ano com uma grande demanda
de projetos.
O primeiro semestre de 2016 foi um momento de oportunidades, onde alguns integrantes
da equipe saíram por conta de boas propostas de emprego, e trabalhos interessantes foram
designados aos membros novos e remanescentes do Studio.
Em sua história, desde o segundo semestre de 2015, o Studio Grid acumulou diversos
projetos bem-sucedidos em sua trajetória, utilizando metodologias existentes, criando e
aperfeiçoando próprias.
“O cliente do designer é a indústria. É ela que lhe propõe o problema, e ele
não deve ir imediatamente a procura de uma ideia geral que logo o resolva,
porque esse é o método artístico-romântico de arrumar soluções. A primeira
coisa a fazer é definir o problema como um todo. ” (MUNARI, 1998, p. 32)

Metodologias foram sempre vistas com grande importância e zelo pelos integrantes do
Studio Grid que, com o tempo, adaptaram métodos aprendidos em sala de aula em um meio onde
fosse possível observar resultados a curto prazo: característica positiva em se tratar de pequenas
empresas.
O melhor método encontrado, e possível de ser aplicado, consiste na visão holística de
todos os processos desde a primeira entrevista com o cliente até a entrega do trabalho, obtendo
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ajuda e aval da maior parte dos integrantes do grupo para finalizar cada etapa dos projetos.
Até o momento, o Studio Grid está prosperando, sendo muito bem visto e citado como
exemplo de um laboratório multidisciplinar acadêmico bem-sucedido na Belas Artes.

2.1 Conceito de Marca
Entendemos que marca é o conjunto de todas as partes que compõem uma empresa, e,
com isso, não podem ser vistas e geridas de maneiras distintas.
“Trata-se de uma experiência, da totalidade das relações entre empresa,
consumidor e mercado. [...] mesmo quando não há uma gestão estratégica,
um registro ou um logo ou identidade visual, há uma marca, pelo menos no
sentido em que há uma percepção da empresa pelo consumidor. ” (MENESES,
2013, p. 51-52).

Aliado ao entendimento da marca, deve-se levar em conta a necessidade de agregar
conceitos e estratégias de branding, para assim elevarem ainda mais o valor da empresa.
“Uma estratégia de branding alinhada a um propósito de maneira a construir a
identidade da marca, cria fortes vínculos com o consumidor e com o mercado,
isso porque se identificam com os valores centrais da marca. Tais vínculos por
sua vez são de cunho emocional, pois transcendem características técnicas
daquilo que é representado pela marca e quando é forte o suficiente podem
estabelecer uma cultura de marca, que compartilham valores semelhantes
entre si. “ (MENESES, 2013, p.61).

2.2 A descoberta do endobranding na prática
O maior desafio do Studio Grid, assim como de qualquer empresa, é a questão da
importância da comunicação e do aprender a trabalhar em equipe. Esses conceitos foram se
criando de maneira orgânica e verbal, de acordo com as adversidades enfrentadas pelo grupo.
A aplicação inconsciente de fundamentos do endobranding pelos alunos integrantes
do Studio Grid aconteceu de forma natural, com base nas disparidades que ocorreram durante
os projetos. Segundo KELLER (2006), o endobranding é uma prioridade, e o sucesso nessa área
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requer uma mistura de recursos e processos para informar e inspirar funcionários com o intuito de
maximizar sua contribuição mutuamente benéfica ao brand equity. Ainda segundo Keller (2006),
Brand Equity é a força que uma marca tem, em termos dos diferenciais que ela agrega, no processo
de escolha de um produto por parte do cliente.
Um case que exemplifica a relevância da comunicação foi um trabalho de projeto gráfico
de oito marcas, sendo: uma marca mãe mais sete marcas de projetos ligados diretamente a ela.
Elas deveriam ter similaridades entre si, ou seja, comportar identidades visuais assimiláveis. No
início, foram designados três desses projetos a equipes diferentes, as quais não se comunicavam
entre si e trabalhavam de maneiras distintas. Ao apresentar os resultados ao cliente, notou-se a
falta de alinhamento entre as marcas, fator fundamental, já que elas seriam aplicadas de forma
conjunta. Detectado o erro, o mesmo foi corrigido unificando todas as equipes em prol da solução
do projeto.
Em outro case, este que exemplifica a importância do trabalho unificado, uma equipe
foi designada a um projeto específico de criação de identidade visual. Entretanto, um dos
integrantes, sem informar aos demais, tomou frente e desenvolveu o projeto de forma individual,
fora do horário de trabalho, e apresentou o resultado após um fim de semana. Com isso, a equipe
sentiu-se desconectada, e passou a trabalhar de maneira dissonante. Keller (2006) afirma que é
fundamental que todos os funcionários tenham entendimento atualizado e profundo da marca
e que endobrandind também significa assegurar que os membros da organização se alinhem
adequadamente a marca e com o que ela representa. Para solucionar o problema, ao integrante
foi explicado que esse método de trabalho não é adequado aos valores disseminados no Studio
Grid.
Após esses cases, foram adotadas políticas internas para melhorar a comunicação e a união
da equipe, transmitindo seus valores e fortalecendo a visão que os clientes tem do Studio Grid.
Pode-se entender que os conceitos do endobranding são aplicados no Studio Grid
de forma implícita, seguidos e disseminados pelos membros da equipe de maneira cultural e
orgânica, como apresentados acima no conceito de Gestão do Design.

