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anteriores. Isso nos faz crer que, além do seu valor 
acadêmico, o evento proporciona, aos estudiosos 
e ao público, momentos de acolhimento, cordiali-
dade e interação social de qualidade.

As edições do evento SICOM são parte do re-
torno acadêmico oferecido pela Universidade Fed-
eral de Santa Catarina à comunidade acadêmica e 
à sociedade. O evento é promovido e realizado pe-
los integrantes do grupo de pesquisa “Significação 
da Marca, Informação e Comunicação Organiza-
cional” (SIGMO/UFSC/CNPq). Os integrantes do 
grupo SIGMO são professores do Departamento 
de Expressão Gráfica (EGR) e do Departamento de 
Engenharia do Conhecimento (dEGC), também, 
são estudantes dos cursos de graduação e pós-
graduação (mestrado e doutorado) em Design e 
do Programa de Pós-graduação em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento (PPEGC/UFSC).

Na oportunidade, agradecemos a todos os 
que se interessaram e apoiaram a terceira edição do 
evento SICOM. Começamos agradecendo aos pes-
quisadores que nos enviaram artigos e, em especial, 
aos que foram selecionados para as comunicações 
e para a publicação neste livro. Também, agradec-
emos aos colegas professores que compuseram o 
conselho científico do evento e desta publicação. 
Agradecemos ainda aos palestrantes convidados: 
Isaac Camargo, Marília Gonçalves, Álvaro Dias, Gil-
berto Strunck, e aos gestores e equipes do Centro de 
Comunicação e Expressão (CCE/UFSC), do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC) e da Secretaria de 
Cultura e Arte da UFSC (SeCArte/UFSC).

  
Equipe de Coordenação do evento III SICOM.

Apresentação 

Os textos reunidos neste livro foram previamente 
selecionados, pelos membros do conselho cientí-
fico desta publicação, para também participarem 
da terceira edição do evento científico-acadêmi-
co “Seminário de Informação e Comunicação da 
Marca (III SICOM). 

Houve dezenas de artigos inscritos, sendo se-
lecionados 20 textos para serem publicados como 
capítulos deste livro. Entre esses, dez também 
foram indicados como comunicações orais, apre-
sentadas presencialmente no evento III SICOM, 
durante o dia 19 de outubro de 2016, quarta-feira, 
no Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta 
publicação, apresenta-se ainda um artigo sobre a 
marca da revista “Expressão Gráfica”, como regis-
tro de parte das comunicações realizadas na mesa 
de abertura do evento III SICOM.

Desde sua primeira edição, em 2013, o even-
to SICOM reúne a comunidade acadêmica que se 
dedica aos estudos sobre marcas, considerando 
seus diversos aspectos de criação, gestão e comu-
nicação e, também, suas diferentes expressões. As-
sim, além de promover a apresentação de estudos 
e a interação de estudiosos, profissionais e outros 
interessados, a organização do evento oferece tam-
bém uma oportunidade a estudantes e pesquisa-
dores que estão iniciando sua carreira acadêmica. 

É com satisfação, portanto, que observamos 
nesta terceira edição do evento o ingresso de novos 
estudiosos e, também, a reincidência de autores 
que participaram conosco noutras edições do 
evento SICOM, especialmente, os que realizaram 
sua primeira participação acadêmica nas edições 
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Sobre a Marca da Revista Digital Expressão Gráfica
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áreas de Design, Ilustração, Editoração Gráfica e 
Animação. Além do acesso à tecnologia, o conhe-
cimento e o domínio dos recursos gráfico-digitais 
é almejado e aplicado no desenvolvimento de di-
versos produtos. Neste texto, o produto em estu-
do é a revista digital “Expressão Gráfica - Ciência & 
Tecnologia” que, por estar disponível em uma pá-
gina digital suportada pelo sistema UFSC on-line, 
é acessível a todos os usuários da rede Internet, 
através de seus equipamentos eletrônico-digitais.

Trata-se de um produto resultante da apli-
cação dos recursos de computação gráfica, que é 
publicado no formato de revista digital na rede In-
ternet. Mas, além disso, todas as edições da revis-
ta “Expressão Gráfica - Ciência & Tecnologia” são 
especialmente dedicadas a registrar e comunicar 
o que de melhor é desenvolvido nos cursos de 
Design e Animação. Entretanto, há outros temas 
ou acontecimentos externos direta ou indireta-
mente relacionados ao contexto profissional ou 
acadêmico de Design e Animação que, também, 
compõem o conteúdo registrado e publicado na 
revista digital. Enfim, no projeto gráfico-editorial, 
há espaços para reportagens e artigos sobre reali-
zações externas de interesse da comunidade aca-
dêmica de Design e Animação do departamento 
de Expressão Gráfica da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 

Tudo isso serviu de motivação para a equi-
pe de criação, edição, produção e divulgação da 
revista Expressão Gráfica - Ciência & Tecnologia 
(ISSN 2359-5930), no planejamento e desenvol-
vimento do projeto de extensão universitária 
que, institucionalmente, abriga a produção e a 
publicação da revista digital.

1. Apresentação

O nome é a marca central do sistema de represen-
tação e comunicação da identidade de algo ou al-
guém (PERASSI, 2014). Também, é o elo que liga e 
legitima todas as outras marcas que representam 
a mesma entidade. Assim, qualquer sinal publica-
mente percebido pode ser uma marca, desde que 
também seja associado ao nome da entidade. Isso 
é confirmado na concepção da American Marketing 
Association (AMA, 1996) que a marca é um nome um 
sinal, ou conjunto de sinais, que identifica, distingue 
e representa uma entidade como: pessoa, profissio-
nal, organização, serviço ou produto, entre outros. 
Por exemplo, depois de ser publicamente nomea-
do, o produto também passa a representar o nome 
recebido. Portanto, no processo de nomeação, é 
comum o esforço para a coerência entre o nome e o 
produto, apesar de haver exceções em que, de ma-
neira irônica, o nome parece ser incoerente com o 
produto e vice-e-versa. 

Por sua vez, este texto é dedicado a assinalar a 
coerência entre o nome “Expressão Gráfica - Ciência 
& Tecnologia” e a revista digital publicada pelo gru-
po SIGMO/UFSC, que é o produto nomeado. Trata-
se de um estudo interpretativo-fenomenológico, 
baseado na descrição das características gráficas 
do logotipo e do significado do nome, em compa-
ração com a descrição das características da revista 
digital “Expressão Gráfica - Ciência & Tecnologia”. 
O resultado do estudo evidencia a coerência da 
associação que foi anteriormente proposta entre o 
nome “Expressão Gráfica - Ciência & Tecnologia” e a 
revista digital nomeada.    

A tecnologia gráfico-digital é especialmente 
interessante para profissionais e estudantes das 
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Depois de três anos do lançamento da revista 
em 2013, foram publicadas cinco edições da re-
vista (Fig. 2), que estão gratuitamente disponí-
veis através da rede digital Internet1. O projeto 
que garante a institucionalização e o financia-
mento da revista digital é desenvolvido em par-
ceria com a Secretaria de Cultura e Arte (UFSC). 

2. Sobre o desenvolvimento deste estudo 

O enfoque proposto neste texto é um registro 
descritivo e retrospectivo do desenvolvimento 
da marca gráfica da revista digital “Expressão 
Gráfica - Ciência & Tecnologia”, como um 
exercício que, especialmente, buscou a coerên-
cia entre a representação gráfica entre o nome 
escrito (logotipo) e o produto representado. 

A coerência do conteúdo do nome com o 
produto é evidente, porque se trata de um pro-
duto em que cada edição é informada a partir 
da expressividade e da linguagem gráfico-di-
gital. Também é coerente a relação do conteú-
do do nome com o contexto, porque a revista 
digital decorre de um projeto de extensão do 
departamento de Expressão Gráfica (EGR/CCE/
UFSC) em parceria com a Secretaria de Cultura 
e Arte (UFSC). Porém, além da coerência do con-
teúdo com o produto e o contexto, no exercício 
gráfico-projetivo é particularmente interessan-
te a coerência entre: (1) a expressão gráfica do 
nome, (2) o conteúdo das palavras, (3) o produ-
to representado e (4) o contexto da publicação.

Trata-se de um estudo interpretativo ou 
explicativo, de base fenomenológica, no qual é 

1   http://revistaexpressaografica.paginas.ufsc.br/

Figura 1 - Thiago Bogut; Luciano Castro; Douglas Menegazzi, 
Cláudia Spolti, e Richard Perassi.

Desde o início, a equipe da revista (Fig. 1) é li-
derada pelo professor Luciano Castro, respon-
sável pelo projeto gráfico-editorial, e composta 
pelos professores Douglas Menegazzi, que atua 
na editoria e é especialista em ilustração digital, 
e Richard Perassi que é colaborador e também 
participa da coordenação do projeto, sendo to-
dos vinculados ao departamento de Expressão 
Gráfica (EGR/CCE/UFSC). 

A equipe inicial contou com a participação 
dos graduandos Claudia Spolti e Thiago Bogut 
(Fig. 1). Posteriormente, depois da formatura dos 
primeiros integrantes, esses foram substituídos 
pelas estudantes Natally Novello e Ana Muenz.

Figura 2. Capas dos cinco números da revista pela
 ordem de publicação.
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3. Estrutura e o conteúdo da revista 
expressão gráfica

Além de representar no videodigital um formato 
semelhante às tradicionais revistas ilustradas e 
impressas, o projeto tecnológico-digital e a dia-
gramação da revista foram planejados para con-
figurar uma interface hipermídia, com diversos 
recursos interativos. Depois da capa, em todas 
as edições da revista é apresentado um infográ-
fico para orientar o usuário na navegação pelo 
conteúdo publicado (Fig. 3).

Figura 3. Infográfico de orientação do leitor usuário para 
interagir com a interface gráfico-digital.

Depois do infográfico de interação, há mais 
duas páginas introdutórias, uma com o item 
“editorial” e a outra com o item “expedien-
te”. Normalmente, já no expediente come-
çam a aparecer as janelas dinâmicas, que 
apresentam audiovisuais ou sequências de 
imagens interativas, sendo que cada ima-
gem atua ainda como hiperlink de acesso a 
outros conteúdos.

primeiramente descrito o produto representado 
que, neste caso, é a revista digital. Mas, também 
é descrito o “logotipo” (STRUNCK, 2001), que 
expressa graficamente o nome “Expressão Grá-
fica - Ciência & Tecnologia”, como marca que 
identifica, distingue e representa o produto re-
vista digital. 

A base fenomenológica, como foi propos-
ta por Edmund Hurssel (1859-1938) conside-
ra que o fenômeno observado é configurado 
de acordo com as percepções e descrições 
do sujeito observador. Portanto, primeira-
mente há o interesse sobre o modo como o 
fenômeno é experimentando pelo observa-
dor, sendo que isso se afasta dos processos 
quantitativos de verificação de hipóteses. 
Enfim, não se espera reunir provas definiti-
vas de verdade, porque o interesse é desen-
volver uma reflexão baseada em argumentos 
que propõem a correlação de elementos ob-
serváveis com aspectos culturais, de maneira 
que possa ser considerada coerente por 
outros observadores e leitores dos elementos 
destacados e dos argumentos oferecidos.

A reflexão proposta é baseada na descri-
ção de elementos e aspectos caracterizan-
do uma pesquisa descritiva como recurso 
para um estudo interpretativo. Para Valentim 
(2005), a pesquisa descritiva “observa, regis-
tra, correlaciona e descreve fatos ou fenô-
menos de uma determinada realidade sem 
manipulá-los” (VALETIM, 2005). Portanto, a 
descrição e a correlação dos elementos ob-
servados é o que caracteriza o estudo relatado 
neste texto. 
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Na quinta edição, também há três matérias 
ou reportagens disponíveis para a leitura na 
quinta edição da revista. (1) A primeira é sobre a 
realização da segunda edição do evento “Ilustra-
tiva: Encontro de Ilustração e Design UFSC”. (2) A 
segunda trata da participação de uma graduanda 
de Design (EGR/UFSC) no “Concurso Cultural Tim 
Burton”. (3) A terceira trata de um tema seme-
lhante à segunda, porque registra a participação 
premiada de equipes de estudantes da universi-
dade (UFSC) em concursos de Design. 

Figura 5.  Registro de duas páginas da sessão “Matérias”, 
com transição automática de imagens.

As três matérias ocupam 14 páginas da revista, 
com diagramação elaborada, layout diversificado 
e ricamente ilustrado, incluindo efeitos de dinami-
zação, com sobreposição alternada de imagens e 
janelas de apresentação audiovisual (Fig. 5).

Na sessão “Vitrine” da quinta edição, que 
ocupa 20 páginas, são apresentados quatro pro-
jetos. O primeiro projeto trata da técnica de Light 
Painting em Fotografia, cujo slogan é “brincan-
do com a luz”. Com imagens impressionantes 
(Fig. 6) e ocupando a metade das páginas da 
sessão, são apresentados, em sequência, os 
processos e os produtos que foram desenvolvi-
dos e realizados durante o projeto. 

O conteúdo integral previsto para cada edi-
ção é distribuído em cinco sessões (Fig. 4). (1) A 
primeira sessão é denominada “Confira”, porque 
informa sobre lançamentos de livros ou outras 
publicações e destaca eventos interessantes para 
os leitores da revista. (2) A segunda sessão reú-
ne as “Matérias”, com reportagens sobre temas 
relacionados à expressão gráfica. (3) A terceira 
sessão é a “Vitrine”, que apresenta os produtos 
desenvolvidos por estudantes, que foram iden-
tificados e selecionados para publicação. (4) A 
quarta sessão “Artigos”, geralmente, é reservada 
para publicação de dois textos acadêmicos de 
qualidade, cuja temática também seja coerente 
com os interesses do público leitor da revista. 

Figura 4.  Sumário com as quatro sessões da quinta edição 
da revista Expressão Gráfica.

Por exemplo, na quinta edição da revista, a 
sessão “Confira” trata do lançamento do livro 
digital “Do ponto ao pixel: sintaxe gráfica no vi-
deodigital” (PERASSI, 2015). Por se tratar de um 
e-book gratuitamente acessível na rede digital 
Internet, a imagem reduzida da capa do livro 
que aparece na parte superior da página (p. 9) 
e à direita do observador, também atua como 
hiperlink para o livro digital.
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Portanto, a visualidade e a funcionalidade da 
sessão “Artigos” também são ilustradas, mul-
timídia e interativa, garantindo encantamento 
e diversão, além de informação, cujo conteúdo 
promove o conhecimento acadêmico.

4. Posicionamento e descrição da 
marca gráfica

De acordo com a apresentação da revista feita 
no item anterior, observa-se que seu formato 
editorial difere do que é mais recorrente nas 
revistas acadêmico-científicas. Contudo, tra-
ta-se de um posicionamento de marca pre-
visto para ser diferenciado e especificamente 
projetado para o produto Revista Digital Ex-
pressão Gráfica – Ciência & Tecnologia, consi-
derando-se as características e as necessida-
des do público interno do departamento de 
Expressão Gráfica (EGR/UFSC), especialmente 
com relação à produção de qualidade, que é 
continuamente realizada por estudantes de 
Design e Animação.

O enfoque em Ciência e Tecnologia abran-
ge os aspectos técnicos, científicos e artísticos 
do campo tecnológico, reunindo estudos e 
práticas em Design e Arte Aplicada. Portanto, 
sem desconsiderar o conteúdo teórico, que 
predomina nos textos acadêmico-científicos 
da sessão “Artigos”, optou-se por desenvol-
ver uma revista variada que, também, oferece 
uma “Vitrine” para a produção estético-tec-
nológica e, ainda, publique matérias jornalís-
ticas sobre temas de interesse para profissio-
nais e estudantes de Design e Animação, entre 
outras áreas. 

Figura 6.  Duas páginas da sessão “Vitrine”, sobre o projeto 
de fotografia com a técnica Light Painting.

Ocupando mais páginas que as matérias ou re-
portagens, a sessão “Vitrine” registra e divulga 
projetos de diferentes áreas relacionadas com 
Design, seja sobre Produto, Ilustração, Fotografia 
ou Animação, entre outras. De maneira diferen-
ciada das outras sessões da revista, que recebem 
e publicam conteúdos de diversas origens, na 
sessão “Vitrine”, privilegia-se a apresentação dos 
projetos realizados no âmbito do departamento 
de Expressão Gráfica (EGR/UFSC) e, mais espe-
cialmente, dos cursos de Design e Animação.

Enfim, fechando a quinta edição da re-
vista, dois textos autorais compõem a sessão 
“Artigos” e completam as 67 páginas que apre-
sentam o conteúdo integral da publicação di-
gital. Os artigos tratam: (1) do estilo visual das 
animações e (2) da proposta de Design para a 
loja de um museu. Apesar dos artigos serem 
distintos das reportagens e dos projetos, com 
os textos escritos expressando uma linguagem 
mais acadêmica ou técnico-científica, a dia-
gramação e o layout de suas páginas seguem 
o padrão visual e funcional de toda a revista. 
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porque é sensorialmente, esteticamente e sim-
bolicamente vivenciado pelo público que aces-
sa a publicação.

Com relação à efetividade representati-
va e comunicativa do nome e do logotipo, é 
necessário que a vivência adequada seja con-
templada na audição e na interpretação da 
sonoridade do nome e na visualização e na in-
terpretação do logotipo (PERASSI, 2001). Por 
sua significação na língua portuguesa e na 
cultura brasileira, o nome “Expressão Gráfica” 
bem qualifica o produto que representa, pro-
pondo maior amplitude estética sobre a lógi-
ca técnico-científica. A significação da palavra 
“gráfica” implica na sugestão de rigor e siste-
matização técnico-tecnológica, que são exigi-
dos para a reprodução de imagens impressas 
ou digitais. Por sua vez, a palavra “expressão” 
propõe associações primeiramente relaciona-
das com afetos ou emoções, portanto, é mais 
associada com Arte do que com as conven-
ções lógicas da linguagem.

Na reunião das palavras “expressão” e 
“gráfica” há significações poéticas e lógicas, 
que são diferenciadas e complementares. 
Isso permite que o nome “Expressão Gráfica 
- Ciência & Tecnologia” seja abrangente o 
suficiente para reunir Arte, Ciência, Técnica 
e Tecnologia, recuperando todo o percurso 
entre Artes Gráficas e Ciência da Informação 
Gráfica, como é devidamente contemplado 
e expresso no logotipo da revista digital 
em estudo. 

Figura 7.  Marca gráfica da Revista Digital Expressão Gráfica 
– Tecnologia & Ciência.

A marca gráfica da revista é exclusivamente com-
posta pelo logotipo (Fig. 7), sendo que o outro 
conjunto de elementos distintivos da identida-
de da revista é composto pelas particularidades 
e recorrências específicas do layout e da estru-
turação dinâmico-interativa do próprio produto 
gráfico-editorial. Por exemplo, as cores decor-
rentes da apresentação do logotipo variam de 
acordo com as cores e os outros elementos da 
linguagem gráfica de cada edição. Por sua vez, a 
seleção e a recorrência fontes tipográficas apli-
cadas fora do logotipo, também, dizem respeito 
às características do próprio produto sem consi-
derar a marca gráfica. 

Além da pertinência do conteúdo do nome, 
portanto, deve ser observado que o posiciona-
mento e a temática da revista também são coe-
rentemente expressos nos desenhos dos tipos 
componentes do logotipo. Isso é necessário 
para que o observador, leitor ou usuário viven-
cie o posicionamento da publicação já na per-
cepção de sua marca gráfica. Assim, o logotipo 
da revista deve ser a síntese simbólica de tudo 
que é proposto pela identidade do produto, 
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artística, classicismo da tradição gráfica e exati-
dão da modernidade científico-tecnológica são, 
conscientemente ou não, vivenciadas pelo re-
ceptor em sua experiência com a marca gráfica 
(Fig. 7, 8 e 9).  

Além disso, como foi anteriormente exem-
plificado com outras imagens, em conjunto, o 
layout colorido e diversificado da revista e sua 
dinâmica funcional multimídia e interativa, que 
a caracteriza como produto gráfico-digital, pro-
piciam uma experiência típica da estética Pop 
eletrônico-digital, apresentando-se como objeto 
lúdico multifacetado e esteticamente fascinante.

5. Considerações finais

A identidade e o posicionamento da marca em es-
tudo, que representa a revista digital “Expressão 
Gráfica - Ciência & Tecnologia” são coerentemente 
expressos e comunicados pelo nome e pelo logoti-
po. O nome é a marca central e o logotipo é o ele-
mento gráfico básico da identidade visual.

Devido à origem dos estudos e das ativida-
des desenvolvidos nos cursos de Design e Anima-
ção, a revista digital “Expressão Gráfica - Ciência 
& Tecnologia” é comprometida com as manifes-
tações artísticas, culturais e tecnológicas que, 
primeiramente, são relacionadas com a mídia de 
massa e, atualmente, com a mídia digital. Isso é 
justificado porque a reprodutibilidade técnica 
em escala, seja de textos escritos ou imagens, é o 
interesse básico que promoveu todo o desenvol-
vimento das artes e da tecnologia gráfica. Assim, 
apesar de sua origem milenar, as artes gráficas 
encontraram na mídia eletroeletrônica e na mí-
dia digital suas expressões máximas.

Figura 8.  Detalhe da marca gráfica da Revista Digital Expres-
são Gráfica – Tecnologia & Ciência.

Visualmente, na marca gráfica da revista digital (Fig. 
8), o desenho da palavra “EXPRESSÃO” é composto 
e apresentado com letras expressivas e menos or-
denadas, como desenhadas “à mão livre”, com tin-
ta e pincel largo, sendo que isso reforça o sentido 
poético-expressivo que é pertinente à significação 
linguística da palavra.   Por sua vez, o desenho da 
palavra “GRÁFICA” é composto com letras em es-
tilo clássico, racional e elegante, desenhadas com 
serifas e variações na espessura das hastes (Fig. 
9). Isso também confirma as ideias de elegância e 
precisão que, tradicionalmente, são associadas às 
artes gráficas. Por fim, o desenho do complemento 
decorrente das palavras “TECNOLOGIA & CIÊNCIA” 
é predominantemente escrito com letras retas do 
tipo bastão (Fig. 9), reforçando o sentido lógico de 
exatidão, que é característico da tradição positiva 
nas áreas de Ciência e Tecnologia.

Figura 9.  Detalhe da marca gráfica da Revista Digital Expres-
são Gráfica – Tecnologia & Ciência.

Em síntese, seja na condição de observador, lei-
tor ou usuário, os sentidos de expressividade 
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Diante do exposto, além de assinalar o con-
texto de emissão, que é o departamento de Ex-
pressão Gráfica (EGR/CCE/UFSC), o nome atribuí-
do à revista digital “Expressão Gráfica - Ciência 
& Tecnologia” e a composição gráfica de seu lo-
gotipo, sinteticamente, representam os aspectos 
tangíveis e intangíveis, que caracterizam a iden-
tidade da publicação. Trata-se de uma revista di-
gital cujo formato gráfico-editorial e o conteúdo 
são dedicados à tradição poética e à evolução 
tecnológica da expressão gráfica, especialmente, 
na cultura Pop, que foi consolidada no apogeu da 
comunicação de massa.  O processo de consoli-
dação da produção industrial dos bens culturais 
e dos valores decorrentes da cultura Pop, tam-
bém, justificaram a ideia de “indústria cultural”, 
assinalando o valor ideológico dos produtos que 
divulgam: estilos, tendências e inovações científi-
cas e tecnológicas, como a revista digital “Expres-
são Gráfica - Ciência & Tecnologia”.   
  

O desenvolvimento das tecnologias de in-
formação e comunicação, entretanto, também 
interfere nas ideias, altera as atitudes e provoca 
mudanças nos valores e nos comportamentos 
culturais. O advento da indústria e da mídia ele-
troeletrônica fundou e promoveu a cultura Pop, 
que foi continuamente incrementada, registrada 
e divulgada pelos meios de comunicação de mas-
sa. O sistema de equipamentos computacionais 
interligados em rede mundial é parte da comuni-
cação de massa. Contudo, diferente da mídia ele-
troeletrônica que ampliou a difusão, permitindo 
a comunicação unidirecional de poucos emisso-
res para muitos receptores, a mídia digital inter-
ligada em rede promoveu a comunicação multi-
direcional e interativa de muitos emissores para 
muitos receptores e vice-e-versa. 

Apesar de ser suportada por uma plata-
forma digital e associada a diversos canais de 
comunicação multilateral, o layout, a diagra-
mação e o manejo da revista digital “Expres-
são Gráfica - Ciência & Tecnologia”, em grande 
parte, ainda mantém o formato tradicional das 
revistas impressas ilustradas. Todavia, o produ-
to é incrementado por: (1) janelas dinâmicas e 
multimídia, que permitem o sequenciamento 
de imagens fixas ou a exibição de audiovisuais 
animados; (2) hiperlinks, e (3) recursos de busca 
de dados e livre navegação, entre as diferentes 
sessões da publicação. Portanto, a comunica-
ção proposta pela revista digital é de um para 
muitos, porque os usuários não podem inter-
ferir no conteúdo e no formato gráfico-editorial 
do produto, apesar de percorrerem diferentes 
itinerários, no processo de navegação ou reco-
nhecimento digital da publicação. 
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Sobre a Marca da Revista Digital 
Expressão Gráfica
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Este artigo tem como objetivo apresentar o processo de criação 
da identidade visual e da elaboração do layout de diagramação 
da revista Mix Sustentável. O projeto Mix Sustentável apresenta 
como proposta a criação de um periódico virtual sobre sustenta-
bilidade em projetos de engenharia, arquitetura e design a fim de 
promover a troca de informações entre pesquisadores da área.

Mix Sustentável e Portal Virtuhab: 
Desenvolvimento de Identidade Visual, Revista e Site

Palavras-chave: Design. Sustentabilidade. Marca

Resumo:

28
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1. Introdução

A identidade visual compreende o conjunto de 
atributos que torna uma concepção única. Ela 
reúne todas as referências visuais que identi-
ficam uma empresa ou produto e é de grande 
importância para um projeto, pois é ela que o 
representa diante do público. Segundo Alves 
(2002), identidade visual é um conjunto siste-
matizado de elementos gráficos que formam a 
identidade visual de uma empresa, uma institui-
ção, um produto ou um evento, personalizando-
-os, tais como um logotipo, um símbolo gráfico, 
uma tipografia ou um conjunto de cores.

Muito além de uma representação gráfica, a 
identidade visual expressa a essência e todos os 
conceitos por trás do trabalho de uma empresa 
através de informações visuais como logotipo, 
símbolo, cores, tipografia e a disposição dos ele-
mentos gráficos, que por sua vez, devem seguir 
um padrão que será estabelecido no manual de 
identidade visual a fim de consolidar a marca. Se-
gundo o Comitê de Definições da American Marke-
ting Association estabelecido em 1960, “Marca 
é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, 
ou uma combinação dos mesmos, que pretende 
identificar os bens e serviços de um vendedor ou 
grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles 
dos concorrentes” (J.B. PINHO, 1996)

A marca está contida, de acordo com Bit-
tencourt e Pedrosa (2010), no processo de cria-
ção intelectual, definido como “toda obra que 
possa ser objeto do direito de propriedade in-
telectual, em seu sentido mais amplo, como: 
invenção, aperfeiçoamento, modelo de utili-
dade, processo e desenho industrial, marca, 

programa de computador, obra científica, lite-
rária e artística e cultivar”.

Devido à sua importância, o desenvolvi-
mento da identidade visual deve ser bem es-
tudado e trabalhado. Neste artigo será apre-
sentado o processo de desenvolvimento da 
Identidade Visual do periódico Mix Sustentável, 
o desenvolvimento e a diagramação do periódi-
co, bem como a demonstração do site e da últi-
ma edição impressa. Hospedado no site http://
portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/, o presente artigo 
mostra também as demais marcas que fazem 
parte do conjunto de ações de pesquisa e exten-
são do grupo: materioteca de produtos susten-
táveis, portal Virtuhab e ENSUS – Encontro de 
Sustentabilidade em Projeto.

2. Estratégia Metodológica Utilizada

2.1. Processo de criação da identidade visual

Para a criação da identidade visual do periódi-
co, foram realizadas diversas pesquisas de con-
ceitos similares, associando os que deveriam 
ser passados através da identidade visual. Após 
as pesquisas foram realizadas análises de for-
mas, cores, tipografia e conceitos que melhor 
representassem a Mix Sustentável.

O resultado dessas pesquisas e o levanta-
mento de informações foram organizados em 
um Painel Semântico. “O Painel Semântico re-
fere-se a uma espécie de quadro de referências 
visuais para determinados aspectos do proje-
to, tais como cores, formas, texturas, concei-
tos, cenários, etc. A Semântica diz respeito ao 
estudo do significado. No design de produto 
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estabelece-se que todo objeto, além de sua fun-
cionalidade prática e estética, também é um 
símbolo cultural, algo que tem um significado, 
que traduza os conceitos e as ideias relaciona-
das ao projeto.” (FACCA, 2012).

A figura 1 mostra o painel semântico de-
senvolvido, contendo formas, cores e conceitos 
utilizados para a criação da identidade visual da 
Mix Sustentável.

Figura 1 – Painel Semântico

O conceito do periódico Mix Sustentável foi for-
mulado levando em consideração três aspectos:

•  Integração;
•  Sustentabilidade;
•  Interdisciplinaridade.

O projeto da Mix Sustentável está vinculado ao 
Portal Virtuhab http://portalvirtuhab.paginas.
ufsc.br/ que abrange projetos realizados por um 
grupo de pesquisadores da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina) abrangendo as áreas 

de sustentabilidade e projeto de produtos com 
atuações nos cursos de Arquitetura e Urbanis-
mo, Design e Engenharia.

No projeto da referida marca do periódico, 
buscou-se a integração em uma mesma lingua-
gem para as diversas marcas de atuação do Grupo 
de Pesquisa Virtuhab. Assim, a Materioteca de Pro-
dutos Sustentáveis, o evento ENSUS (Encontro de 
Sustentabilidade em Projeto), o portal Virtuhab, 
a página do grupo e a página da Mix Sustentável 
apresentam uma uniformidade de conceitos.

2.2 Processo de criação do símbolo

Símbolo gráfico é um desenho característico 
destinado a funcionar como elemento de identi-
dade visual de uma empresa, organização, pro-
duto, serviço ou evento (ALVES, 2002).

Para representar a ideia de unir diversas 
áreas do conhecimento na discussão de sus-
tentabilidade e fazer alusão ao nome da revis-
ta, pensou-se o símbolo tendo como referência 
as hélices de um processador representando as 
áreas do conhecimento que serão abordadas na 
revista, relacionando as mesmas com os três as-
pectos que envolvem o projeto: Integração, sus-
tentabilidade e interdisciplinaridade.

Para garantir a proporcionalidade, partiu-
se do retângulo áureo para criar o elemento 
de hélice do símbolo. A proporção áurea cor-
responde a uma constante real algébrica irra-
cional representada pela letra grega (Phi). Em 
áreas como a arquitetura e o design gráfico, 
é comum a utilização do “retângulo de ouro” 
para obter a proporção áurea. Neste caso, o 
número de ouro (1,618.12) é obtido a partir da 
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tipos de fontes em um mesmo texto, facilitando 
sua leitura. Além disso, a divisão dos textos em 
duas colunas e a variação do layout no interior 
da revista torna a leitura mais dinâmica e fluida.

3. Resultados Obtidos

A sustentabilidade reflete a atuação dos pesquisa-
dores envolvidos no projeto, procurando o equilíbrio 
das dimensões Econômica, Social e Ambiental, con-
forme definido em Librelotto e outros (2012). Outro 
fator levado em consideração foi a multidisciplinarie-
dade do grupo envolvido, caracterizado por pesqui-
sas envolvendo variáveis quantitativas e qualitativas, 
ligando ciências exatas com sociais aplicadas. Por 
esse motivo as cores usadas buscam os tons terra e o 
verde, muito associadas ao conceito de sustentabili-
dade. Reflete também os temas essenciais que serão 
tratados na revista Mix Sustentável.

A tipografia utilizada foi especialmente 
desenhada para refletir um aspecto de leveza 
e suavidade presente nas curvas de forma a re-
presentar a sustentabilidade. A figura 3 mostra a 
identidade visual final da revista.

Figura 3 – Identidade visual Mix Sustentável

divisão de base do retângulo pela sua altura. 
(CROOVE, 2013)

A Figura 2 mostra, em etapas definidas, o 
processo de desenvolvimento do símbolo da re-
vista Mix Sustentável. 

Figura 2 – Processo de criação do símbolo.

2.3 Processo de diagramação do periódico

Para a leitura agradável de um material online ou 
de um material impresso, é necessário que este 
tenha uma boa diagramação; e isto depende de 
vários fatores como a escolha da tipografia para 
o texto, divisão e largura de colunas, margem, 
entre outros. Para Portillo (2011), diagramação é 
a arte de organizar elementos visuais em deter-
minada mídia de forma inteligível, que facilite a 
leitura e compreensão de toda a informação. 

Para a Mix Sustentável foi escolhida como 
fonte principal para os textos a Myriad Web Pro. 
É uma fonte sem serifa, garantindo uma boa 
leitura, tanto em textos virtuais quanto nos im-
pressos. Devido a sua grande variação de pesos, 
é possível destacar palavras em itálico, negrito 
ou condensado sem que precise usar diversos 
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de periódicos científico do sistema Qualis do 
CNPq.

Figura 5 – Página web desenvolvidas para a Mix Sustentável.

A figura 6 ilustra as páginas do editorial e sumário da 
última edição publicada em Abril de 2016. Na página 
da esquerda, ou página par, mostra-se o editorial e 
o expediente; onde consta a identificação de todos 
que fazem parte da revista, créditos, ISSN e informa-
ções de contato. A página da direita é reservada a 
apresentação do volume em específico; no caso do 
presente exemplo, referente ao evento ENSUS 2016. 

A figura 4 mostra as outras três marcas desen-
volvidas pelo grupo em conjunto, onde se pode 
perceber o objetivo de manter-se a mesma con-
ceituação entre as marcas.

A Mix Sustentável foi projetada para ser um 
periódico online e impresso. No caso da edição 
impressa deverá ser utilizada apenas tinta preta, 
e fonte ecológica, visando à maior economia de 
tinta e papel.

Figura 4 – Demais marcas vinculadas ao grupo Virtuhab

A figura 5 ilustra os dois sites da revista, sendo a 
primeira imagem referente ao periódico hospe-
dado em site da universidade (http://mixsusten-
tavel.paginas.ufsc.br/) e a segunda imagem mos-
tra a revista no sistema Open Journal Systems 
- SEER/OJS (http://www.nexos.ufsc.br/index.php/
mixsustentavel), utilizado para consulta online 
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Essa constatação mostrou um potencial 
muito atrativo para a criação de um periódico 
interdisciplinar, cujo principal objetivo fosse 
possibilitar aos pesquisadores da área o com-
partilhamento das informações e resultados de 
suas pesquisas. A atuação é de forma integrada 
e transversal às áreas da engenharia, arquitetu-
ra e design (dentre outros).