3. O que é o Studio Grid: a vida como ela é
Conhecido como um local de aprendizado, no Studio Grid são colocadas em prática todas
as etapas do processo de design em aplicações reais. Ser grider, monitor, voluntário, gestor ou
coordenador do Grid, é assumir a responsabilidade desse processo, tendo iniciativa e, em equipe,
entender como contornar os problemas em prol das atividades diárias.
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Sua essência está na união e na multidisciplinaridade aplicadas na procura de soluções por
membros da equipe, que não são necessariamente da área do trabalho designado. A experiência
da prática do conhecimento adquirido em sala de aula é uma das grandes satisfações em pertencer
a essa equipe, aliada a possibilidade de aprender conteúdos novos diariamente. O Grid é um local
onde se busca uma boa comunicação interna entre os integrantes, sendo evitado ao máximo
o trabalho individual, mesmo que ele seja definido dessa maneira, pois, como visto, o trabalho
isolado já foi motivo de divergência na equipe. São encontrados novos meios de sintetizar,
de forma explicativa, o que cada área do design compreende, com a finalidade de que toda a
equipe possa assimilar e, assim, agregar de maneira construtiva sua opinião em cada trabalho
proposto. Os projetos recebidos pela equipe Grid são encarados como oportunidades únicas, e
são desenvolvidos com o intuito de obter uma boa relação e satisfação do cliente.
Os coordenadores são rígidos em relação aos prazos e ao comprometimento, e aplaudem
situações nas quais os monitores atuam de maneira independente. Essa postura foi desenvolvida
de maneira gradual, pois, antigamente, os alunos esperavam que os coordenadores fossem as
pessoas a tomarem frente as responsabilidades. Foram designadas funções, como uma equipe
voltada para a comunicação externa e gestores de projeto, aliados a situações de exercícios de
autonomia, para estimular os alunos a verem o Studio Grid de maneira mercadológica.
Entende-se que os alunos integrantes do Grid buscam diariamente conhecimento e
satisfação pessoal em seu trabalho. Esse tipo de pensamento é característico da geração Y, a qual
a maioria da equipe pertence.
“A geração Y possui outro conceito de trabalho, baseado em um contrato
psicológico distinto do que foi instituído pelos seus antecessores. Mais do que
uma fonte econômica, o trabalho é fonte de satisfação e aprendizado.
A geração Y gosta de ganhar dinheiro fazendo o que para muitos é um hobby.
Esta transformação altera o entendimento de carreira, promoção, estabilidade
e vínculo profissional, aspectos relativos à vida organizacional apreciados
pelas gerações anteriores. ” (MELO, SOUZA E SANTOS, 2012, p.2).

O perfil dessa geração engloba a preocupação com a experiência e o retorno intelectual,
e não primariamente o financeiro. É uma geração que trabalha por conhecimento e qualidade de
vida, que acredita que essa qualidade se dá por trabalhar com o que se gosta. Prova concreta disso
é a quantidade de alunos voluntários que atuam no Studio Grid, que acreditam que participar
dessa experiência vai lhes acrescentar um bom retorno profissional e pessoal.
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“Em tempos onde o prazer determina realizações profissionais, eles sabem,
como ninguém, como reconhecer oportunidades que combinam paixão com
trabalho. A economia criativa, novas profissões, o boom do empreendedorismo
e a nova força coletiva estão pintando um cenário inédito e brilhante” (BOX
1824, 2016). 4

As adversidades que aparecem diante da equipe são sempre encaradas de maneira lógica
e sensata, guiadas pela sábia frase da Professora Mestra Marcia Auriani, “a vida como ela é”.
Entendemos que, os monitores, ao entrarem no Studio Grid, passam a enfrentar a gestão
do mesmo, com todas as suas adversidades, restrições e obrigações. Devem participar e influenciar
diretamente nas decisões tomadas pela equipe, garantindo o bom funcionamento e a evolução
do Grid, assim como nos atendimentos aos clientes. Devem se manter motivados e inspirar a
motivação nos outros griders para mantê-los focados no bom desenvolvimento dos projetos.
Os pagamentos dos projetos são feitos de acordo com a necessidade infra estrutural do
espaço ou da equipe, como eletrodomésticos, materiais de papelaria, cursos e ingressos para
eventos. Tais recompensas geram na equipe grande gratificação, pois ela possui a perspectiva
de que, no começo, não haviam tais recursos. Com isso, a sensação de que pequenas coisas são
grandes conquistas foi criada, maximizando o empenho nos projetos.
A oportunidade de convívio com diversos pensamentos, crenças, características,
conhecimentos e personalidades possibilitam novas visões individuais. Nesse raciocínio, foi
concluído que a experiência do Grid é um ensaio para a vida: a vida como ela é.