Assim foi criado o periódico denominado 
MIX Sustentável, que apresenta uma proposta 
nova, mesclando o rigor científico com dados 
mercadológicos, tornando o periódico atrati-
vo tanto para o público em geral quanto para 
pesquisadores, professores, pós-graduandos e 
graduandos. Para tanto, apresenta a seguinte 
estrutura em cada edição:

- Seção científica: reúne de 10 a 14 artigos 
científicos que apresentem o inter-relaciona-
mento do tema sustentabilidade em projetos, 
nas áreas do design, engenharia e arquitetura;

- Seção mercadológica: apresenta duas ou 
três entrevistas com profissionais atuantes 
no mercado, mostrando projetos práticos que 
tenham aplicações na esfera da sustentabilidade;

- Seção graduação e iniciação científica: 
apresenta o resumo expandido de  2 a 4  TCCs 
(Trabalhos de Conclusão de Curso) ou PCCs 
(Projetos de Conclusão de Curso) defendidos 
e aprovados, no tema da revista, dos curso de 
graduação em engenharia, design e arquitetura;

 - Seção pós-graduação: apresenta de 2 a 5 
short papers de dissertações ou teses defendi-
das e aprovadas na área da revista.
Estes conceitos todos estão reunidos na identi-
dade visual proposta para o periódico, cuja mar-
ca, de acordo com Bittencourt e Pedrosa (2010), 

Figura 6 – Mix Sustentável disponibilizada no sistema issuu.com

4. Considerações Finais 

O periódico MIX Sustentável é interdisciplinar, com 
foco na sustentabilidade aplicada à projetos, prin-
cipalmente nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia e Design. A tiragem da revista é de 
duas edições regulares ao ano (semestral) e duas 
edições especiais, em geral vinculadas à eventos 
de sustentabilidade. Até o momento, a revista Mix 
Sustentável publicou três edições, estando a quar-
ta em processo de editoração. 

A área de projeto tem demonstrado cresci-
mento significativo nos congressos e eventos dos 
últimos anos. Mais ainda ao se considerar a necessi-
dade da inserção da sustentabilidade no desenvol-
vimento de processos e produtos. Segundo levan-
tamento realizado pela equipe da Mix Sustentável 
houve incremento de mais de 60% no envio de arti-
gos científicos para as áreas relacionadas ao projeto 
sustentável no seu pilar ambiental, entre as três úl-
timas edições de eventos da área. Esse incremento 
proporcionou um acréscimo nos artigos aprovados 
e efetivamente apresentados nos eventos, tornan-
do a área ambiental de comprovada relevância.
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é classificada, conforme sua natureza, em uma 
marca de produto, ou seja, aquela usada para dis-
tinguir produto ou serviço de outro idêntico, se-
melhante ou afim, de origem diversa e, quanto a 
apresentação, foi classificada como nominativa. 
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O presente artigo propõe expor alguns conceitos a cerca do ter-
mo cultura, apresentando uma reflexão integrada da relação en-
tre a colaboração e a valorização da identidade cultural para o 
desenvolvimento de novos produtos, servindo como ferramenta 
metodológica, interativa e colaborativa para auxiliar os profissio-
nais do design a desenvolverem produtos e ideias, justificando 
assim o importante valor da cultura, no qual o designer e seu re-
spectivo usuário estão inseridos. A pesquisa caracteriza-se como 
básica, qualitativa e com objetivo exploratório, tendo em seus 
procedimentos técnicos a revisão da literatura, proporcionando 
maior percepção do problema proposto, de maneira a torna-lo 
explicito. Ao final deste estudo, pode-se concluir que a colabo-
ração entre design e cultura como processo criativo e inovador 
proposto por esta investigação, possibilita a mescla de diferentes 
elementos regionais e nacionais no desenvolvimento, agregando 
identidade e valores ligados a raízes culturais dos usuários,
indicando fundamentos para a criação e estruturação de produ-
tos e ideias inovadoras.

Identidade Cultural como 
Ferramenta para Alcançar Inovação

Palavras-chave: Design. Identidade Cultural. Inovação

Resumo:
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1. Introdução

Em um mercado globalizado, caracterizado pela 
abundância de produtos semelhantes, a oportunida-
de de inserir elementos com caráter cultural a esses 
objetos, pode ser utilizada como metodologia e fer-
ramenta estratégica para alcançar inovação. A partir 
do momento que a cultura e o consumo são tratados 
conjuntamente, o consumo deixa de ser um simples 
produzir, comprar e usar objetos, e passa a ser um sis-
tema simbólico, através do qual a cultura manifesta 
seus princípios, categorias, ideia, valores, identidades 
e projetos (FAGIANNI, 2006).

O relacionamento entre o design e cultura 
ocasionou muitas distorções e voltas ao longo dos 
séculos passados, da mesma forma o design é con-
siderado como um agente da mudança (MOALOSI 
2007), assumindo uma posição essencial no reco-
nhecimento e tradução dos valores e signos cul-
turais, para gerar significado simbólico e cultural 
aos produtos e serviços, quanto na investigação e 
aproximação de mundos e estilos de vida diversos. 

A cultura gerencia a diversidade e se revela 
naturalmente em toda a ação humana, tal como 
o design nos produtos. O design articula o sig-
nificante e o significado criando um signo (KRU-
CKEN, 2009). A semiologia pode ser útil para 
explicar tais características e codifica-las nos 
objetos quotidianos (BARTHES, 1996). É nesse 
contexto, que o design se justifica também pelo 
fato de produzir e gerar símbolos.

Considerando o problema em questão, e 
tendo em vista a compreensão da temática do 
design aliado à valorização de uma identidade 
cultural, tal estudo tem em seu objetivo explo-
ratório, visando proporcionar maior percepção 

com o problema proposto para torna-lo expli-
cito, tendo como procedimentos técnicos a re-
visão da literatura (GIL, 2002). Também se ca-
racteriza como exploratório e descritivo, com o 
intuito de proporcionar ao designer pesquisa-
dor maior conhecimento sobre o tema e apro-
fundar questões a serem estudadas (MATTAR, 
2001). Nessa abordagem metodológica, preten-
de-se identificar oportunidades, valorizando a 
identidade cultural como estratégia na área do 
design e suas vertentes.

2. Considerações acerca da cultura

A cultura é vista como um elemento que garan-
te a todos os cidadãos o direito a celebração de 
sua identidade, a manifestação de sua sensibi-
lidade e emoção, a imaginação e o sentido de 
coletividade, num processo de conscientização, 
mobilização e transformação social. Nesse sen-
tido antropológico, Coelho (2012) traz uma con-
ceituação mais complexa, dizendo que cultura 
remete à ideia de uma forma que caracteriza o 
modo de vida de uma comunidade em seu as-
pecto global, totalizante. Fischer (2002) define 
cultura como modo de vida de um povo; uma 
estrutura social no campo das ideias, crenças, 
costumes, artes, linguagem, moral e direito; leis 
que traduzem ações, sentimentos e pensamen-
tos de um povo. Costa (2004) refere-se à cultura 
como um mecanismo encontrado pela humani-
dade para acumular conhecimento e experiên-
cias, construindo continuamente o que pode-
mos chamar de patrimônio cultural. 

Kotler (2000) afirma que uma marca em-
presarial pode trazer até seis níveis de atributos, 
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dentre eles a cultura: a marca pode representar 
certa cultura, assimilando suas características. 
Fortalecendo ainda mais a valorização da cultu-
ra e sua transversalidade como uma ferramenta 
estratégica nos dias atuais. É que os múltiplos 
enlaces que o campo da cultura tem vindo a 
estabelecer, de forma cada vez mais intensa, 
profunda e particularmente, remetendo a cul-
tura a uma posição indiscutível centralidade no 
mundo de hoje, (MIGUEZ, 2007).

Em um mercado que vem tornando-se cada 
dia mais competitivo, e que os consumidores estão 
cada vez mais exigentes e conscientes, o papel so-
cial e cultural que a empresa transmite à sociedade 
é de fundamental importância para a construção 
e solidificação de sua marca, gerando atratividade 
e vantagem competitiva. Empresas de ponta do 
mundo inteiro estão cada vez mais sensibilizados 
de que, o que é bom para a cultura, também é bom 
para a empresa, consolidando sua marca, repercu-
tindo diretamente em seus resultados financeiros.

2.1 Identidade Cultural e Design

Numa perspectiva de valorização e preocupa-
ção em relação a evidenciar o território a qual 
pertencemos, a identidade cultural pode surgir 
como tendência e estratégia, gerando símbolos 
e objetos acerca dos elementos que a compõe.

A cultura é a comodidade no mundo do 
século XXI; cultura como preservação 
do passado, mas não limitada à heran-
ça cultural; cultura como expressão da 
criatividade e da necessidade de inova-
ção e renovação do presente. A cultura é 

também uma projeção para o futuro [...] 
Design significa continuidade cultural. 
A identidade cultural pode encontrar-
se nos produtos projetados no mundo, 
uma vez que não existe design sem cul-
tura, não existe cultura sem identidade 
[...] estou convencido que em principio 
para o design não existem fronteiras 
[...], mas design sem fronteiras não sig-
nifica conformidade: significa uma inte-
ração que cruza culturas com o conhe-
cimento e vontade de estudar, analisar 
e apreciar essa variedade de culturas 
à luz do nosso próprio conhecimento, 
criatividade e experiência. (LOEK VAN 
DER SAND apud FERREIRA, 2002).

Montaña relata que os valores culturais em-
pregados ao design e que apelam às emoções 
do consumidor, possibilitam uma maior liga-
ção e identificação com os produtos, trans-
pondo laços de experiências e emoções en-
tre consumidor e marca isso é fundamental 
para a competitividade dos produtos. Outra 
vantagem reside no fato de que os valores 
culturais são difíceis de imitar, permitindo a 
criação de produtos exclusivos, característi-
cos de uma determinada cultura (MONTAÑA, 
2004). Ainda de acordo com o autor existem 
três dimensões do design – função, estética 
e símbolo – e tais são profundamente cultu-
rais. Naturalmente que a identidade cultural 
não será um fator que por si só assegure o 
sucesso, mas que deve ter sido considera-
do juntamente com outros fatores. Ferreira 
(2002) também ressalta que produtos devem 
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3. Design e Inovação

Eminentemente, a busca pela inovação é o 
fator que proporciona uma cadeia de benefí-
cios e oportunidades para empresa e socie-
dade. Fator que permite inúmeras possibi-
lidades para o designer que é empenhado a 
criar produtos e soluções que irão satisfazer 
as necessidades e ambições socioculturais 
de seus usuários. Embora o termo inovar es-
teja sempre em evidência, a busca por inova-
ção sempre esteve presente nas civilizações, 
não se tratando de algo recente (NAKASHIMA, 
2012). Entende-se por inovação como: a im-
plementação de um produto novo, ou signifi-
cativamente aprimorado (bem ou serviço), ou 
processo, um novo método organizacional de 
negócio, organização de trabalho ou relações 
externas (OECD, 2005). Como o próprio termo 
sugere, inovar remete a introduzir uma novi-
dade, como processo de introduzir, adotar e 
implantar uma nova ideia em uma organiza-
ção em resposta a um problema percebido, 
transformando uma nova ideia em algo con-
creto (ALENCAR, 1996). Wonglimpyart (2010) 
diz que, no mundo existe um aumento de 
concorrência, e um diferencial para nações 
é a capacidade de inovação, pois ela fornece 
aceleração no avanço tecnológico. Conforme 
Pinchot (2004) a inovação é mais do que cria-
tividade, fato este que exige dos profissionais 
um comportamento empreendedor já que o 
verdadeiro desafio é transformar ideias em 
realidades rentáveis.

Atualmente, o design está intensamente 
conectado com a inovação e o desenvolvimento 

ser projetados sempre identificando a cul-
tura daqueles que serão os seus potenciais 
utilizadores, caso se pretenda o sucesso e a 
aceitação do mercado.

Gutierrez (2011) salienta que é praticamen-
te impossível para o designer ignorar sua própria 
cultura. O designer além de transmitir sua cultu-
ra, também é responsável por ajudar a moldar a 
cultura, onde os produtos em si são concebidos 
e onde serão utilizados. Assim o designer tem a 
responsabilidade de não permitir que tais identi-
dades culturais se enfraqueçam frente à difusão 
dos elementos globais. 

Ademais, a tendência de agregar valor aos 
produtos através do fortalecimento e resgate 
de uma identidade cultural, impulsiona e valo-
riza a atuação do designer, principalmente em 
economias emergentes, aumentando assim os 
investimentos e o reconhecimento da área no 
mercado, como criador de inovações ligadas ao 
território e sua promoção através de produtos e 
serviços (KRUCKEN, 2009).

Ainda destacando a valorização de uma 
identidade cultural para o novo mercado glo-
bal, Lima (2012) assegura que é uma tendên-
cia a “culturalização” da economia, eviden-
ciando ainda mais a necessidade de práticas 
e ações criativas como estratégia para o de-
senvolvimento. A nova estrutura do capitalis-
mo em nível global aponta, entre outras coi-
sas, para uma crescente “culturalização” da 
economia, com avanço do trabalho intelec-
tual, mudanças concomitantes nos padrões 
de consumo, estetização geral da produção 
e do mundo.
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Figura 1 – Escada do design.
Fonte: Adaptado de Swedish Industrial Design Foundation (SVID).

É preciso reconsiderar a posição do design 
nas organizações, que ultrapassa os níveis 
meramente operacionais, relacionados ao 
desenvolvimento dos novos produtos, para 
subir até níveis estratégicos das empresas, 
relacionados à sua administração (FRANZATO, 
2010). Nessa abordagem, o conceito não se 
restringe apenas aos setores organizacionais, 
podendo ser considerada como um novo mode-
lo econômico e de desenvolvimento, não só no 
sistema produtivo, mas na sociedade como um 
todo (BISTAGNINO, 2011).

O valor cultural empregado aos produtos 
torna-se cada vez mais importante, num mo-
mento em que as oportunidades para inovações  
tecnológicas através da renovação e aperfeiçoa-
mento de suas tecnologias, se tornam mais ob-
soletas em um curto espaço de tempo. Assim a 
diferenciação pode vir do valor cultural, repre-
sentado principalmente pela estética e simbo-
lismo (GUTIERREZ, 2011).

de um país ou de uma região, podendo colabo-
rar direta ou indiretamente com a qualidade de 
vida das pessoas. Drucker (1987) acentua que 
inovar é o ato que contempla os recursos sob 
uma nova capacidade de gerar riqueza. Segun-
do Van de Ven (1999), o processo de inovação 
pode ser entendido como o desenvolvimento 
ou implementação de uma nova ideia, reorgani-
zando velhas ideias gerando um resultado que 
desafie o presente.

Krucken (2009) relaciona o design en-
quanto agente de mediação entre diversos 
fatores, transversal por natureza, que atua 
facilitando e apoiando o desenvolvimento 
de inovações. O design pode ser entendido 
tanto em relação aos seus conceitos, quanto 
aos seus processos, considerando momentos 
históricos e culturais de determinada época. 
Assim, suas definições acabam por ser cons-
truídas e reconstruídas a partir das mudanças 
trilhadas pela sociedade (HINNING, 2015). Em 
uma economia globalizada e baseada no co-
nhecimento, as empresas devem inovar conti-
nuamente (SHARIF, 2012).

O Centro de Design Dinamarquês (Da-
nish Design Centre  – DDC) publicou um 
artigo classificando o nível de incorporação 
do design em uma empresa, e seu signifi-
cante impacto para a economia: “design is a 
central element in the cultural and experien-
ce economy”. O artigo classifica o design em 
quatro etapas: a) design imperceptível; b) 
aspecto estético; c) design como processo; 
e d) design como ferramenta e método para 
alcançar inovação:
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4. Identidade Cultural como 
Ferramenta para Alcançar Inovação

Vendo o processo de design como um conjunto 
de atividades projetuais, criativas e de solução 
de problemas, através do planejamento de ações 
para “transformar uma situação existente em 
outra desejada” (SIMON, 1982), o design surge 
como uma atividade multidisciplinar, desafiado 
a resolver questões agora muito mais complexas, 
assumindo posição estratégica nas organizações. 

Desta forma, se torna importante projetar 
e desenvolver novos produtos em um conceito 
acerca dos elementos que formam a cultura e a 
identidade do local onde o produto será inserido. 

O valor de um produto com design não 
está no produto, e nem na forma de trabalho, 
mas numa dimensão imaterial que o produto 
ganha, relacionado aos significados atrelados 
a ele em nossa sociedade. Como valor, trata-se 
de um bem simbólico e, portanto, dependente 
dos contextos social, cultural e econômico em 
que se encontra. O design - antes entendido 
como atividade técnica na área de projeto, e 
agora como atividade multidisciplinar com vi-
são sistêmica – vem sendo desafiado a resolver 
questões muito mais complexas e assumindo 
posição estratégica nas empresas (BROWN, 
2010). Fagianni (2006) também defende que, 
mediante os efeitos da globalização, onde a 
qualidade não é mais um diferencial dos pro-
dutos e serviços, mas um aspecto inseparável, 
a inovação pode estar no apelo original, na 
emoção e nos sentimentos que se desperta nos 
consumidores através de signos e símbolos 
de sua cultura, aproximando-o do objeto em 

questão. Nesse sentindo a identidade cultural 
juntamente com o design, podem ser utilizadas 
como ferramentas de distinção competitiva, 
sustentando as singularidades dessas cultu-
ras. Esse modelo tem uma vantagem inerente, 
porque surge a partir de uma síntese profunda-
mente enraizada (TORRES, 2015). 

Ferreira, 2002 diz que o design influencia 
a cultura, muda o comportamento da socieda-
de, proporcionando assim mudanças de uma 
maneira geral. Fato esse que, permite inúme-
ras possibilidades e oportunidades para o de-
signer que é empenhado a criar produtos que 
irão satisfazer as necessidades e ambições so-
cioculturais das pessoas baseados em seu con-
texto cultural. Moalosi (2007) reafirma que esta 
aproximação assegura de que os designers per-
maneçam centrados verdadeiramente sobre as 
expectativas dos usuários. Com foco nas sensa-
ções, nos sentimentos, na aspiração e nas rela-
ções sociais que se levantam com as interações 
dos usuários com produtos, inevitavelmente re-
força as relações humanas no design.