4. Considerações finais
O Studio Grid passou por uma intensa reforma de valores internos durante a sua existência.
Criou-se uma cultura implícita nos integrantes da equipe, de união e respeito mútuo, o que fez com
que tudo evoluísse de maneira orgânica. Pode-se perceber que com a troca de conhecimentos

4

“In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know like no one else how to recognize opportunities

that link passion with work. The creative economy, new professions and entrepreneurship boom and the new collective power are
painting a brilliant and never-before-seen scenario” (BOX 1824, 2016).
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as pessoas recebem críticas e elogios com maior receptividade. Entende-se que a comunicação
dissipa o ego e faz com que a multidisciplinaridade e a integração de diversos pensamentos se
concretizem.
Segundo Schimitt e Simonsan (2000), a função do design não é limitada apenas às artes
gráficas, identidade visual para as empresas, criarem valor e estética que diferenciem a empresa e
seus produtos da concorrência. Além destas funções, devem ser “criadoras de cultura” para clientes
e para a sociedade em geral. Verifica-se, portanto, que as ferramentas de branding desenvolvem
trabalhos integrados com outras áreas, envolvendo diversas habilidades com o principal propósito
de gerar propostas inovadoras para a identidade da marca.
“Surgiu um mundo onde design, identidade e estética passaram a ser vistos
como parte das comunicações de marketing integradas; um mundo onde
designers e consultores de identidade não deveriam se ocupar apenas com
artes gráficas e design, mas também com o comportamento dos consumidores
e estratégias de marketing; um mundo no qual uma organização e sua
identidade de marca passaram a interessar a todas as pessoas envolvidas
no planejamento estratégico de orientação corporativa e valor de marca. ”
(SCHIMITT E SIMONSON, 2000, p. 57)

Foi vista com grande importância a Gestão do Design nesse processo de construção da
marca do Studio Grid por conta da emancipação pela qual passaram os alunos membros da equipe.
A aplicação e o conhecimento de conceitos de gestão fizeram com que os alunos atuassem de
maneira profissional e disciplinada, transformando o Grid em um ambiente autossustentável.
Vê-se que a cultura também se aplica nas pequenas realizações e no sentir-se bem
trabalhando com o que se gosta. Tais elementos são impulsionadores que geram grande satisfação
na equipe, fazendo com que seus integrantes se sintam pré-dispostos e felizes em trabalhar,
característica da própria geração Y. Acredita-se que essa sensação pode ser gerada, sintetizada
e atribuída de maneira a fazer com que as pessoas trabalhem em prol de realizações, gratas,
muitas vezes, pelas mínimas conquistas. Isso pode ser uma solução interessante para gerar um
comportamento unificado na equipe, de forma que a mesma trabalhe em benefício da marca, por
nela acreditarem.
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Resumo
Ao avaliar o atual cenário econômico, não só do Brasil, mas de um modo geral, tem-se a
insegurança do consumidor em gastar desenfreadamente, como ocorria há pouco tempo. É fato
que o consumo ocorre de forma acelerada, mas há uma retração de gastos inegável acontecendo
em todo o globo. Hoje, escolhe-se mais, pesquisa-se mais, exige-se mais. A antiga premissa de
que as marcas imperavam sobre os consumidores já não existe mais. Não sobrou nem ao menos
um resquício dessa realidade. Hoje, é preciso ouvir o consumidor em primeiro lugar e saber
exatamente o que ele busca. Sendo assim, as marcas precisam criar uma empatia maior com o
público de interesse para garantir a preferência de compra. Gerar lealdade ativa, cumplicidade e
consumidores fidelizados é o desejo de todo gestor que tem a visão contemporânea do contexto
de consumo. Este trabalho visa fazer um apanhado sobre conceitos cruciais para entender o atual
contexto econômico, bem como realizar debates entre autores consolidados da área acerca de
branding e brand equity através de uma rica revisão bibliográfica. Em suma, o seguinte trabalho
tem o objetivo de mostrar que investir em brand equity em tempos de crise pode ser uma grande
saída para enfrentar tempos turbulentos.
Palavras-chave: branding; brand equity; crise; economia.

Abstract
Assessing the current economical scenario, not only in Brazil, but in general, we see the costumers’
insecurance to spend money rampantly, as they used to do these days ago. It’s a fact that the

1

Trabalho sendo submetido para o GP, Estratégias de Construção e Consolidação de Marcas evento componente do III Congresso

Internacional de Marcas/Branding:Economia Criativa.
2

Aluno no MBA Gestão de Marcas (Branding) da ALFA email: frankmichael.ads@gmail.com

3

Aluno no MBA Gestão de Marcas (Branding) da ALFA email: le.gratao@gmail.com

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

791

consumption occurs in an accelerated way, but there’s a retraction all over the globe about
spending money that is undeniable. Today, people choose more, search more, requires more. The
olg premise that the brands prevailed over the consumers doesn’t exist anymore. There isn’t any
trace of this old reality. Today, it’s needed to listen to the client first and know exactly what he
seeks.
Therefore, the brands need to create a bigger empathy with the stakeholders to garantee preference.
Generate active loyalty, complicity and loyal consumers is the desire of every manager who has the
contemporary view of the consumption context. This paper aims to make an overview of key concepts
to understand the current economic context, as well as hold discussions between consolidated authors
in the area about branding and brand equity through a rich literature review. In short, the following
work aims to show that investing in brand equity in times of crisis can be a great outlet to face turbulent
times.
Key words: branding; brand equity; crises; economy.