A partir das referências apresentadas nesse 
estudo foi desenvolvido um modelo represen-
tativo (Figura 2), com o intuito de gerar ainda 
maior entendimento a respeito do tema pro-
posto a essa parte do processo. O modelo cor-
relaciona design e cultura em uma perspectiva 
centrada nas realidades do usuário, almejando 
assim, o alcance da inovação.
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(Kersten, 2000). Porém o intuito foi desenvolver 
uma estrutura sólida de análise cultural, identi-
ficando fatores relevantes que impactam dire-
tamente ao processo de design, pesquisando o 
passado (literatura) para traçar uma direção e 
criar um futuro promissor em termos de proje-
tar inovação. Apesar do consenso sobre os pro-
cessos e as ferramentas essenciais envolvidos 
no processo de design, a tarefa de trazer méto-
dos para avaliar os resultados produzidos por 
uma prática metodológica, composta por múlti-
plas etapas e ferramentas, o estabelecimento da 
causalidade com os resultados complexos como 
o desempenho da inovação, é sempre um desa-
fio (GRANT, 2011).

O design como atividade criativa e inovado-
ra pode utilizar-se de características culturais, 
que agregue ao produto ou serviço a riqueza de 
novos detalhes e composições, que atribuem a 
ele não somente no aspecto estético, mas que 
possa torna-lo também singular, dotado de 
símbolos e representações únicas de uma cul-
tura, compartilhando experiências (know-how), 
ideias e práticas, com propósito de promover 
a economia local e o desenvolvimento cultu-
ral através do design e de profissionais. Nessa 
perspectiva, o designer precisa ir além de con-
siderações superficiais de cultura, utilizando-a 
como metodologia de projetos e concepção de 
produtos e serviços. Isso desafia o designer a 
compreender mais profundamente a cultura de 
seus usuários, incorporando tais fatores cultu-
rais (LEE, 2004). Entendeu-se que nesse contex-
to cultural, os designers devem procurar a com-
preensão das experiências de outras culturas, 
assimilando e interpretando, porém ao mesmo 

Figura 2 – Identidade cultural como ferramenta 
para alcançar inovação.

Fonte: Análise bibliográficas do autor.

No contexto atual da globalização, equilibrar 
questões do global e cultural se torna um grande 
desafio. Nessa perspectiva, Deheinzelin (2011) 
reforça a necessidade de formar profissionais 
com perfil multidisciplinar, para agirem como 
“modem” e articular a relação dos diversos se-
tores.  O autor salienta ainda, que para garantir 
a diversidade de experiências e de nichos ne-
cessita de design, muito design e num conceito 
mais amplo: design de produtos e processos e, 
principalmente, design de ideias.

5. Conclusão

O presente artigo almejou apresentar conceitos 
para formular uma base teórica, onde fatores 
culturais possam ser integrados no desenvol-
vimento e metodologia do design. Após a revi-
são da literatura constatou-se que ainda não há 
uma estrutura sólida ligando design a cultura 
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Nascida em 2015, a partir do encontro e de mestrandos da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, a Due é a primeira máquina 
portátil de corte e marcação a laser fabricada no Brasil. Esse artigo 
relata o desenvolvimento e os processos criativos que envolveram 
a construção do logotipo da startup e relaciona os procedimentos 
à literatura do campo de estudos do Design e da Comunicação.

Let’s Due It: Procedimentos Metodológicos 
para Criação de Marcas e seus Discursos

Palavras-chave: Marca. Identidade Visual. Metodologia de Criação

Resumo:
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1. Concepções de marca

Para falar de marca, primeiramente, apresenta-se 
o conceito de marca em uma perspectiva do cam-
po administrativo. Kotler (1998) diz que “marca é 
um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação 
dos mesmos, que tem o propósito de identificar 
bens ou serviços de um vendedor ou grupo de 
vendedores e de diferenciá-los de concorrentes 
(KOTLER, 1998, p. 393). Nessa definição de mar-
ca não se leva em conta o caráter simbólico que a 
marca possui perante seus consumidores. A defi-
nição é seca, sem vida, como se a marca só existis-
se em uma perspectiva distintiva em relação aos 
seus concorrentes e nada mais.
 Zozzoli (2002) acrescenta que além de 
distintiva, a marca é carregada de símbolos que 
se revelam dentro de uma cultura:

A marca é um símbolo fonetizável, clas-
sificatório e distintivo que tem o poder 
de codificar, para uma determinada cul-
tura, um tipo de atividade econômica 
e seu produto. Ela funciona como um 
monopólio que passa para o imaginário 
coletivo. Porém a marca não é uma ima-
gem em si. Ela não funciona aplicada ao 
objeto. Ela apropria-se de atributos, re-
presentantes que não precisam ser imu-
táveis. Com efeito, por ter o monopólio 
de sua imagem, ela é soberana. Não pre-
cisa ser democrática. Sua força de signi-
ficação não depende a priori do número 
de clientes, todavia seu poder econômi-
co, consequentemente poder de acesso 
aos MCM e à grande distribuição, será 

reduzido, caso seu alcance em termos 
de consumo e notoriedade for fraco (ZO-
ZZOLI, 2002, p. 293).

Clotilde Perez diz que uma marca é 
ao mesmo tempo uma identidade física 
e perceptual. O aspecto físico de uma 
marca, que pode ser encontrado na 
prateleira do supermercado ou de qual-
quer outro ponto-de-venda, diz respei-
to ao produto propriamente dito, sua 
embalagem e rotulagem. É geralmente 
estático e finito. Entretanto, o aspecto 
perceptual de uma marca existe no es-
paço psicológico – na mente do consu-
midor. É, portanto, dinâmico e maleá-
vel” (PEREZ, 2004, p.11).

É nesse aspecto perceptual que repousa toda 
uma significação para o consumidor e, como 
própria a autora diz, esses atributos são mo-
dificados à medida que o produto é pensado 
para certo público. Essa dinamicidade é muito 
comum em marcas que querem aumentar seu 
poder de penetração na sociedade, mudando 
o foco de suas campanhas, agregando valores 
condizentes com o público almejado. Toda essa 
mudança sígnica sempre vem acompanhada de 
esforços comunicacionais para tentar evoluir os 
conceitos marcários nos produtos/serviços. 

Aaker (1996) nos explica que “um elemen-
to fundamental para o desenvolvimento bem-
sucedido de marcas é compreender como se 
desenvolve uma identidade da marca – saber 
o que a marca quer representa e expressar efi-
cientemente essa identidade” (1996, p. 46).
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Figura 1. Pictogramas criados por Aicher para os jogos de Munique.
Fonte: tipógrafos.net

Todavia, não só com a criação dos pictogramas 
de Aicher, mas toda a identidade de cartazes 
com cores saturadas e imagens fotográficas 
transformadas em desenhos por meio de pro-
cessos fotográficos, somados a diversas ferra-
mentas de impressão e pintura compuseram 
uma das maiores referências visuais para o De-
sign Gráfico do século XX. 

3. Identidade Corporativa

Pode-se afirmar que a necessidade de iden-
tidade visual é encontrada na humanidade 
há muitos séculos. A criação de símbolos e 
de significados construídos a partir deles 
não é novidade para o homem, tampouco 
foi criado por processos reconhecidos como 
Design – se considerando o surgimento des-
sa área com a Revolução Industrial, a partir 
da necessidade da criação de projetos e de 

1. Segundo o site da Rio 2016, é esperada a participação 
de mais de 200 países nos jogos olímpicos de 2016 
(olimpíadas e paraolimpíadas), somados a um comitê 
especial que levará a bandeira dos jogos, representado 
por atletas refugiados.

2. Identidade Visual

Se refere ao conjunto de parâmetros, sinais, 
caracteres, informações visuais que compõem 
e identificam uma marca, entidade, empresa, 
instituição, governo, país, estado, uma cidade e 
até uma pessoa. Tal identidade pode ser forma-
da por diversos tipos de características visuais, 
relacionando-se às cores, à tipografia, símbo-
los, formas, grafismos, composições específicas 
entre outros, isoladamente ou em uma relação 
mútua entre esses aspectos. 

No entanto, para que se afirme que um pro-
jeto compõe uma identidade visual, é necessá-
rio que se possa identificar nas diversas formas 
de seu sistema de comunicação visual algum(ns) 
pradrão(ões) que se manifeste conscientemen-
te. Um dos projetos de identidade visual mais 
famoso da história nasceu para um projeto efê-
mero, os jogos olímpicos de Munique, em 1972. 
O designer alemão Otl Aicher criou uma iden-
tidade visual tão forte e consistente para esse 
evento mundial que até os dias de hoje, o uso 
de pictogramas para identificar as diversas mo-
dalidades que compõem os jogos olímpicos es-
tão presentes nas diversas identidades visuais 
criadas a cada quatro anos. É preciso levar em 
consideração que o desenvolvimento de pic-
togramas como solução para identificação de 
modalidades esportivas, sem a necessidade da 
utilização de textos verbais, além de contribuir 
para a criação de uma linguagem visual única, 
resolve a questão de uma língua universal no 
contexto de um evento que reúne os mais dife-
rentes idiomas1.
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4. Processos Metodológicos

4.1. Criação de nome – Naming

O nome da marca/empresa/organização é algo 
fundamental para sua identificação e criação 
de sua própria identidade e personalidade. No 
entanto, não é pelo nome que se inicia o desen-
volvimento de uma marca. Antes disso, é neces-
sário que se solidifique o conceito, a ideia que 
a marca terá de representar e que seja definida 
a interpretação que se pretende oferecer ao 
público. É importante ressaltar o fato de que a 
interpretação da representação gráfica de uma 
marca é fruto das concepções pessoais do pú-
blico que terá acesso a ela. A marca desenvol-
vida para a Copa do Mundo FIFA de 2014, por 
exemplo, pode ter sido desenvolvida a partir de 
métodos recomentáveis de design, no entanto, 
o resultado final parece ter despertado interpre-
tações nada previsíveis.

Figura 2. A marca da Copa de 2016, além de muito criticada 
foi alvo de chacotas. O público fez piada com a semelhança 

identificada com Chico Xavier.
Fonte: brunoavila.com.br

ferramentas que permitissem a produção de 
produtos em larga escala. 
 Na Idade Média, por exemplo, é sabido 
que os diferentes exércitos se utilizavam de co-
res, bandeiras, armaduras e, consequentemen-
te, símbolos diferentes para se identificarem e 
diferenciarem de seus inimigos, evitando, as-
sim, que os companheiros se matassem por fal-
ta de identificação. Joan Costa (2008) identifica 
a criação da Heráldica, conhecida como a arte 
de se desenvolver escudos e brasões, como uma 
importante referência na criação de identida-
des visuais. A Heráldica, aliás, ainda se encontra 
presente no dia a dia dos brasileiros, sobretudo 
nas marcas de universidades. 
 No âmbito empresarial, é aceito que a 
Identidade Visual começou a ganhar corpo ain-
da no início do século XIX, a partir de trabalhos 
como o do arquiteto Peter Behrens, que foi con-
tratado pela empresa AEG, e passou a identificar 
uma série de propriedades da empresa, passan-
do por seus documentos de comunicação até a 
forma de produtos e de prédios (BÜRDEK, 2006). 
 Na década de 80, Steve Jobs, criador da 
Apple, fora “demitido” de sua própria empre-
sa e criou uma nova empresa de tecnologia, a 
NEXT. Jobs encomendou ao designer Paul Rand 
o desenvolvimento de “possíveis” logos para a 
nova empresa. Adepto da ideia da solução úni-
ca, Rand foi responsável por um dos grandes 
“cases” de design da história, ao elaborar um 
livro de marca (brandbook) com apenas uma 
solução, recheada de páginas com desenhos e 
aplicações da marca, primordialmente visual 
(KROEGER, 2010).
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Inicialmente, a Due era tratada por outro nome, 
cuja construção não foi baseada em fundamen-
tos sólidos: Atrium. Os autores atribuíam ao 
mesmo a ideia de algo sólido, forte e tecnoló-
gico. Tal termo adequa-se à categoria de nome 
“inventado”, tal como define Wheeler. Foi para 
o desenvolvimento de uma marca a partir des-
te nome, que o processo de criação de marca e 
identidade visual foi iniciada. 

O primeiro momento do desenvolvimento 
foi uma reunião com a equipe engenheiros res-
ponsáveis pelo projeto. Esse encontro visou o 
desenvolvimento de um briefing. No entanto, 
a indefinição sobre o nome Atrium povoaram 
a discussão e impediram o estabelecimento de 
um conceito visual bem resolvido. Uma pro-
posta de logotipo foi desenvolvida, mas era 
perceptível entre todos os envolvidos no pro-
jeto que havia um problema claro de comuni-
cação da marca.

4.2. Um novo nome

A necessidade da definição de um novo nome 
ficou claro para a equipe de trabalho, uma vez 
que o nome Atrium, apesar de estar presente 
desde os primeiros protótipos da máquina, não 
era bem aceito e permanecia em uso por ques-
tões de praticidade. 

Partiu-se, então, para um percurso criativo 
envolvendo diversas metodologias criativas em 
Design. O primeiro foi a definição de parâmetros 
que deveriam ser seguidos como orientações 
gerais para o nome da marca. 

Por tratar-se de um produto tecnológico, 
intimamente conectado ao “movimento Maker” 

Problemas semelhantes e direcionados à 
verbalização são recorrentes no mundo comer-
cial, sobretudo quando se compreende o cená-
rio globalizado. Hoje, marcas que projetam sua 
atuação para além de seus países de origem, 
precisam estar atentas a diferentes significados 
em línguas estrangeiras ou mesmo a variação 
de entendimentos dentro de uma mesma lín-
gua. Um exemplo na língua portuguesa é a mar-
ca de preservativos Durex. Em Portugal, a marca 
é metonímica, ou seja, é sinônimo daquela cate-
goria. No Brasil, contudo Durex também passa 
pelo mesmo processo, no entanto, se relaciona 
a outro produto, a fita adesiva. 

Mais curioso ainda é o caso dos nomes com 
os quais se batizam veículos para utilização 
global. Devido a essa comercialização em mas-
sa, é muito difícil escolher uma palavra que se 
adeque a conceitos locais e que não encontrem 
maiores problemas em culturas diversas. É co-
mum se encontrar o mesmo veículo com nomes 
distintos em diferentes partes do globo. O japo-
nês Mazda Laputa, por exemplo, não é indicado 
para países de língua hispânica.

Wheeler (2012) aponta que “o nome certo é 
atemporal, não cansa, é fácil de dizer e lembrar; 
ele representa alguma coisa e facilita as extensões 
da marca”. Há diversos parâmetros, contudo, que 
podem guiar o desenvolvimento do nome de uma 
marca. Segundo levantamento da autora, é possí-
vel basear-se no nome do fundador (Ralph Lauren, 
Ferrari), na descrição do produto (Frango e Fritas, 
Casa do Pão de Queijo), invenção (Kodak, Kabum), 
metáfora (Apple, Sadia), acrônimo (IBM, UFC), pa-
lavras mágicas (Netflix, Sigmo) e combinações 
desses parâmetros (Burger King).
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trabalha e mapeia seus movimentos a partir de 
uma estrutura cartesiana orientada pelos eixos 
vertical e horizontal, representadas por aque-
las consoantes. 

4.3. Solução para o nome

A partir desse processo, se originaram duas 
possibilidades de nome: Due e Duo. Ambos 
fazem referência à estrutura de construção e 
de trabalho da máquina e atendem às expec-
tativas que estimularam o processo criativo: 
nome curto, de fácil compreensão, leitura e 
dicção nas línguas portuguesa, inglesa e his-
pânica. Aliás, a leitura de tais palavras se dá 
com pronúncias muito semelhantes nos três 
idiomas, o que era um dos objetivos mais de-
sejados. Além disso, as propostas permitiam 
a composição de diversos trocadilhos em lín-
gua inglesa, uma vez que têm pronúncia se-
melhante à do verbo “to do”. Assim, é possível 
a utilização de estruturas verbais semelhan-
tes a “do it yourself” – faça você mesmo, em 
português. Dessa forma, é possível compor 
taglines3 como: “Let’s Due/Duo it”, “You can 
Due/Duo it” ou “Due/Duo it yourself”.

Houve a dúvida sobre uso entre os termos 
Due e Duo, pois não se conseguiu estabelecer di-
ferenças que fossem capazes de definir a utiliza-
ção de um dos nomes em detrimento do outro. 
Para solucionar o problema, se tentou usadas 
três perspectivas: 

4 Pode ser entendido como uma expressão que 
acompanha uma marca, com a função de referenciá-la 
ou de reforça-la na memória do público.

se definiu pela criação de um nome curto, com 
uma ou duas sílabas, de fácil compreensão e 
dicção nas línguas portuguesa, inglesa e hispâ-
nica. É importante ressaltar que nesse mercado, 
mesmo os produtos concebidos nacionalmen-
te, sofrem grande influência da língua britânica, 
que pode ser entendida como a linguagem uni-
versal de comunicação neste meio.

Por meio da realização de um processo de 
brainstorm2 de aproximadamente trinta minu-
tos, foram construídas e catalogadas uma série 
de termos que atenderiam aos requisitos pro-
postos inicialmente. Neste momento do proces-
so criativo, não se preocupou em aprofundar 
questões conceituais ou excluir ideias. Era o mo-
mento em que se buscava “divergir”. 