Resumem
En la evaluación de la situación económica actual, no sólo en Brasil, sino en general, existe una
incertidumbre de los consumidores acerca de passar sin motivo, como ha ocorrido recientemente.
Es um hecho que el consumo se produce a un ritmo acelerado, pero hay una retracción del gasto
innegable sucedendo en todo el mundo. Hoy em día, la elección más, la investigación es más, se
requiere más. La vieja suposición de que las marcas prevalecieron sobre los consumidores ya no existe.
No se dejan isiquiera un rastro de esa realidad. Hoy en día, hay que escucharal consumidor primero y
saber exatamente lo que busca. Por lo tanto, las marcas necesitan para crear una mayor empatía com
el interés público para garantizar la compra de preferencia. Generarle altadactiva, complicidad y fieles
consumidores es el deseo de todo gerente que tiene la visión contemporânea del contexto consumo.
Este documento tiene como objetivo hacer una descripción general de los conceptos clave para
entender el contexto económico actual, así como entener discusiones entre autores consolidados em
el área alrededor de la marca y valor de marca a través de una revisión de la literatura rica. En resumen,
el siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar que la inversión en el valor de marca em tiempos de
crisis puede ser una gran salida para enfrentar tiempos turbulentos.
Palabras clave: branding; valor de la marca; crisis; la economía.

Resumé
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Pouré valuer les cénario économique actuel, non seulement au Brésil, mais em général, il est
consommateur d’incertitude au sujet desdépenses étourdiment, comme cela est arrivé récemment. Il
est un fait que la consommation se produit à um rythme accéléré, mais il y a une rétraction des dépenses
indéniables qui se passe partout dans le monde. Aujourd’hui, le choix de plus, la recherché est plus, il
faut plus. La vieille hypothèse que les marques ont prévalu sur les consommateurs n’existe plus. Non
même pas laissé une trace de cette réalité. Aujourd’hui, nous devons écouter le premier consommateur
et de savoir exactement ce qu’il cherche. Ainsi, les marques ont besoin pour créer une plus grande
empathie avec l’intérêt public pour assurer l’achat de préférence. Générer la fidélité active complicité et
consommateurs fidèles est le désir de chaque gestionnaire qui a la vision contemporaine du contexte
de consommation. Ce document vise à faire uma perçu des concepts clés pour comprendre le contexte
économique actuel, ainsi que de tenir des discussions entre les auteurs consolides dans la région au
sujet de l’image de marque et de valeur de la marque à travers une riche revue de la littérature. Em bref,
les travaux suivants vise à montrer que l’investissement dans le capital de marque em temps de crise
peut être um bon moy en de faire face à des temps agités.
Mots clés: l’image de marque; valeur de la marque; crises; économie.

A GESTÃO E AS MARCAS: O INÍCIO DA CONVERSA
Ao adentrar no âmbito de gestão, tem-se um cenário onde, na maioria das vezes, o
alvoroço é feito em torno das vendas, que é o retorno financeiro imediato à empresa, deixando a
construção da marca em segundo plano.
Porém, existem grandes líderes e gestores que já assimilaram a importância de se construir
uma marca forte e consolidada, de dar personalidade, de gerar valor à sua empresa e fazer com
que ela não seja mais uma commodity.
Refletindo sobre essa importância, pontuaremos, a seguir, algumas observações a cerca
do conceito de marca.
A Revista HSM Management (1998) resgatou a história da importância da marca com sua
matéria O poder da marca, onde aponta que David Ogilvy, da Standard Ogilvy & Mather, seria o
responsável por trazer o conceito de marca como ativo principal das organizações. Desta forma,
discutir a marca se tornou de extrema valia para as organizações, uma vez que é ela quem diferencia
um produto/serviço através de uma imagem única, conferindo a ela o aspecto de exclusividade.
Uma das definições mais aceitas no meio acadêmico sobre o que é a marca é a da Associação
Americana de Marketing, de 1960, onde afirma que uma marca é um nome distinto e/ou símbolo
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(…), destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, no
sentido de diferenciar esses bens ou serviços da concorrência.
Exaltando ainda mais esse conceito, há autores que defendem que as marcas constituem
verdadeiros ativos financeiros que estes deveriam ser geridos ao mais alto nível (Dru, 1996). Desta
forma, é necessário que cada vez mais os gestores e líderes conscientizem-se sobre a importância
de consolidar a marca.

BRAND EQUITY: UM ATIVO INVISÍVEL QUE PODE GARANTIR O SUCESSO
MARCA
Como resumiu Levitt, em 1980, marca seria, essencialmente, extensões do produto, que
permitem não só identificá-lo, mas que incorporam um conjunto de valores e atributos intangíveis,
relevantes para o consumidor e que contribuem para motivar a compra.
Ao que tange o conceituado estudioso da área, Aaker (1996), valor da marca é um conjunto
de recursos que agregam ou subtraem valor a um produto ou serviço em benefício da empresa e
de seus clientes. Keller (1993) pontua dizendo que o valor da marca, com base no cliente, é obtido
quando os estes reagem positivamente (ou negativamente) aos estímulos de uma marca.
Keller (1993) sugere duas motivações gerais para o estudo do valor da marca. A primeira diz
respeito à razão financeira, baseada, por propósitos de contabilidade, aquisição ou fusão. A segunda
refere-se à motivação estratégica, com o intuito de melhorar a produtividade de marketing em
decorrência da crescente competição e da diminuição de mercados. Consequentemente tornase necessário compreender o comportamento do consumidor para se criar melhores estratégias
sobre definição de mercado-alvo e posição do produto, como também sobre ações do mix de
marketing.
Em suma, o brand equity precisa achar meios de apresentar o produto ou serviço para o
consumidor da maneira mais assertiva possível, que é despertando seu interesse e, posteriormente,
sua lealdade.