Concluído o brainstorm, se buscou agru-
par conjunto de ideias a partir das suas seme-
lhanças verbais. Neste momento do processo, 
a ideia era estabelecer um sentido para os re-
sultados obtidos, a fim de que se propusesse 
soluções satisfizessem as necessidades de-
finidas no início do processo criativo. Dessa 
forma, a equipe que estava envolvida na tem-
pestade de ideias foi estimulada a agrupar os 
resultados e a indicar as ideias que motivaram 
a proposição de alguns dos nomes. Deste pro-
cesso, se destacaram palavras que foram for-
muladas a partir da utilização das letras X e Y, 
uma delas foi Lyx. Para a equipe, aquelas letras 
teriam grande importância no contexto de fun-
cionamento da máquina, pois o equipamento 

3 Do inglês “tempestade de ideias” é “uma forma de 
abrir sua mente e libertar o poder das ideias inusitadas” 
(LUPTON, 2013).
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5. Representação visual

Com o nome praticamente definido, foi hora de 
partir para o desenvolvimento da representação 
gráfica da marca.

5.1. Posicionamento da marca

A máquina em questão é um aparelho de corte 
e marcação a laser, um equipamento que é co-
mum no uso industrial, mas ainda estranho ao 
doméstico. A proposta que orientou sua cons-
trução foi a de popularizar esse tipo de procedi-
mento por meio de um produto de fácil utiliza-
ção e de baixo custo ao consumidor final. 
A composição visual da marca, portanto, deve-
ria seguir um modelo que fugisse aos padrões 
industriais e tivesse um formato amigável, de 
fácil compreensão, reprodução e aplicação.

O primeiro passo nesse sentido foi o de rea-
lizar o processo entendido como pesquisa visu-
al4. Esse procedimento concentrou-se em marcas 
de aparelhos de uso industrial e equipamentos 
tecnológicos para utilização doméstica. A cole-
ta revelou que, no campo industrial, as marcas 
costumam ter características agressivas, com 
apelo discursivo em ideias de robustez. Sobre 

5 Trata-se de uma coleta de referências de marcas, baseada 
em critérios como forma, cor, tipografia, composição. O 
objetivo é realizar o posicionamento de uma marca a partir 
da relação que terá com seus concorrentes, que poderá se 
dar por parâmetros de semelhança e proximidade – como 
no caso de uma marca para ketchups, onde prevalece a 
cor vermelha; ou por contraste, processo no qual se busca 
diferenciação com o concorrente, por exemplo em uma 
prateleira de supermercado.

1.  Pesquisou-se na web se havia algum 
concorrente utilizando algum daque-
les nomes. De fato, foram encontradas 
algumas empresas, em diferentes luga-
res do mundo que se utilizam de Due 
ou Due como marca ou como categoria 
(exemplo: chocolate due – negro e bran-
co). No entanto, nenhuma delas era li-
gada ao ramo da tecnologia, tampouco 
ao mercado de corte e marcação a laser. 

2.  Verificou-se, por meio de sites de 
venda de domínios na internet, a dispo-
nibilidade de endereços “.com” e “.com.
br”. Dessa busca, se encontrou tanto a 
forma Due quanto Duo como proprie-
dade de terceiros. Outras opções foram, 
então, buscadas: duelaser.com, due-
laser.com.br, duolaser.com e duolaser.
com.br. Todas estavam disponíveis.

3.  Por fim, realizou-se uma série de tra-
duções, onde se tentava identificar se 
em alguma língua estrangeira os termos 
Due e Duo teriam alguma tradução que 
pudesse comprometer sua comunicação 
em outros idiomas. Além disso, foram 
utilizadas ferramentas de leitura de tela 
para identificar a forma como eram lidos 
os dois termos, principalmente quando 
inseridos nos taglines citados. Mais uma 
vez, tanto Due quanto Duo apresenta-
ram as mesmas qualidades. Resolveu-
se, então, que a representação gráfica 
da marca poderia ser o que iria definir a 
utilização de um dos termos.
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máquina, permitindo que suas características 
formais fossem preservadas quando fosse re-
cortada em qualquer material.

5.2. Solução visual

Partindo das concepções resultantes dos proces-
sos anteriores, que definiram a construção de 
uma marca tipográfica a partir de conceitos que 
transmitissem as ideias de facilidade de com-
preensão, reprodução, aplicação e composição, 
além de ser amigável ao público. 

Como mote criativo, se estabeleceu que a 
representação gráfica deveria propor a sensa-
ção de precisão, pois essa condição é uma das 
qualidades da máquina que foi mais destacada 
pelos líderes do projeto. 

A partir desse conjunto de fatores, foi rea-
lizada uma busca de famílias tipográficas que 
dialogassem com o discurso desejado. A pes-
quisa tipográfica foi capaz de inspirar a elabora-
ção de uma fonte manuscrita própria. Tal como 
se vislumbrou na etapa que definiu o nome da 
marca, esse procedimento permitiu uma dife-
rencial substantiva a respeito da questão Due/
Duo. A tipografia desenvolvida não foi capaz de 
reproduzir a letra “e” de forma que pudesse ser 
elaborada por meio do corte a laser sobre um 
suporte, sem que houvesse a perda de caracte-
rísticas formais, pois a abertura daquela letra 
faria com que a aplicação da marca por meio 
deste processo fosse comprometida. 

A marca proposta foi aprovada mas perdeu 
força e não resistiu por muito tempo. Mesmo se-
guindo as orientações propostas pelos líderes 
do projeto e chegando a um resultado que foi 

as marcas para uso doméstico, não há consenso 
semântico. As marcas coletadas tinham aspectos 
diferentes. Marcas como Sony, Panasonic, Epson, 
Samsung comunicam-se por meio de logotipos, 
sem a inclusão de símbolos e ícones específicos. 
Apple, Hewlett Packard - HP, Windows e LG, ao 
contrário, dão preferência a símbolos que subs-
tituem a escrita do nome da marca.

Figura 3. Marcas do mercado de tecnologia apresentam 
concepções visuais diversas.

Fonte: Composição dos autores.

Com a pesquisa visual realizada, foi projetada 
uma matriz de marca5, tomando-se como crité-
rios a oposição dos eixos industrial/doméstico 
e simbólico/tipográfico. Por tratar-se de uma 
marca orientada a um produto novo e saben-
do-se que a escolha de um logo baseado na 
utilização de símbolo requer esforços e investi-
mentos de marketing e propaganda incompa-
tíveis aos recursos de uma startup, orientou-se 
o posicionamento da marca para o quadrante 
doméstico/tipográfico.

Por fim, se definiu que o logotipo criado 
deveria possibilitar a sua reprodução na própria 

6 Tata-se de um digrama de quatro quadrantes, 
elaborado a partir de dois eixos X,Y que se cruzam 
transversalmente em linhas retas. Nas extremidades 
de cada eixo, se propõem ideias opostas. Esse é um 
procedimento utilizado por designers na proposição 
de posicionamento de marcas, sejam elas novas ou em 
processos de requalificação. 
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Due. Propositalmente, chamam a atenção o 
detalhe inferior na letra “D” (corte diagonal em 
45°), que possibilita seu recorte em qualquer 
suporte sem que suas características formais 
sejam perdidas. A nova solução, entretanto, 
fez ressurgir a dúvida entre a utilização dos for-
matos Due ou Duo, pois foram contornados os 
problemas com as aberturas das letras “D”, “e” 
e “o”. Contudo, uma leve rotação da letra “e” 
(-45°), em sentido anti-horário, imprimiu emo-
ção à marca e levantou o seu “olhar”, transpare-
cendo um sorriso alegre e inteligente à marca, o 
que fez com que a equipe elegesse, finalmente, 
o nome Due definitivamente.

Figura 5. Due cores.
Fonte: Composição do autor.

O logotipo Due pode ser usado em qualquer cor, 
no entanto o uso preferencial consiste na utili-
zação do Ciano 100%. A opção por esse matiz se 
dá pela coloração do laser instalado na máqui-
na, que é desta cor. A utilização, contudo, deve 
refletir as necessidades de comunicação visual 
nos diferentes suportes e condições possíveis. O 
uso em linhas é livre. 

O logotipo Due é o formato padrão para 
qualquer assinatura da marca, seja em peças 
relacionadas diretamente ao produto, como 
embalagens, seja para comunicação em geral. 
Reforça-se que a escrita, em textos diversos, 
do nome da marca deve ser composta pelas le-
tras D, em caixa-alta (maiúscula), e “u” e “e” em 

consenso entre a equipe, o logotipo “cansou” 
rapidamente e foi preciso a proposição de uma 
nova solução. 

Para contornar o novo problema, foi neces-
sário encontrar as barreiras que, de fato, esta-
vam causando incomodo na equipe. Foi propos-
to, então, que eles mesmos indicassem marcas 
que os agradavam. A partir das marcas sugeri-
das, uma reunião foi realizada para que todos 
os envolvidos expusessem os motivos de suas 
preferências visuais. O resultado do processo 
indicou que o problema estava na utilização de 
apenas letras minúsculas na composição do lo-
gotipo. Verificou-se que a equipe sentia a neces-
sidade de uma letra maiúscula para expressar a 
sensação de respeito e confiança na máquina. 

Essa nova característica fez com que se ex-
cluísse a concepção visual baseada em uma fon-
te manuscrita. A solução estaria na proposição de 
uma tipografia mais forte, robusta, porém com 
um nível de sofisticação que não a assemelhasse 
às marcas encontradas durante a pesquisa sobre 
marcas relacionadas à indústria. 
Baseado em famílias tipográficas como Gotham, 
Helvetica e Lato, foi desenvolvido o logotipo Due. 

Figura 4. Logotipo padrão Due.
Fonte: Composição do autor.

Os traços precisos que compõem o desenho ti-
pográfico representam a eficiência da máquina 
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família tipográfica que atendesse a esse resul-
tado de um material seccionado, como nos foi 
apresentada a marca final da “Due”.

A metodologia que se buscou apresentar 
na confecção da marca “Due” foi uma metodo-
logia de processo criativo, do passo a passo na 
criação de uma marca, o nome, as associações 
de ideias para uma melhor produção de senti-
do, quais conexões possíveis serão estabeleci-
das entre a marca – produto – consumidor. Es-
colhido o nome, outro aspecto importante do 
processo metodológico para a criação de uma 
marca foi de traduzir imageticamente o nome 
e todo um conceito que estaria por trás do pro-
jeto. E por fim como algumas expressividades 
marcárias definidas o próximo passo ficará a 
cargo dos valores, do simbólico que a marca vai 
agregando em seu escopo por meio da publici-
zação e usufruto por parte dos consumidores. 

Esse artigo teve como interesse mostrar 
com é importante conhecer como uma marca 
se comporta no ambiente social, de revelar os 
processos, mesmo que sejam de uma marca pe-
quena ainda desconhecida pelo público, mas 
que tem interesse de manter pontos de contato 
desde a criação da marca, do nome, do picto-
grama e por último das possíveis pontes de liga-
ção benéficas entre o público.

baixa (minúscula). Em materiais cuja assinatura 
ocorra em tamanho menor que 5mm de altura 
ou 15mm de largura, ou em peças especiais, a 
utilização de somente a letra D.

6. Considerações finais

A marca, na contemporaneidade, precisa enca-
nar em seu escopo de expressividades uma gama 
de conceitos e valores para que a marca seja re-
conhecida e identificada no meio de tantas ou-
tras existentes. Ela necessita criar vínculos afeti-
vos para com o seu público e uma das conexões 
simbólicas é o nome da marca. O nome é “um de-
signativo, um sinal, que prenuncia um caminho, 
dá uma ideia, nos leva, muita vezes, a um enten-
dimento prévio a respeito daquilo a que estamos 
nos referindo (PEREZ, 2001, p. 48). Quando nos 
foi apresentada o nome da marca “Due”, máqui-
na portátil de corte e marcação a laser, inúmeras 
são as significações que podem ser associadas 
constituindo assim uma constelação de sentidos 
que só reforça a marca e sua finalidade. 

A proposta do artigo foi de direcionar ca-
minhos no que tange toda uma criação e con-
cepção de marca por meio do nome, da sua 
usabilidade, da questão associativa com outros 
nomes ou conceitos já existentes. O artigo mos-
trou todo o processo criativo que vai desde do 
entender o que é uma máquina de corte a laser, 
perpassando pelo melhor nome que consiga ex-
pressar tanto o produto quanto a finalidade que 
lhe é proposta. Passando também pela criação 
do logo que buscasse retratar aspectos tangí-
veis do produto, ou seja, o corte a laser e, por 
conseguinte, também toda a procura de uma 
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4

O artigo realiza uma análise da marca Quem disse, Berenice?, em-
presa em expansão no segmento de cosméticos, a fim de verificar 
quais são as estratégias utilizadas que promovem a sua singulari-
dade e crescimento no mercado. Para isso, utiliza-se como base o 
modelo CBBE (Customer-based Brand Equity) proposto por Kel-
ler e Machado (2006). Assim, observou-se que o fator do consumo 
enquanto experiência é trabalhado sob uma abordagem intimis-
ta e de proximidade com o usuário, o que faz com que a marca se 
destaque no mercado.

Quem Disse, Berenice?: Análise de 
Posicionamento e Valor de Marca

Palavras-chave: Experiências. Consumo. Cosméticos

Resumo:
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1. Introdução

A experiência enquanto consumo é uma abord-
agem praticada a fim de gerar expectativas, criar 
encantamento e atrair a atenção do usuário no 
cenário contemporâneo. Para isso, é preciso ter 
entendimento dos fatores que influenciam es-
sas interações, sejam eles físicos ou comunica-
cionais, a fim de que ocorra uma sincronia entre 
o público e a marca (LIGER, 2012). 

Assim, como reitera Krippendorff (2001), 
“não reagimos às qualidades físicas das coisas, 
mas ao que elas significam para nós” (KRIP-
PENDORFF, 2001, p. 89). Dessa forma, a ligação 
emocional com o produto, marca ou vivência 
faz com que despertem memórias, sentimentos 
e emoções que irão estabelecer as diretrizes na 
relação usuário/marca/experiência. 

Nessa perspectiva, o setor de cosméticos 
é um segmento que utiliza desses conceitos e 
registrou, em 2015, um aumento de consumo 
em todas as classes socioeconômicas segundo 
dados do Ibope (2015). Entre os motivos, de 
acordo com a revista Exame (2016), estariam a 
maior participação da mulher no mercado de 
trabalho e o crescimento da classe média, que 
mesmo com o reflexo da crise preferem investir 
em cosméticos a artigos do vestuário. Em vista 
disso, várias marcas lançaram novas linhas de 
produtos que atendem a essa demanda. 

Nesse contexto, o Grupo Boticário, procuran-
do expandir sua participação no mercado, cria a 
Quem Disse, Berenice? empresa especializada 
em maquiagem com foco na diversidade e aut-
enticidade. Esse modelo de vendas, por sua vez, 
é uma inovação no segmento por proporcionar 

uma experiência diferenciada com a marca, de 
proximidade, cumplicidade e confiança. 

Desse modo, esse artigo propõe investigar 
quais são os valores da marca Quem disse, Be-
renice? , seu posicionamento, e as estratégias 
de relacionamento utilizadas, com base nas 
etapas propostas pelo modelo CBBE (Customer-
based Brand Equity) de Keller e Machado (2006), 
a fim de verificar os fatores que promovem a sua 
singularidade e crescimento no mercado. 

2. Metodologia

A pesquisa baseou-se no modelo CBBE (Custom-
er-based Brand Equity) apresentado por Keller e 
Machado (2006), o qual aborda os pilares que 
compõem o valor da marca e os elementos a ser-
em trabalhados para que ocorra um bom posi-
cionamento no mercado. A escolha do modelo, 
portanto, deve-se a sua característica de focar 
a construção do Brand Equity da marca a partir 
do ponto de vista do consumidor, sob uma per-
spectiva contemporânea e diferenciada. 

Assim, analisa-se como a Quem disse, 
Berenice? desenvolve cada uma das etapas 
propostas pelo modelo (Proeminência, Desem-
penho/Imagem, Julgamentos/Sentimentos, 
Ressonância). Para isso, utiliza como referen-
cial fontes primárias de informação; conforme 
as obtidas a partir de documentos oficiais da 
empresa, como o site oficial, campanhas veicu-
ladas nas redes sociais da marca e o Relatório 
de Sustentabilidade do Grupo Boticário, e se-
cundárias; com relação ao material já publicado 
sobre o assunto, contendo entrevistas com os 
gestores da empresa. 



66

3. A marca Quem disse, Berenice?

Existem variados conceitos e modelos em torno 
do significado e construção de marca. Para a 
American Marketing Association (AMA apud KEL-
LER e MACHADO, 2006) é uma combinação de 
elementos que identificam bens ou serviços e 
servem como diferencial frente à concorrência.

Desse modo, além dessa questão estru-
tural, existem também os fatores simbólicos 
que influenciam no modo como ocorre a per-
cepção dos valores e premissas pelos consu-
midores. Para Perez (2004, p.10) “a marca é 
uma conexão simbólica e afetiva estabeleci-
da entre uma organização, sua oferta materi-
al, intangível e aspiracional e as pessoas para 
as quais se destina”. Desse modo, sua con-
strução é um processo em desenvolvimento 
que é influenciado por questões culturais, 
políticas, econômicas e sociais. É nesse sen-
tido que esse estudo tem como objeto de 
estudo a marca “Quem Disse Berenice?” e 
busca entender como essa marca trabalha 
com os aspectos de criação de experiência, 
significado e valor de marca. 

A “Quem disse, Berenice?” é uma empresa 
do Grupo O Boticário, e ingressou no mercado 
em agosto de 2012. O seu conceito é de que toda 
mulher deve se sentir livre para escolher a maqui-
agem que a torna mais bonita, possibilitando o 
acesso a experimentação, interação e liberdade 
com os produtos e a loja. Conforme Bouza (2015), 
diretor da marca, ela surgiu da necessidade de 
ter uma marca na qual a maquiagem seria o item 
principal, e para isso oferece produtos que aten-
dem à variedade étnica brasileira. 