TURBULÊNCIA DE MERCADO
No mundo natural, a turbulência pode ser caracterizada como uma instabilidade no fluxo
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normal dos acontecimentos das coisas. Conceito que quando levado ao mundo dos negócios
segundo, Kotler e Caslione (2009), seriam definidas como mudanças imprevisíveis e rápidas nos
cenários relacionados a macro e micro ambientes que influenciariam na estabilidade financeira de
uma corporação.
Os autores indicam que existem alguns fatores que historicamente precederam a disrupção
em um ambiente de estabilidade e colaboraram para o início de crises no âmbito corporativo.
Entre eles podemos citar:
•

Avanços tecnológicos e revolução da informação
O avanço da TI é um dos principais indicadores do processo de evolução da

globalização. Graças à sua evolução, a informação tem chegado com maior facilidade a
todos os diversos pontos do mundo. Todos os públicos têm a capacidade de pesquisar,
analisar, avaliar comprar e vender a longas distâncias, tornando os pontos de contato
de uma empresa não somente aqueles que são controlados por ela.
Um desafio para maioria das empresas, principalmente aquelas cujos gestores
não pertencem às gerações que cresceram com a internet, tradicionalistas, lideram
suas empresas com conceitos oriundos do processo da revolução industrial, contudo,
encaram hoje um mundo em plena revolução digital.
Logo, se deve considerar em uma análise tradicional de concorrentes, não
apenas empresas geograficamente próximas, pois a concorrência se tornou global,
dada as condições de qualquer pequeno negócio vender e entregar seus produtos a
consumidores em praticamente todas as regiões do globo.

•

Tecnologias disruptivas e inovações
O termo tecnologia disruptiva é empregado a tecnologias que visam promover

uma mudança drástica no mercado influenciando totalmente na forma como os
consumidores atendem às suas demandas e tornando completamente obsoletas as
tecnologias até então dominantes.
Podemos citar, por exemplo, as fotografias digitais, que dilapidaram o mercado
das fotografias químicas; ou mesmo os serviços de streaming, que vem mudando
completamente a forma com que as pessoas consomem e compartilham conteúdo na
internet, abalando e mudando totalmente os antigos formatos do mercado da indústria
fonográfica e audiovisual.
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Dado este cenário as empresas que se baseiam em antigos modelos devem
arcar com o ônus das mudanças, já as empresas que foram as pioneiras no processo
disruptivo não enfrentam este custo duplo operacional e normalmente já estão à frente
na conquista de sua fatia de mercado.
•

A ascensão dos países em desenvolvimento
As mudanças econômicas ocorridas devido ao processo de globalização

começaram a afetar os macroambientes competitivos do mercado. A ascensão de blocos
econômicos de países emergentes, assim como a instabilidade em blocos de gigantes
como a União Europeia, projetaram empresas dos países emergentes de modo que as
mesmas passaram a concorrer com gigantes em seus segmentos.
Kotler e Caslione (2009) afirmam que há anos passamos por um processo de
redistribuição de renda e que tal processo foi acelerado após a crise financeira de
2008. Segundo os autores, grandes bancos sofriam com a instabilidade financeira e
foram resgatados graças a fundos de investimentos oriundos da China e de outros
países dados, até então, com tímida expressão econômica. Para eles, os BRICs (Brasil,
Rússia, China e África do Sul), juntamente com endinheirados países do Oriente Médio,
passaram pelo período de ressaca econômica e se projetaram.
Este cenário consolidou grupos de investidores destes países o que possibilitou
aquisições de grandes marcas consolidadas no mercado Norte Americano por empresas
originárias destes.
•

Hipercompetição
Este termo é designado quando as tecnologias ou ofertas são tão novas que a

todo o tempo as regras e os padrões de consumo se encontram em constante estado
de fluxo e mutação, promovendo total instabilidade do mercado devido a vantagens
competitivas muitas vezes passageiras e insustentáveis para o modelo de negócios. O
que em algumas circunstâncias, caso as vantagens de produto em detrimento a outro
não sejam percebidas, a briga pelo cliente acaba indo pela disputa de menor preço,
condenando as margens de lucro e a saúde financeira de uma empresa.
•

Fundos Soberanos de Riqueza
Kotler e Caslione (2009) definem como fundos de investimentos estatais os

compostos de ativos financeiros, como ações bônus, títulos de crédito, imóveis, metais
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preciosos e outros instrumentos financeiros.
Os fundos de riqueza soberanos ganharam notoriedade mundial nos últimos
anos ao investirem em várias instruções financeiras do mundo como uma tentativa de
estancar os efeitos de uma crise econômica, sendo uma forma de intervenção direta no
fluxo da economia.
Porém, tais intervenções podem vir de outras nações caso elas invistam
diretamente e a adquiram ações de maneira especulativa de empresas que sofrem
diretamente com os efeitos de crises econômicas. Isto, muitas vezes, é visto pelo
mercado como uma forma de desnacionalização de empresas locais.
•