Desse modo, bom humor, irreverência e 
originalidade são os valores que traduzem a 
proposta da empresa, e isso é refletido nos 
produtos, Visual Merchandising, Identidade Vis-
ual e relacionamento com o consumidor.
 Atualmente, a cartela de produtos conta 
com mais de 500 itens acessíveis para todas as 
idades e classes sociais. Sendo que em 2014, a 
unidade de negócio atingiu a marca de 1 milhão 
de batons vendidos (GRUPOBOTICARIO, 2016). 
Além disso, conta com 115 pontos de vendas no 
mercado brasileiro e uma loja virtual. Segundo 
o presidente do Grupo Boticário Arthur Gryn-
baum (ESTADAO, 2013), o objetivo ao criar a 
submarca foi aumentar a participação do grupo 
no mercado sem desgastar a imagem da marca 
principal. E por esse motivo traz uma abord-
agem diferenciada, com estímulo à experimen-
tação, como se a loja fosse um “playground” 
feminino, no sistema de autosserviço. Ou seja, 
as clientes podem testar os produtos e recebem 
dicas das consultoras de beleza, de forma que 
valorizem seu biótipo. 

Por isso, o diferencial é investir no combo 
de preços acessíveis e produtos de qualidade 
com foco na diversidade brasileira, para criar 
uma relação de intimidade e personalização da 
experiência com cosméticos.

4. Valor de marca e o modelo CBBE 
(Customer-based brand equity)

Para que o posicionamento da marca reflita em 
uma identificação com o público, é necessário es-
truturar os valores por meio dos quais será feito 
o seu embasamento. Kotler e Keller (2006), nesse 
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sentido, definem valor de marca como os “ben-
efícios e os custos tangíveis e intangíveis percebi-
dos pelo consumidor” (KOTLER e KELLER, 2006, 
p.23). Outra denominação para o termo é “Brand 
Equity”, que se pode aferir como os “resultados 
diferentes daqueles que se obteriam se o mesmo 
produto ou serviço não fosse identificado por 
aquela marca” (KELLER e MACHADO, 2006, p.30). 

Assim, o valor da marca é o diferencial cri-
ado que faz com que o consumidor escolha por 
determinada marca em um universo de possibi-
lidades do segmento. Para Aaker (1998), o Brand 
Equity é composto por um conjunto de ativos da 
marca que podem ser agrupados e analisados 
por meio de cinco categorias: “Lealdade à 
marca; Conhecimento do nome; Qualidade 
percebida; Associações à marca; e outros ativos 
relativos a questões legais, de relacionamento e 
distribuição (AAKER, 1998, p.19)”. 

Por conseguinte, esses critérios propor-
cionam valor para o cliente por meio da satisfa-
ção no uso, maior confiança na decisão de com-
pra e melhor possibilidade de interpretação e 
percepção das informações de marca.

Para as empresas, o valor está em aumen-
tar a eficiência e eficácia dos programas de 
marketing; melhorar a qualidade percebida 
e suas associações; oportunidade de praticar 
preços e margens de lucros satisfatórias; pro-
mover impulso aos canais de distribuição; fo-
mentar plataformas para extensões de marca, 
entre outras vantagens competitivas. 

Assim, com base nesses fatores, Keller e 
Machado (2006), propõem um modelo de Brand 
Equity baseado no cliente (Customer-based brand 
equity – CBBE), o qual fornece uma perspectiva do 

ponto de vista do consumidor. Para o CBBE a for-
ça de uma marca reside no comportamento e nas 
percepções do público, bem como nas memórias 
de marca registradas nas suas mentes. Portanto, 
envolve o que os clientes “aprenderam, sentiram, 
viram e ouviram sobre a marca como resultado 
de suas experiências ao longo do tempo (KELLER 
e MACHADO, 2006, p. 36)”. 

Para isso, a fim de consolidar marcas fortes 
no mercado, os autores propõem um modelo a 
partir de quatro etapas, que de forma seqüencial, 
devem ser contempladas a fim de que ocorra uma 
melhor imagem, maior nível de lembrança e con-
hecimento de marca frente aos consumidores. 

Essas quatro etapas, por sua vez, compor-
tam questões relacionadas à identificação, sig-
nificado, relacionamento e impressões sobre a 
marca e encontram-se distribuídas hierarquica-
mente nos níveis de: Proeminência, Desem-
penho e Imagem, Julgamentos e Sensações e 
Ressonância; sendo que para avançar em uma 
etapa é necessário ter realizado com sucesso a 
etapa anterior. A Figura 01 ilustra o modelo que 
é estabelecido em formato de pirâmide a fim de 
evidenciar o grau hierárquico das etapas. 

Figura 01 - Modelo CBBE (Customer-based brand equity – 
CBBE) de Keller e Machado (2006)

Fonte: Mariana Ruggeri (2015).
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Assim, Proeminência envolve fatores de iden-
tificação com a marca. Portanto, abrange ações que 
trabalham a lembrança da marca na mente dos 
consumidores e suas associações, como a ligação 
de elementos a categorias, e situações de compra 
e uso diferenciadas. Com isso, é possível atender a 
diferentes necessidades dos consumidores. 

Com essa etapa contemplada, avança-se 
para o segundo nível, que comporta questões 
sobre o desempenho e imagem de marca. O 
primeiro tem a ver com os atributos do produ-
to e a experiência proporcionada a partir das 
interações. O segundo envolve as associações 
intangíveis que o consumidor faz com a marca. 
Esses conjuntos de associações podem com-
preender: perfis de usuários, situações de com-
pra e uso, personalidade, valores e história. 

A terceira etapa contempla os Julgamentos 
e Sentimentos dos consumidores com relação à 
marca. Assim, Julgamento é a opinião do públi-
co e resulta do modo como interpretam fatores 
de desempenho e imagem de marca. Abrange 
questões de qualidade, credibilidade, consid-
eração e superioridade da marca. Sentimentos 
são as respostas e reações emocionais do públi-
co e envolvem aspectos de aceitação social.

Por fim, Ressonância é a etapa de maior 
dificuldade para ser atingida, e envolve o rela-
cionamento com a marca. Pode ser dividida em 
Intensidade e Atividade. Sendo que Intensidade 
é a ligação pessoal com a marca, as atitudes 
do consumidor e o senso de comunidade, de 
pertencimento a um grupo de apreciadores da 
marca. Já Atividade é o grau de participação na 
marca, e aborda a freqüência com que o cliente 
compra e usa a marca. 

Com base nessas etapas, portanto, foi pos-
sível categorizar a analisar como a Quem disse, 
Berenice? trabalha cada um desses aspectos, a 
fim de criar um relacionamento de fidelidade 
com o consumidor. Para isso, foram utilizadas 
como base campanhas veiculadas nas redes 
sociais da marca, informações do site, docu-
mentos oficiais como o Relatório de Sustentabi-
lidade do Grupo Boticário e matérias contendo 
entrevistas com os gestores da marca. 

5. Resultados e Discussões
 
A partir do modelo CBBE (KELLER e MACHADO, 
2006), observa-se que a Quem disse, Berenice? 
contempla as quatro etapas de desenvolvimen-
to de Brand Equity,  com foco em um relaciona-
mento de proximidade com o consumidor.

Assim, a primeira etapa, Proeminência, 
envolve a identidade e lembrança de marca, 
o tanto que ela é reconhecida pelos clientes e 
evocada em diferentes situações ou circunstân-
cias. Por isso, a marca investe principalmente 
em campanhas e promoções online, além da 
divulgação junto às principais blogueiras de 
moda e maquiagem, para que façam resenhas 
e tutoriais com os produtos da marca. Com isso, 
os produtos e a marca são divulgados, de modo 
a estabelecer lembranças em diferentes situ-
ações de uso, e associações com aspectos rel-
evantes aos usuários. 

Além disso, a marca também conta com 
reconhecimento por indicações e recebimento 
de prêmios na categoria. Como por exemplo, a 
posição de finalista no Prêmio Mundial do Varejo 
(World RetailAwards) de 2013 no setor de Melhor 
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Lançamento do Varejo (Best New RetailLaunch). 
Também conquistou posições no Prêmio ABRE 
da Embalagem Brasileira 2013 em Melhor De-
sign Gráfico para Família de Produtos e Melhor 
Embalagem de Perfumes e ainda foi vencedora 
do prêmio Design de Varejo 2013. 

A segunda fase, Desempenho e Imagem, 
envolve o significado da marca e a sua relação 
com aspectos tangíveis e intangíveis. Assim, De-
sempenho é o nível de serviço prestado ao con-
sumidor pela empresa, envolvendo qualidade 
do produto e relação custo x benefício. Por-
tanto, abrange atributos como componentes do 
produto, durabilidade, eficiência, estilo e preço. 
O Quadro 01 relacionado abaixo demonstra 
como esses fatores são abordados pela Quem 
disse, Berenice?: 

Quadro 01 - Desempenho do Produto x Quem Disse, Berenice
Fonte: As autoras (2015) com base em Keller e Machado (2006) 

e Site Oficial Quem Disse, Berenice (2015). 

Com relação à Imagem da marca são utiliza-
das estratégias para promover a identificação 
com os clientes, de modo que atinja suas ne-
cessidades psicológicas e sociais. Os aspectos 

intangíveis, por sua vez, são estimulados pela 
experiência antes, durante e após a compra 
e podem ser categorizados por meio de asso-
ciações que favoreçam ao fortalecimento da 
marca. Assim, o Quadro 02 demonstra como a 
Quem disse, Berenice? realiza essas associações 
de modo a efetivar a lembrança de marca na 
memória do consumidor. 

Quadro 02 - Associações para Imagem da Marca x Quem disse, Berenice?
Fonte:  As autoras (2015) com base em Keller e Machado (2006) 

e Site Oficial Quem Disse, Berenice (2015). 

Outro fator relevante no modelo CBBE é o Ju-
lgamento sobre a marca. Ou seja, quais são as 
avaliações e opiniões dos clientes com relação 
à empresa. Com relação à Quem disse, Beren-
ice? observa-se uma aceitação especialmente 
por determinados itens da cartela de produtos, 
como pincéis, esmaltes e batons. A disposição 
da loja e identidade visual também são fatores 
considerados positivos pelo público, verificado 
por meio dos comentários nas redes sociais da 
marca. Entretanto, observa-se nas redes sociais 
e no site ReclameAqui (2015) queixas envolv-
endo o atendimento e iluminação das lojas e o 
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desempenho do e-commerce da marca. Todavia, 
apesar das reclamações, também existem de-
clarações positivas, de clientes que se encanta-
ram por produtos e pela essência da marca. 

Por fim, os últimos itens que envolvem a 
construção de Brand Equity são “Sentimentos 
e “Ressonância”. O primeiro tem a ver com os 
sentimentos e emoções que a marca desperta, 
e como ela faz os clientes se sentirem durante 
a experiência. Com isso, pode-se dizer que a 
Quem Disse, Berenice? Estimula a aceitação e 
auto-estima das usuárias com relação ao seu 
corpo, personalidade e estilo. Tudo isso com 
um tom leve, descontraído e preocupado com o 
bem-estar das “berês”. 

O último nível, Ressonância, discute so-
bre “a intensidade ou profundidade do vínculo 
psicológico que os clientes têm com a marca, 
bem como pelo nível de atividade produzido 
por essa fidelidade” (KELLER e MACHADO, 2006, 
p.56). Assim, observa-se pelos relatos em sites, 
blogs e redes sociais, que a maioria das clientes 
está satisfeita com a marca e retornou para com-
prar produtos como batom, lápis de olhos e 
delineador. O vínculo estabelecido é resultado 
principalmente das ações de marketing e pro-
moções da marca, que estimulam as usuárias 
a comprarem e divulgarem os produtos, bem 
como se identificarem com a empresa. 

5.1  Posicionamento de marca da Quem 
disse, Berenice?

O posicionamento é uma etapa primordial para 
direcionamento de estratégias de marketing 
e criação de produtos. Ele irá garantir que os 

elementos que compõem a marca sejam repas-
sados e assimilados pelo público, além de con-
tribuir para que a marca tenha maior valor per-
cebido (KELLER e MACHADO, 2006).

Para verificar o posicionamento da Quem 
disse, Berenice? foram analisadas campanhas da 
marca, bem como suas estratégias, postagens e 
comunicações nas redes sociais e informações 
do site oficial. Assim, verificou-se que o posicion-
amento da Quem disse, Berenice? abrange os 
valores e ideais de Liberdade, os quais se desdo-
bram nas vertentes de Versatilidade, Singulari-
dade, Diversão, Transgressão e Experimentação. 

Figura 02 – Posicionamento de marca  Quem disse, Berenice?
Fonte: As autoras (2015).

Desse modo, a Liberdade é abordada no sentido 
de oferecer variedade de produtos e de estimu-
lar as clientes a se expressarem e afirmarem sua 
personalidade. Assim, esse valor irá reger out-
ros princípios como Versatilidade dos produtos, 
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estímulo a Singularidade das mulheres, Experi-
mentação de produtos e sensações, Transgressão 
às regras tanto de maquiagens quanto de atitudes, 
e olhar a maquiagem sob a ótica da Diversão, tra-
zendo um caráter lúdico e leve para a experiência.

 

Figura 03 - Liberdade
Fonte: As autoras com base no site oficial Quem disse, Berenice? (2015).

As diversas formas de liberdade, portanto, per-
meiam a criação de campanhas, promoções 
e editoriais. Por isso a escolha das modelos 
para protagonizar essas ações são mulheres 
aparentemente “comuns”, com variados perfis e 
estilos, o que promove uma identificação maior 
com a marca. Nesse contexto, representam uma 
personalidade alegre, divertida, espontânea e 
simpática, contribuindo para a ideia de proximi-
dade no relacionamento com a empresa. 

O primeiro item derivado de Liberdade é 
Versatilidade, no qual as maquiagens podem 
ser utilizadas de diversos modos. Por exemplo, 
o lápis de olho por ter uma textura mais macia 
e boa pigmentação também pode ser utilizado 
como sombra ou até lápis de boca. Além disso, 
existe a variedade de cores e formulações para 
cada item, atendendo diferentes tipos de pele, 
das secas às oleosas, e tonalidades diferencia-
das, para que a maquiagem se adapte à usuária, 
e não o contrário. 

O segundo item, Singularidade, promove 
a diversidade e estimula a autoconfiança por 
meio de campanhas nas redes sociais que inci-
tam a consumidora a se expressar e demonstrar 
sua personalidade como forma de libertação e 
de se sentir bem por ser quem é. O sentimento 
de ser única também provoca a sensação de ser 
especial, e principalmente de se sentir valori-
zada, o que auxilia no processo de confiança e 
lembrança de marca. 

Outro item importante é o da Experimen-
tação. Esse vetor é utilizado como modo de con-
hecer os produtos da marca, e parte do princípio 
da ousadia, de testar cores e combinações in-
usitadas que combinem com a usuária. Envolve 
também o estímulo e a celebração da tentativa, 
de não ter medo de errar e de se arriscar mais. 
Além disso, também incentiva a criatividade, 
ao encorajar associações que a usuária nor-
malmente não faria. Esse quesito é verificado 
no Visual Merchandising da loja, projetada para 
ser um espaço no qual a usuária se sinta livre 
para provar os produtos, sem a interferência di-
reta da vendedora, que tem o papel de dar di-
cas de maquiagens quando solicitado. As lojas 
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possuem ainda, painéis com frases incentivando 
a experimentação e também imagens com mul-
heres representando a atitude Quem disse, Be-
renice? de alegria e descontração. 

Outro fator abordado é da Transgressão 
às regras. Como a marca estimula a autoconfi-
ança e ousadia das usuárias também as convida 
a quebrar regras clássicas da maquiagem, para 
dar lugar a liberdade de poder usar o que quiser 
da forma desejada. Assim, a maquiagem é trat-
ada como extensão da personalidade da cliente 
uma vez que reflete seus valores, individuali-
dade e expressão. Essa premissa é verificada nas 
coleções, produtos, postagens nas redes sociais 
e também no nome da marca que é uma forma 
de contestação ao indagar “Quem disse, Be-
renice?” pois provoca o sentimento de efetuar 
mudanças nas atitudes pessoais e também nos 
“dogmas” da maquiagem, como por exemplo, 
“brilho é só para ser usado a noite”, ou “batom 
vermelho não pode usar de dia”. 

O último item é o da Diversão, no qual a 
maquiagem é vista como uma ação descomplica-
da, leve e que não deve ser uma obrigação ou algo 
rígido, mas sim um momento de descontração, 
de valorização da imagem pessoal, de brincadeira 
por experimentar cores e testar combinações. Por 
isso, a maquiagem não precisa seguir padrões e 
deve proporcionar prazer e praticidade. Assim, os 
produtos devem ter boa usabilidade, qualidade, 
apresentação e possuir mais de uma função para 
que possa atender às necessidades de diferentes 
tipos de usuárias. Esse fator é verificado por toda 
a composição da marca, desde sua identidade vis-
ual, produtos, embalagens, Visual Merchandising e 
promoções de vendas.

Além desses pilares de posicionamento de 
marca enquanto identidade e valores promovi-
dos, existe também um modo particular de se 
relacionar com as usuárias, que traz diferen-
ciação no mercado para a Quem Disse, Berenice. 
A marca trata as clientes como amigas, e inclu-
sive as chama de “berês”, o que traz proximi-
dade, confiança, lembrança e identificação com 
a empresa. Assim, o sentimento de amizade é 
evocado tanto na comunicação da marca que 
tem uma linguagem própria e intimista, quanto 
nas campanhas que promovem a identificação 
da empresa com a usuária e no caráter de prox-
imidade buscado com o objetivo de fidelizar cli-
entes e conquistar novas. 

6. Conclusão

Experiências são momentos que geram signifi-
cado e podem abranger expectativas, inter-
ações ou só simplesmente a reflexão dos fatos. 
Para a Quem disse, Berenice? essas experiên-
cias são abordadas por meio de campanhas e 
estratégias de relacionamento que aproximam 
o consumidor da marca. 

Por meio de análise com base no modelo 
CBBE (Customer-Based Brand Equity) de Keller e 
Machado (2006), percebe-se que a Quem disse, 
Berenice? contempla em suas ações, campanhas 
e direcionamentos as quatro etapas que com-
põem o Brand Equity, focando principalmente na 
última etapa, Ressonância, a qual estabelece um 
relacionamento de amizade com o consumidor. 

O tratamento intimista dado proporciona 
uma experiência integrada com a marca, que 
vai além da experimentação dos produtos, e sim 
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O objetivo deste estudo é explorar a relação entre o branding e a 
pesquisa netnográfica como avaliador deste processo. Passando 
por um momento de franco crescimento como área de atuação 
organizacional, o branding tem na pesquisa uma ferramenta rel-
evante para compreender e avaliar os resultados obtidos com con-
sumidores para a valorização e competitividade das marcas. Com 
o desenvolvimento deste estudo, basicamente uma discussão 
teórica, se obteve resultados que sugerem a pesquisa netnográfica 
como uma ferramenta que contribui de forma significativa para o 
desenvolvimento de módulos de medição das ações e resultados 
do que se denomina na atualidade como branding.

Netnografia em Pesquisa de Branding:
Uma Discussão Inicial

Palavras-chave: Branding. Netnografia. Pesquisa On-line. Técnicas de pesquisa em Branding

Resumo:
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1. Introdução

O branding passa por um momento de franco cres-
cimento como área de atuação organizacional.  
Sem entrar na discussão de alguns autores, como 
Murphy (1992), Wood (2000) e Kornberger (2010), 
sobre se o branding é parte integrante do Marke-
ting ou se sobrepõe a ele, é imperativo entender 
que o processo de gestão de marcas assume um 
papel protagonista nas decisões empresariais.

Ao mesmo tempo, as marcas se consoli-
dam na dimensão real e também na virtual, o 
que amplia o espectro de estudo e de análise do 
branding. O consumidor, com simples cliques no 
mouse ou na tela, altera a construção de uma 
marca. É um momento da história contemporâ-
nea em que o indivíduo se torna tão estrela quan-
to a marca ou o produto que compra.   

No entanto, é necessário que os resultados 
obtidos com a aplicação do processo de bran-
ding sejam mensuráveis e avaliados com méto-
dos que permitam amplo entendimento do que 
se fez. São necessárias ferramentas para sua 
aplicação procedural, principalmente neste mo-
mento em que a internet, com a mesma rapidez, 
facilita e prejudica a imagem de uma marca. 

Uma pesquisa, como instrumento de ava-
liação e análise, pode ser relevante na busca 
de resultados visando a competitividade das 
marcas. Métodos qualitativos para auxiliar a 
compreender o indivíduo e seu grupo podem 
ser mais adequados, dado a sua profundidade, 
para identificar características que possam au-
xiliar no desenvolvimento do processo de bran-
ding, e devem atender também aos consumido-
res presentes na internet. 

Uma das técnicas desenvolvidas como me-
todologia para estudos nesta esfera midiática é 
a netnografia que, segundo Hine (2000), é um 
método interpretativo e investigativo sobre o 
comportamento cultural das comunidades onli-
ne. Para Kozinets (2002), a netnografia também 
leva em consideração as práticas de consumo 
midiático e os fenômenos comunicacionais que 
envolvem a representação do ser nas comuni-
dades virtuais.

Sendo assim, o presente trabalho explo-
ra a relação entre o processo de construção e 
gestão de marca, denominado de branding, e a 
pesquisa netnográfica.

2. Branding

Para este estudo temos branding como a criação 
de valor para as empresas, aumentando a efici-
ência do marketing, estimulando a lealdade dos 
consumidores, melhorando as margens de lucro 
e desenvolvendo vantagens distintintas em re-
lação à concorrência (TUOMINEN, 1999). 

Segundo Scharf (2007) branding é a evolu-
ção de um processo de comunicação integrada 
na qual várias ferramentas são pensadas, de-
senvolvidas, aplicadas e controladas visando 
à gestão de marcas para um ótimo retorno dos 
investimentos. Para Okonkwo (2007) branding 
inicia delineando uma estratégia de identidade 
de marca, apresentada de forma clara e que é 
internalizada na mente do consumidor, este por 
sua vez, reage desenvolvendo a sua impressão 
sobre a marca, definindo o seu valor. Lipovetsky 
(1991) aponta que o que vende necessariamen-
te não é o produto, mas sim o seu significado. 



80

Neste sentido marca é a comunicação de valo-
res, mecanismo de distinção de bens e serviços. 
Seu sucesso não pode ser atribuído apenas a 
clareza de sua comunicação, pois é necessário 
compreender como a sua identidade é inspirada 
pela cultura e como influencia o desejo dos con-
sumidores (GOBÉ, 2007). 

Para Aaker (2007) a identidade de marca é uti-
lizada no branding como um conjunto de associa-
ções que as empresas criam ou mantem em relação 
à marca, representando uma promessa ao público 
alvo. Para Upshaw (1995),  identidade de marca é 
uma impressão digital que torna as marcas única 
e diferenciada para os consumidores. Esta deve ser 
definida pela empresa com o objetivo de refletir seu 
perfil organizacional segundo Nandan (2005).

Portanto branding é um processo de criação 
de significados no qual os gestores devem procu-
rar conectar o significado na cultura a qual se di-
recionam às estratégias de identidade de marca. 

O branding, como filosofia de trabalho as-
sociada à criação e gestão de marcas, engloba 
muitas facetas e compreender as percepções e as 
associações de consumidores é o primeiro passo 
para a compreensão das referências de marca 
(HENDERSON; IACOBUCCI; CALDER, 1998).

Apontado por Van Riel e Balmer (1997) exis-
te inúmeros métodos para revelar a real identi-
dade corporativa, dentre eles incluem pesquisas 
qualitativas como a etnografia, formando assim 
um conjunto de ferramentas multidisciplinares. 

3. Netnografia: surgimento e definições 

O surgimento do termo netnografia, traz diver-
gência entre seus autores, para Amaral, Natal, 

Viana (2008, p.02) “o termo netnografia tem 
sido mais amplamente utilizado pelos pesqui-
sadores da área do marketing e da adminis-
tração”. Para Braga (2007, p.5) 

O neologismo “netnografia” (nethno-
graphy = net + ethnography) foi origi-
nalmente cunhado por um grupo de 
pesquisadores/as norte americanos/
as, Bishop, Star, Neumann, Ignacio, 
Sandusky, Schatz), em 1995, para des-
crever um desafio metodológico: pre-
servar os detalhes ricos da observação 
em campo etnográfico usando o meio 
eletrônico para seguir os atores.

Estudo de Pinto et al. (2007) aponta que o termo 
netnografia foi cunhado pelo professor canaden-
se Robert Kozinets por volta de 1995 durante a es-
crita de sua tese doutoral e, já no ano de 1996, ele 
passou a publicar artigos sobre a temática. Apesar 
desta divergência, a pesquisa netnográfica vem 
sendo utilizada em diversas áreas de pesquisa.

Segundo Kozinets (2002), a pesquisa etno-
gráfica consiste na imersão do pesquisador no 
mundo que estuda por um tempo determinado, 
e sua transposição para o estudo de práticas co-
municacionais mediadas por computador rece-
be o nome de netnografia ou etnografia virtual. 
Sua adoção é validada no campo da comuni-
cação pelo fato de que muitos objetos de estu-
do estão localizados no ciberespaço (ROCHA; 
MONTARDO, 2005).

Portanto, a pesquisa netnográfica está ali-
nhada ao trabalho observacional de campo, etno-
grafia, sendo uma ferramenta para pesquisadores 
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que buscam investigar na internet determinados 
públicos e suas características. Sua maior van-
tagem está no fato de diminuir a distância entre 
tempo e espaço dos consumidores e o pesquisa-
dor (KOZINETS, 2014); consequentemente reduz o 
tempo e custos (RANFAGNI; GUERCINI; CAMICIOT-
TOLI, 2014). Também Amaral, Natal, Viana (2008) 
aponta como vantagem o fato dos dados estarem 
de forma textual, diferentemente da etnografia 
face a face, na qual é necessária que os dados se-
jam transcritos para posterior análise.

Diante deste complexo cenário, inúmeras 
possibilidades de pesquisa são apresentadas. 
Para Kozinets (2014, p. 15), “os websites de redes 
sociais e mundos virtuais levam os complexos 
marcadores de muitas culturas e ambos manifes-
tam e forjam novas conexões e comunidades”.

4. O método netnográfico

A pesquisa netnográfica, apontada por Kozinets 
(2014), é uma pesquisa observacional em am-
biente online com o objetivo de checar a com-
preensão e a representação etnográfica de um 
fenômeno cultural. 

De forma natural e orgânica como uma 
pesquisa etnográfica tradicional ela se 
estenderá de uma base na observação 
de participantes e pode incluir outros 
elementos, como entrevistas, estatísti-
cas descritivas, coletas de dados, aná-
lise de caso histórico, videografia, téc-
nicas projetivas como colagens, aná-
lise semiótica e uma série de outras 
técnicas [...] (KOZINETS, 2014, p.62) .

Kozinets (2014) também diferencia a pesquisa 
de comunidades online da pesquisa online em 
comunidades. A pesquisa em comunidades on-
line tenderia a ter um foco primordialmente net-
nográfico. Já para a pesquisa online em comu-
nidade, a netnografia desempenharia um papel 
auxiliar ou secundário.

Para as técnicas de etnografia em meio on 
line, Kozinets (2014) aponta quatro diferenças 
fundamentais: adaptação ao meio tecnológico; 
participação em condições opcionais de anoni-
mato; acessibilidade cultural amplamente maior; 
arquivamento automático dos intercâmbios.

Na metodologia proposta pelo autor existe 
primeiro uma preocupação com o planejamen-
to de entrada, que parte de decisões sobre ques-
tões e temas, sobre a formulação da pergunta 
de pesquisa e visa a preparação para o trabalho 
de campo. Na sequência, o autor aponta para a 
coleta e análise de dados três tipos de capturas: 
dados arquivais, catalogar diretamente dados 
da página, blog, site da comunidade ou grupo 
observado, assim como fotografias, trabalhos 
de arte e arquivos de som, dados cuja criação 
e estimulação o pesquisador não esteja direta-
mente envolvido. Já os dados extraídos, pesqui-
sados por meio de interação com os membros, 
obtém informações por meio de entrevistas, 
bate papo entre outros. Dados de notas de cam-
po, consiste em notas experienciadas pelo pes-
quisador, sobre as práticas comunicacionais dos 
membros das comunidades, suas interações, 
bem como a própria participação e o senso de 
afiliação do pesquisador etc. 
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5. Aplicações de pesquisa netnográfica

Ao longo das pesquisas bibliográficas realizadas 
para este trabalho foi mapeado pesquisas net-
nográficas já realizadas que podem contribuir 
para a construção de branding e são apresenta-
das no quadro 01.

Quadro 1 - Exemplos de estudos que utilizaram método netnográfico.
Fonte: Os autores, 2016 

Como observado, estudos utilizam a netnografia 
principalmente para identificar características do 
consumo, assim como insights para a utilização 
em comunicação e estratégias. Segundo Cova e 
Pace (2006), a netnografia tem sido utilizado em 
estudos de consumo, nomeadamente em maté-
ria relacionada a comunidades de marca.

A abordagem digital para a etnografia tem 
tido sucesso em sua aplicação no campo de 

pesquisa de mercado para obter insights sobre 
comportamentos e atitudes dos consumidores, 
com especial referência à internet e especifica-
mente para comunidades de marca (RANFAGNI; 
GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014).

O papel das marcas em seus fóruns on-line é 
fundamental, e como tal, destaca a importância 
da governança eficaz. A ascensão da tecnologia 
traz mais oportunidades para uma marca para 
chegar aos seus consumidores. Este método faz 
uma contribuição adicional, fornecendo insights 
sobre como a relação consumidor-marca é mol-
dada pela comunicação que ocorre entre os con-
sumidores (SLOAN; BODEY; GYRD-JONES, 2015).

O método netnográfico também pode per-
mitir que os gerentes executem múltiplas análi-
ses de associações de marca em relação aos con-
correntes, explorando a possibilidade de obter 
a informação facilmente e com custos relativa-
mente baixos (RANFAGNI; GUERCINI; CAMICIOT-
TOLI, 2014). Além disso, como uma abordagem 
flexível, ele pode ser útil para empresas que estão 
em desenvolvimento ou a consolidação de seus 
processos de internacionalização em diferentes 
mercados estrangeiros, especialmente quando 
se decide a estratégias de marca específicos para 
mercados caracterizados por diferentes padrões 
de tradição, cultura e consumo (RANFAGNI; 
GUERCINI; CAMICIOTTOLI, 2014).

Ainda, a netnografia como um método de 
pesquisa permite enfatizar dados naturais no 
contexto de vida dos clientes, em vez de pedir 
aos clientes para refletir sobre suas percepções 
e experiências (MEDBERG; HEINONEN, 2014). 
Por exemplo, os insights da pesquisa netno-
gráfica sobre uma marca de café apontam a 
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identificação de relatos no sitio da empresa e 
permitem associar o consumo de produtos com 
felicidade, alegria, companheiro de viagem e de 
relacionamento prolongado conforme estudo 
de Richelieu, Korai (2014). 

6. Netnografia como pesquisa de Branding

O exposto neste estudo demonstra que a pes-
quisa netnográfica traz oportunidades de insi-
ghts para o branding. 

Achados como de Sloan, Bodey e Gyrd-Jo-
nes (2015) identificam que os consumidores es-
tão ativamente participando da criação da iden-
tidade das marcas. Também Christina e Scara-
boto (2016), sugerem que pesquisa netnográ-
fica sobre comunidades de uma marca deixou 
evidenciado que as manifestações e interações 
dos consumidores criam um ar criativo de iden-
tidade para a marca e para o produto estudado. 
Estudos diversos que utilizaram a netnografia 
como metodologia de pesquisa na área de bran-
ding e temáticas semelhantes comprovam que a 
técnica vem sendo utilizada de forma crescente 
e com ótimos resultados (CLEMENTE-RICOLFE; 
ESCRIBÁ-PÉREZ, 2014). 

Ou seja, estes estudos têm proporcionado 
uma validação adicional da incorporação da net-
nografia como uma ferramenta de pesquisa de 
Marketing (SLOAN; BODEY; GYRD-JONES, 2015). 

Assim, como levantados por Kozinets 
(2014), o trabalho de Schau; Jr. e Arnould 
(2009) apontam para a criação de comunida-
des de marcas como forma de engajamento e 
co-criação no desenvolvimento de estratégias 
de branding assertivas. 

7. Conclusão

Cenários competitivos exigem que empresas 
adotem estratégias de orientação ao mercado 
para compreender e consequentemente criar 
vantagem competitiva sustentável. Com a neces-
sidade de diferenciação, as empresas investem 
em características intangíveis como marcas para 
oferece aos clientes experiências duradouras.

Diante do exposto, a pesquisa netnográfica 
tem como função não apenas a descrição dos 
comportamentos, mas também os motivos, re-
lacionados à pesquisa etnográfica. Esse tipo de 
insight é difícil de se obter apenas com méto-
dos de pesquisa tradicionais, como entrevistas, 
grupos de focais e outros métodos que utilizam 
análise quantitativa. 

Conforme apontado neste estudo, o bran-
ding adota a constante observação das caracte-
rísticas culturais e da compreensão de elemen-
tos que trazem significado para o consumidor 
da marca. Para o estudo do comportamento e 
suas linguagens, a pesquisa netnográfica se 
apresenta com uma alternativa viável (CLEM-
ENTE-RICOLFE; ESCRIBÁ-PÉREZ, 2014), pois é 
uma ferramenta rápida, barata e de uso cons-
tante, permitindo a observação em tempo real 
nas mudanças culturais e reação as ações do 
mercado (KOZINETS, 2002).

Assim, a netnografia apresenta potencial 
para o campo de pesquisa de branding, pois 
apesar de ainda estar em construção e com limi-
tações metodológicas, ela pode auxiliar a com-
preensão de uma série de comportamentos do 
consumidor que não são observados em outros 
tipos de pesquisa.
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O presente estudo trouxe observações so-
bre o uso do método netnográfico de pesquisa 
comportamental e cultural que possa servir de 
apoio ao entendimento e criação de estratégias 
de branding. Esta pesquisa não pretende apon-
tar esta como a única solução para o desenvolvi-
mento de pesquisa para este fim. 

Este trabalho apresenta como limitação a 
falta de estudos de caso ou outra forma de in-
vestigação de um resultado objetivo na qual a 
pesquisa netnográfica contribuiu significativa-
mente com a proposta de criação de branding, 
sendo necessário maiores estudos e investiga-
ções sobre o método.
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6

Em meio a um cenário de ampliação do investimento em indús-
trias de tecnologia e inovação  e com apoio de leis federais, a 
Universidade Federal de Santa Catarina, busca apoiar iniciativas 
crescentes dentro do ambiente acadêmico, sendo a Secretaria de 
Inovação da UFSC uma delas. Com base neste propósito e nesta 
alteração estrutural de funcionamento, inicia-se um processo de 
posicionamento e gerenciamento da marca da nova Secretaria 
junto a comunidade acadêmica, dando origem a pesquisa em 
questão. Desta maneira, o presente artigo tem como objetivo, re-
latar o processo de aplicação da fermenta “brand DNA tool”, pert-
encente a metodologia TXM Branding, como forma de definição do 
“DNA de marca” da Secretaria de Inovação da UFSC. Assim sendo, 
por meio da ferramenta aplicada, se obteve um DNA de marca 
trabalhado como componente síntese da essência conceitual da 
Secretaria de Inovação. Tal recurso tem como finalidade, propor-
cionar embasamento teórico e conceitual para a construção futura 
de toda gestão de marca e posicionamento junto ao mercado e a 
universidade. Desta maneira, o artigo em questão é definido como 
uma pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória.