O Meio Ambiente
Toda e qualquer empresa enfrenta pressão de vários os lados a fim de diminuir

os impactos causados por suas atividades ao meio ambiente. Embora esta seja uma
exigência da legislação ou vinda dos consumidores, é fato que o investimento em
atividades ecologicamente corretas gera custo extra em toda a cadeia de valor de um
produto.
De fato, poucas são aquelas que possuem investimentos suficientes para se
adaptarem a este movimento do mercado para que consigam colher resultados factíveis
em curto prazo. De certa forma, Kotler e Caslione (2009) afirmam que o impacto no caixa
das empresas em curto prazo pode ser limitado, mas significativos em alguns setores.
•

Capacitação dos Clientes
O consumidor hoje possui acesso às informações sob vários pontos de vista,

originados das mais diferentes fontes. Isso significa que eles não são apenas mais uma
massa passiva da comunicação e das ações das marcas. Para Kotler e Caslione (2009),
estes clientes, além de tudo, poderão divulgar e influenciar diretamente a decisão
de compra de outras pessoas, simplesmente compartilhando suas experiências com
produtos.
Anna Kirah (apud Kotler e Caslione, 2009) afirma que as marcas não podem mais
se esconder por trás de uma cortina. A autora julga que autenticidade é fundamental
e que, caso o discurso de uma marca não se alinhe com suas práticas, a difusão da
informação pode se tornar viral e catastrófica para sua imagem.
Analisados os fatores que trazem mudanças ao cenário de estabilidade e fazem
com que as economias ou o cenário competitivo entrem em crise, as empresas precisam
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enxergar que as antigas fórmulas de gestão já não são mais o padrão de resposta para
tudo.
Atributos que antes eram considerados os únicos que poderiam influenciar na
vida financeira de uma organização, disputam a preferência dos consumidores com
atributos muitas vezes pouco emocionais, como o preço.
Kotler e Caslione (2009) citam que, quando as empresas se veem incapazes de
prever as expectativas dos clientes, as mesmas tendem a abandonar seus princípios
básicos, condenando seus diferenciais e a percepção de sua imagem.
Em suma, os autores reiteram que “O caos dispõe de um instrumento especial
para proporcionar vantagens a quem descobre oportunidades na desordem vigente.”
(Kotler, Caslione, 2009, pg. 47). Esta fala reforça, portanto, o importante papel dos
gestores e dos líderes sobre o futuro da marca.
Contudo, os autores elucidam que, mesmo em meio a novos problemas, em um
cenário competitivo totalmente mutante, alguns gestores ainda cometem erros muito
comuns, citando, entre eles:
•

Decisões sobre alocação de recursos que aniquilam a essência da estratégia e da

cultura da marca.
É fato que, em tempos de recessão, as empresas precisam cortar custos. Contudo,
é necessário estar ciente de que as reduções orçamentárias não irão prejudicar os
atributos de diferenciação e singularidade da marca, levando-a a não mais atender as
expectativas dos clientes conquistados, colocando em risco sua percepção de valor no
mercado.
•

Cortes de despesas generalizadas, em vez de iniciativas convergentes.
É fato que os períodos de turbulência não são acontecimentos permanentes.

Neste caso, as decisões tomadas nestes períodos podem refletir diretamente no futuro
de uma empresa nos momentos em que a situação voltar à normalidade.
Sviokla (apud Kotler e Caslione, 2009) afirma que todos cortam despesas, mas
fazer com que estes cortes sejam, de fato, eficazes, é o que distingue os vencedores dos
perdedores.
Kotler e Caslione (2009) reiteram ainda que:

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

798

“As empresas precisam ver-se como prestadoras de serviços e os serviços das
empresas são o conjunto de características que marcam sua identidade. (...).
Caso rompa com algum desses traços, também os serviços se desvirtuam,
e em consequência, se descaracterizam a proposta de valor da empresa.
Portanto, para efetuar cortes com exatidão cirúrgicas, as empresas precisam
avaliar até que ponto cada corte afetará os diferentes aspectos do negócio,
para não prejudicar sua proposta de valor” (Kotler e Caslione, 2009, pg. 47).

•

Remendos para preservar a geração de caixa.
Um dos grandes erros estratégicos e que podem custar caro para o futuro

de uma marca é o de fazer remendos descabidos de modo a continuar gerando fluxo de
caixa. O pecado da maioria dos gestores é que, muitas vezes, estes cortes podem trazer
consequências drásticas à medida que convergem, principalmente, na descontinuação
de planos de expansão, bem como nos investimentos de pesquisa e desenvolvimento
e no corte de pessoal qualificado. Sob essa perspectiva, os autores justificam:
Quando a empresa descarta seus talentos, é grande a chance de que, no dia
seguinte sejam contratados pelos concorrentes, para ajudá-los a melhor se
posicionarem nos dias menos sombrios e para impulsionar a inovação no
meio-tempo (Kotler e Caslione, 2009, pg. 56).

•

Redução de despesas com marketing, com gestão de marcas e o desenvolvimento

de novos produtos.
Em quaisquer que sejam as ressacas orçamentárias de uma empresa, um
comportamento padrão de grande parte dos seus gestores é a redução de despesas
com setores que entregam resultados intangíveis, como o caso inovação, gestão de
marca, marketing entre outros.
O que estes gestores não conseguem entender, é que grande parte dos
resultados de vendas estão atrelados diretamente a estes setores.
Quando os negócios estão ruins, é mais fácil culpar a situação econômica
do que tomar uma atitude no intuito de atender as novas demandas surgidas
com a mudança dos hábitos de compra dos consumidores. A única maneira
de vencer na turbulência é explorar o momento: tome decisões difíceis e
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pragmáticas, que assegurem à sua empresa e a seus produtos as melhores
chances de lutar e de sobreviver (Kotler e Caslione, 2009, pg. 59).

•

Queda nas vendas e desconto nos preços
Quando a resposta para uma movimentação do mercado é basicamente tomada

no intuito de fazer remendos em curto prazo, as chances de fracasso são quase certas.
A desvalorização de uma marca, deixando-a em um nível de comparação
semelhante ao de uma commodity, é condenar o seu futuro. Aaker (2000) acredita que
a alternativa ideal para que isso não ocorra é a construção da marca.
Em tempos de crise, a pressão feita sobre os gestores a fim de entregar
resultados, mesmo indo contra um comportamento de baixa de mercado, é um dos
fatores que mais influencia no encerramento das atividades de construção de marca.
Isso se dá, pois, na maioria dos casos, as ações promocionais exageradas influenciam
diretamente na percepção de valor que os consumidores têm de um produto.
Aaker (2000) afirma ainda que, quando o mercado, como um todo, toma
decisões semelhantes baseadas na briga por preços, é tendência que os consumidores
passem a tomar suas decisões baseadas em preço de produto do que em qualidade ou
atributos diferenciadores de uma marca. Logo, se as marcas começam a se parecer com
commodities, serão tratadas como tal.
•

Descasamento com os clientes em consequência da redução das despesas com

vendas
Nas épocas de dificuldades, é natural buscar novos clientes transacionais, aqueles
que possuem demandas momentâneas, de relacionamento ainda não construído com
a marca, mas que estão dispostos a comprar. Porém, o perfil do cliente transacional, é
o de buscar o melhor negócio, tendo em vista que sua decisão é bastante influenciada
em razão do preço baixo. Este tipo de cliente não hesitará em procurar um produto
similar na concorrência caso não julgue o processo de compra favorável.
A situação mais adequada para estes casos é o investimento nos clientes
relacionais, que são aqueles que de alguma forma já possuem um relacionamento com
a marca e que, em dadas as circunstâncias, acreditam e retornam para comprar, apesar
de alguma variação de preço.
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Corte de despesas com treinamento e desenvolvimento
O treinamento é fundamental para manter alinhados os objetivos e a identidade

de uma marca. Esta é uma das formas mais eficazes de manter único o discurso e
capacitar todos aqueles que falarão em nome da marca.
As atividades de treinamento e desenvolvimento não se limitam a contribuir
para o resultado final; elas também criam condições para que a empresa identifique
pontos fracos ou áreas em que precisa melhorar, antes que estes pontos fiquem tão
evidentes para a concorrência ou para seus públicos de interesse de modo que passem
a ameaçar o crescimento do negócio.
•

Menosprezo aos fornecedores e distribuidores
Fornecedores e distribuidores são peças chave entre todos os stakeholders de

uma empresa. São eles que viabilizam os projetos de inovação e podem reduzir custos
na composição de preço do produto.
A gestão e a negociação de relacionamentos com todas as partes interessadas
tornam-se cada vez mais importantes em tempos de turbulência. A maioria das
empresas não compreende a importância da negociação de relacionamentos
sob uma abordagem de longo prazo, ao se prepararem para sentar-se com
importantes fornecedores em épocas de dificuldades econômicas. (...)
Nesses períodos de turbulência, os principais fornecedores podem ajudar as
empresas a desenvolver melhor mix de produtos, a lançar novos produtos,
a melhorar processos de inovação a reduzir custos até dar-lhes apoio com
melhores condições de pagamento. Kozicki (apud Kotler e Caslione, 2009, pg
64).

Impor preços e condições de pagamento surreais é outro grande erro em curto prazo
que desgastam o relacionamento comercial. Períodos de crise não duram para sempre. Assim, as
empresas devem compreender que sua maneira de se posicionar com estes parceiros não deve
mudar de acordo com os ânimos do mercado. A identidade da marca deve ser mantida em todos
os pontos de contato. Além disso, vale lembrar que eles serão peças fundamentais quando as
coisas voltarem aos eixos.
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CONCLUSÃO
Hoje, as empresas tradicionais operam usando modelos de estratégia de mercado
que emergiram de sucessivas práticas de tentativas e erros que evoluíram para as tradicionais
ferramentas de marketing e gestão de marcas.
Nos tempos atuais, é preciso que os gestores observem o cenário mercadológico de modo
a entender sua complexidade. Para o consumidor, existem diversas marcas, diversos produtos
que, de algum modo, realizam as mesmas funções, ou seja, são semelhantes. Porém, existe um
pensamento subjetivo que faz com que estes prefiram uma marca em detrimento de outra. O
motivo? Relacionamento duradouro, experiência positiva, identificação com o posicionamento
da marca. A isso denominamos brand equity, ou seja, esse conjunto de atributos subjetivos é, de
fato, valor de marca.
Hoje, não é possível gerir uma marca aos moldes ditos tradicionais, em um cenário onde
os clientes estão cada vez mais informados e possuem acesso a dados que os tornam capazes de
discernir as verdades e mentiras de uma marca.
Além disso, atributos funcionais, anteriormente dados como diferencial de mercado,
hoje são facilmente copiados pela concorrência, tornando o que antes era inovação, em um item
praticamente obsoleto.
Dessa forma, os gestores precisam desenvolver uma mentalidade totalmente nova para
a sobrevivência em tempos de crise, muitas delas contrárias àquilo pregado pelo marketing
tradicional e pautadas, principalmente, no campo das percepções intangíveis, como a construção
de marca. Desta forma, é possível posicionar a marca tirando-a do âmbito onde ocorre a briga por
preço.
Kotler e Caslione (2009) destacam que é preciso pesquisar os clientes com mais frequência
e intensidade durante as crises, pois suas necessidades estão em fluxo. Todos estão sob pressão
em épocas de turbulência e caos, o que significa que os clientes, em geral, tendem a mudar
seus hábitos, o que gera oportunidade para a marca que melhor mostrar consistência em seu
posicionamento.
Neste contexto, os autores observam que, com o mercado sendo sacudido pela turbulência
e clientes assediados agressivamente por seus concorrentes, é a pior hora para pensar em reduzir
as verbas de marketing e construção de percepção de marca.
No caos econômico, pessoas e empresas buscam a segurança, sem margens para erros.
Kotler e Caslione (2009) ressaltam que é necessário mostrar para o consumidor que é seguro fazer
negócios com sua empresa. Os clientes buscam novas propostas de valor mais adequadas à época
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de dificuldades, o que nem sempre significa redução nos preços. É interessante observar que,
muitas vezes, o apelo emocional e o estreitamento de laços entre a marca e o consumidor é o
grande despertar que vai resultar na compra, excluindo, mais uma vez, a tradicional briga por
preços.
Cada empresa deve atuar de maneira a melhor preservar os clientes, bem como a força
da marca e seus objetivos de longo prazo. Essa força se dá pelo conjunto de memorabilidade,
significância e atratividade, que é a tríade base que conceitua o brand equity.
Pode-se dizer, portanto, que brand equity é o conjunto de recursos inerentes a uma marca
que se agregam ao valor proporcionado por produto ou serviço. Sendo assim, percebemos que,
mesmo em meio a tempos turbulentos, é possível que uma marca se sobressaia caso opte por
adotar o brand equity como ferramenta estratégica para sua empresa. É preciso, em ordem,
entender, envolver e conquistar a fidelidade do consumidor, gerando, assim, a percepção de valor
e mantendo um relacionamento de lealdade com ele.
Ora, é evidente que em tempos de crise isso é fundamental. Gerar valor e laços com
o consumidor é garantir sua preferência no ato da compra, favorecendo, assim, sua marca em
detrimento da concorrência.
Os gestores devem atentar-se na construção e consolidação desses valores antes
mesmo que a crise chegue. Sebastiany, da Sebastiany Branding, denomina isso como blindagem.
Esse é o grande diferencial de quem está sobrevivendo na turbulência econômica atual.
Caso a marca não tenha esse histórico de blindagem, a indicação é fazer um planejamento
de marca com ações de baixo custo e alinhamento da oferta e da mensagem no mercado.
Primeiramente, é preciso saber quem você é, o que você vende e qual é seu público. Em suma,
é preciso saber o por que da marca, sua razão de existir no mercado competitivo. A partir daí,
tem-se subsídios para definir uma mensagem que vai cativar o público de interesse, resultando,
posteriormente, numa possível compra.

REFERÊNCIAS
Livro:
AAKER, David A. Marcas: brand equity – gerenciando o valor da marca. Tradução: André
Andrade. São Paulo: Elsevier Editora, 1998. 10ª edição.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

803

AAKER, David A. JOACHIMSTHALER, Erich Como construir marcas líderes. São Paulo: Futura, 2000.
DRU, Jean-Marie, .Disruption, overturning, conventions and shaking up the marketplace, New
York: Wiley and Sons. Inc. 1996.
KELLER, Kevin Lane. Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity.
Journal of marketing, Chicago. 1993.
KOTLER, Philip, CASLIONE, John a. Vencer no caos: lições do guru de administração e marketing
para uma gestão eficaz em tempos de turbulência, Rio de Janeiro, RJ, Elsevier2009
LEVITT, Theodore, Marketing success through diferentiation - of anything, Harvard Business
review,.1980.
Revistas:
HSM Management, N7, Ano 2, março – abril/1998
Documentos Eletrônicos:
SEBASTIANY, Guilherme: Como funciona Branding em tempos de crise Disponível em:<https://
www.youtube.com/watch?v=J1s_fS2_o3s.> Acesso em: 25/06/2016.
BELLATO, M.A.; FONTANA, D.C. El nino e a agricultura da região Sul do Brasil. Disponível
em:<http://www.mac.usp.br/nino2.> Acesso em: 06/04/2016.

Anais do III Congresso Internacional de Marcas / Branding
Economia Criativa | Belas Artes | SP | Brasil

ISBN: 978-85-87985-53-8

804