O Uso da Ferramenta “Brand DNA Tool” 
na Construção do “DNA da Marca” da 
Secretaria de Inovação da UFSC/SINOVA

Palavras-chave: Design. Marca. Branding. Gestão de Marca

Resumo:
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1. Introdução

O incentivo a inovação tem se tornado um pro-
cesso recorrente. Tanto a gestão empresarial 
quanto a política vislumbram na inovação van-
tagens econômicas que encaminhem a geração 
de um ambiente de crescimento sustentável e 
promissor para empresas, instituições, cidades, 
estados ou países. 

Seguindo este raciocínio global, em 2004 
entrou em vigor no Brasil a “Lei da Inovação”, na 
qual propunha como uma das ações, a garan-
tia de criação, em todos institutos e universida-
des federais brasileiras, de Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NIT) (BRASIL, 2004). Tais núcleos 
ficariam encarregados de gerir a política institu-
cional de inovação destas instituições, apresen-
tando como objetivo a produção e proteção de 
novas tecnologias nacionais, atuando no setor 
acadêmico como forma de intermédio entre a 
universidade e o setor público. Diante dessa in-
citação, dá-se início na Universidade Federal de 
Santa Catarina, o DIT, Departamento de Inovação 
Tecnológica, que atua desta forma até o início 
do ano de 2016, quando por meio da Portaria 
nº541/2016/GR (UFSC, 2016), cede lugar à Secre-
taria de Inovação da UFSC, que incorpora suas 
funções e amplia seu escopo afim de constituir, 
junto a universidade, uma Incubadora de Empre-
sas e um Parque Tecnológico que atenda as de-
mandas inovativas do campus e da cidade. 

Desta maneira, como forma de melhor expor, 
junto a comunidade acadêmica, o crescimento do 
antigo DIT, assim como comunicar suas novas atri-
buições e objetivos, inicia-se o processo de cons-
trução de uma nova marca para a Secretaria. Este 

projeto de construção tem inicio por meio de uma 
parceria com o Laboratório de Orientação da Gê-
nese Organizacional – LOGO UFSC – que vinculado 
a própria Universidade Federal de Santa Catarina, 
atua desde meados de 2006 com a construção e 
gestão de marcas (branding). A pesquisa em ques-
tão, apresenta na sequencia, a construção de um 
“DNA de Marca”, fator responsável por representar 
a essência conceitual da Secretaria de Inovação, 
guiando futuras ações de gestão de marca, como 
criação de nova identidade visual e posicionamen-
to de mercado. Feijó (2014) reforça tal atitude ao 
afirmar que os momentos transitórios dão origem 
a novas oportunidades como a construção de uma 
nova marca, que cresça e se desenvolva a partir de 
seu DNA, para que ao longo dos anos possa ser ge-
rida de forma a comunicar-se coerentemente com 
seu público e seus anseios.

2. Metodologia

O estudo apresentado neste artigo se enquadra-
da como sendo de natureza aplicada, justificada 
desta forma por objetivar a geração e evolução 
de conhecimentos para uma aplicação prática e 
dirigida às soluções de um problema. 

Quanto a classificação pela abordagem dada 
ao problema, tal pesquisa se enquadra com um 
caráter qualitativo, uma vez que respeita o critério 
de apresentar uma relação dinâmica entre o mun-
do real e o sujeito, não se baseando efetivamente 
em métodos e técnicas estatísticas, tendo o am-
biente natural como fonte para a coleta de dados. 
De acordo com seus objetivos, justifica-se a clas-
sificação como exploratória por buscar propor-
cionar aos envolvidos, maior familiaridade com o 
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tema em estudo por meio de pesquisas bibliográ-
ficas que venham a colaborar com o aprofunda-
mento de conceitos pertinentes sobre a temática 
a ser abordada no momento prático da pesquisa.

Por fim, ao se referir aos procedimentos téc-
nicos adotados, foram utilizadas duas etapas pro-
postas por Gil (2002), a primeira definida como 
pesquisa bibliográfica, a qual fundamenta teori-
camente toda construção da pesquisa e a segunda 
condizente ao conceito de pesquisa-ação, por en-
volver pesquisadores e participantes da Secretaria 
de Inovação de modo colaborativo e cocriativo na 
criação de uma proposta que visa a solução de um 
problema, construir um “DNA de Marca” que reflita 
a essência conceitual da Secretaria.

Desta maneira, de acordo com as informa-
ções dispostas, propõe-se a aplicação da ferra-
menta, “brand DNA tool”, como forma de atingir 
os objetivos propostos

3. Branding, TXM Branding e “DNA de Marca”

Os conceitos de marca modernos superam sua 
definição como apenas um aglutinamento de sím-
bolo e nome que dariam origem a uma identidade 
visual. Martins (2006), por exemplo, define marca 
como sendo a união de atributos tangíveis e intan-
gíveis, que são gerenciados de forma adequada 
para que gerem influencia e valor. Neumeier (2008) 
complementa, afirmando ser uma percepção ín-
tima, um sentimento visceral de um sujeito em re-
lação a um produto, serviço ou empresa. Wheeler 
(2012), ainda nesta linha de raciocínio defende que 
uma marca é por si só uma promessa, gerida e co-
municada ao consumidor de modo a residir em sua 
mente em forma de ideias e expectativas que geram 

engajamento e fidelização. Aaker (2015) conclui, 
sintetizando os conceitos anteriores ao afirmar 
que marca é muito mais que um símbolo, sendo a 
representação de uma promessa e lembrança de 
uma experiência para o consumidor. Uma marca, 
segundo ele, deve ser capaz de muito mais do que 
simplesmente representar visualmente uma em-
presa, deve construir um universo ampliado de sig-
nificados com base em experiências e estratégias 
que reflitam seu DNA.

Com isso, de modo a construir internamente 
e comunicar externamente conceitos fundamen-
tais que venham a materializar significados viven-
ciados e defendidos por uma marca que atua a 
metodologia TXM Branding (figura 1). Uma meto-
dologia cocriativa de gestão de marcas criada - e 
em constante desenvolvimento - pelo Laboratório 
de Orientação da Gênese Organizacional. Sua am-
pla estrutura é dividida em três principais segmen-
tos que permitem uma aplicação não linear, garan-
tindo flexibilidade e adaptação às necessidades 
projetuais de cada cliente. (LOPES et al, 2012)

Figura 1 – Esquema resumo da metodologia TXM Branding.
Fonte: LOGO UFSC (2016).
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Think é a primeira dessas etapas, momento de-
dicado ao “pensar” a marca por meio de três eta-
pas fundamentais, definição de “DNA de marca”, 
Propósito e Posicionamento. É esta a fase que 
compreende o objeto base deste estudo, a ferra-
menta brand DNA tool, responsável por extrair o 
“DNA” corporativo.

No segundo módulo, Experience, estão ações 
que traduzem os conceitos construídos na etapa 
anterior através de significados experienciais.  É 
nesse momento que a marca começa a formar 
uma identidade própria formada por itens como 
símbolo, logotipo, sensações e sentimentos. 

Por fim, o Manage se relaciona com as de-
cisões da marca ao longo de sua vida, garantin-
do que ela ofereça experiências coerentes com 
as etapas anteriores. 

Apesar de ser definida como uma metodo-
logia não linear, a TXM Branding fundamenta 
toda sua execução em um “DNA de Marca”, indi-
cando que esta etapa de construção conceitual 
deva ser executada como start para o processo 
de gestão de marcas. Assim sendo, torna-se ob-
jeto deste estudo a ferramenta de construção de 
“DNA de marca”, a brand DNA tool.

O DNA de marca conforme a metodo-
logia TXM Branding, é composto por quatro 
metáforas, semelhantes aos quatro compo-
nentes biológicos presentes no DNA humano 
(Adenina, Timina, Guanina e Citosina). No 
processo proposto os quatro componentes 
são denominados como: Técnico, Resiliente, 
Emocional e Mercadológico, unidos por um 
conceito integrador, que faz menção metafó-
rica a dupla hélice, conforme é possível ob-
servar na figura 2.

 

Figura 2 – Comparativo entre o DNA Biológico e o Brand DNA. 
Fonte: LOGO UFSC(2016)

Os quatro conceitos principais unidos ao conceito 
integrador são caracterizados da seguinte forma: 

•	 Emocional: Este elemento tem como 
função aproximar a marca dos as-
pectos decisórios de fidelização do 
consumidor. (LOPES E GOMEZ, 2012). 

•	 Resiliente: Resiliência diz respeito a 
capacidade de adaptação da marca no 
mercado em que atua ou pretende atuar. 
Ela deve ser capaz de atualizar-se cons-
tantemente, mantendo uma construção 
contínua. (LOPES E GOMEZ, 2012).

•	 Técnico: Conceito referente ao que é 
vendido pela empresa. Desta forma, os 
atributos físicos como um produto em 
si ou seu ponto de venda, podem ser 
o que melhor transmitem ao consumi-
dor a tangibilidade da marca. (LOPES E 
GOMEZ, 2012).
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Figura 3 – Estrutura do “Brand DNA Process”.
Fonte: LOGO UFSC (2016)

Deste modo, Brand DNA tool, define-se como um 
instrumento criativo fundamentado na organi-
zação e adaptação das metodologias SENSE® e 
ZMET® dos autores Marc Gobé (2010) e Gerald 
Zaltman (2003) respectivamente. A primeira 
tem como finalidade a identificação dos valores 
da marca, assim como o perfil de seus clientes 
e o papel do produto como uma conexão emo-
cional. Este procedimento ocorre através de 
painéis imagéticos que desenvolvem um voca-
bulário multidimensional, emocional, visual e 
sensorial que servem como base para os pro-
cessos de design. A segunda tem função de des-
cobrir as estruturas fundamentais relevantes no 
pensamento dos consumidores sobre uma mar-
ca. Para isto, são utilizados conceitos baseados 
em metáforas, afim de atingir o público de for-
ma mais eficaz.

A estrutura geral da ferramenta é constituí-
da de seis principais etapas (figura 4) que culmi-
nam da definição do “DNA de marca” da organi-
zação ao final do evento. O processo ocorre de 
forma a estimular a criatividade do grupo atra-
vés da cocriação, visando a geração de resulta-
dos potencialmente mais fortes e verdadeiros 
por meio de uma sinergia coletiva.

•	 Mercadológico: O componente mer-
cadológico é o que representa a for-
ma como a marca irá se apresentar no 
mercado de modo vendável e lucrati-
vo. (LOPES E GOMEZ, 2012). 

•	 Integrador: O conceito integrador in-
terfere na forma dos quatro conceitos 
agirem um em função do outro, de 
modo a garantir à marca autenticidade 
e um efetivo posicionamento no mer-
cado. (LOPES E GOMEZ, 2012)

4. Brand DNA tool aplicado a Secretaria 
de Inovação da UFSC/SINOVA

A aplicação da ferramenta “brand DNA tool” 
ocorre em uma reunião cocriativa composta por 
participantes de ambas partes, laboratório e 
empresa, denominada de Evento Criativo e tem 
como objetivo, conforme descrito anteriormen-
te, definir o “DNA de marca” de uma empresa, 
produto, serviço ou qualquer projeto que ne-
cessite de uma gestão de marca. A ferramenta 
esta inserida na primeira fase da etapa THINK, 
organizada dentro de um processo denominado 
Brand DNA Process, que compreende também 
as etapas de diagnóstico, construção do “DNA” e 
benchmark, como é possível visualizar na figura 
3. Apesar do artigo em questão ter seu enfoque 
apenas na ferramenta utilizada para diagnóstico 
do “DNA” (brand DNA tool), é possível encontrar 
estudos anteriores que descrevem cada etapa 
do “brand DNA process” no site do laboratório 
LOGO (www.logo.ufsc.br), na aba “Artigos”. 



95
III

 S
IC

O
M

reprodução de um desenho animado para buscar 
nas memórias da infância uma forma de desper-
tar a imaginação e criatividade dos envolvidos.

Terminada esta etapa, os presentes foram 
separados em três equipes – amarela, laranja e 
vermelha – cada uma composta por pelo menos 
um integrante do LOGO desempenhando o pa-
pel de secretário e orientador da dinâmica. 

	Integração 
A terceira atividade lúdica precede as fases mais 
ativas do Evento Criativo e se relaciona a intimi-
dade como forma de criar um ambiente mais 
amistoso e confortável para receber as opiniões 
individuais de cada um. Para tal, os participan-
tes são instruídos a compartilhar um segredo 
com seu grupo. Percebeu-se que logo após essa 
atividade o ambiente ficou mais descontraído, 
superando obstáculos iniciais causados pela fal-
ta de intimidade entre os participantes.  

	Brainstorming
O Brainstorm, ou tempestade de ideias, é uma 
atividade muito comum nas atividades relacio-
nadas ao Design, por possibilitar uma grande 
quantidade de ideias em pouco tempo. Segun-
do Vianna et al. (2012) quanto maior o número 
de ideias, maiores as chances de um resultado 
preciso e único. Por essa razão, de acordo com a 
ferramenta, os participantes recebem o desafio 
de, em vinte minutos gerarem no mínimo 250 
adjetivos quaisquer. 

	Construção de metáforas 
Com o fim da etapa anterior, a diretora da 

 

Figura 4 – Etapas do “Brand DNA tool”. 
Fonte: LOGO UFSC (2016)

A seguir estarão detalhadas as ações de aplica-
ção da ferramenta “brand DNA tool” no projeto 
da Secretaria de Inovação da UFSC.

	Ambientação Teórica 
Nesta etapa a equipe de pesquisa que gerenciou 
o evento, foi responsável por elucidar aos presen-
tes uma síntese sobre o projeto e a metodologia 
aplicada, discorrendo um breve resumo sobre as 
etapas que antecederam o evento, seus resulta-
dos e as etapas subsequentes e expectativas de 
futuro, afim de ambientar e equiparar o conheci-
mento de todos sobre o processo executado. 

• Atividade lúdica 
A Atividade lúdica, visa o relaxamento e a am-
pliação da capacidade criativa dos presentes. 
Ela inicia com um momento de descompressão, 
no qual o objetivo é desvencilhar os participan-
tes dos problemas do cotidiano, envolvendo-os 
no evento através de experiências que tornem 
o ambiente descontraído e informal. Esta etapa 
foi dividida em duas etapas, um coffee break e a 
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amplo conhecimento sobre a metodologia, a em-
presa em questão e a temática de Branding. 

Durante o Evento Criativo deu-se importân-
cia maior aos elementos que compõem o DNA 
de marca, cuja sua combinação torna a Secre-
taria de Inovação única e autêntica, excluindo 
nesse momento os fatores relacionados ao am-
biente no qual ela se insere, dando origem após 
vários minutos, ao seguinte DNA: Transforma-
dora, Evolutiva, Parceira, Conectada e Agrega-
dora (figura 5)

Figura 5 – DNA da Secretaria de Inovação da UFSC. 
Fonte: LOGO UFSC (2016)

A Secretaria de Inovação é transformadora 
pois seu principal produto é a transformação de 
ideias em valor econômico e social. Ela se põe 
ao lado de uma invenção, inovação, ideia ou 
pesquisa e faz o que está em seu alcance para 
direcioná-la para um caminho de prosperidade, 
buscando inspirar e estimular seus autores em 
busca do reconhecimento. 

A resiliência da Secretaria de Inovação se en-
contra na sua capacidade evolutiva em evidência 
na própria evolução de sua história. Primeiramen-
te, inicia-se como uma obrigatoriedade legislativa 
em forma de Núcleo de Inovação e Tecnologia, 
que na UFSC apresentou-se como Departamento 
de Inovação e Tecnologia e posteriormente Secre-
taria de Inovação, evoluindo e assim tornando-se 

Secretaria de Inovação foi convidada a contex-
tualizar a história da marca, explicando rapida-
mente as transições ocorridas e a ampliação do 
DIT para Secretaria de Inovação, assim como 
planos para o futuro. Essa explicação, mesmo 
que breve, faz com que os participantes sinto-
nizem sua atenção novamente para as necessi-
dades da empresa, de modo que no momento 
seguinte, os secretários de cada equipe são con-
vidados a relatarem os adjetivos encontrados 
por sua equipe de forma que todos presentes 
possam ouvir e anotar em um pequeno pedaço 
de papel, àqueles que de alguma forma esta-
riam relacionados a Secretaria de Inovação.

A fase tem sequencia com a explicação do 
significado de cada conceito formador de um 
DNA de marca (Técnico, Resiliente, Emocional, 
Mercadológico e Integrador) ao público presen-
te. Desta maneira os participantes obtém o co-
nhecimento necessário para escolher, dentre os 
adjetivos selecionados anteriormente, os que 
melhor representam a empresa. Cada partici-
pante é convidado a escrever em Post-its, um 
adjetivo para cada elemento do DNA, sem a ne-
cessidade, porém, de identificar qual adjetivo 
deverá estar em cada elemento. Após este pro-
cesso todos colam os adjetivos em uma parede 
de modo a ser possível visualizar todos adjeti-
vos selecionados e dar início a etapa seguinte.

	Debate 
Etapa decisiva para definição do DNA da marca, 
nele os cerca de 80 Post-its® que carregavam as per-
cepções dos presentes precisavam ser reduzidos a 
apenas cinco conceitos. Trata-se de uma tarefa tra-
balhosa, onde é preciso que o mediador tenha um 
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5. Considerações finais 

O presente artigo expôs um recorte sobre o pro-
jeto de construção da marca da Secretaria de 
Inovação da UFSC referente a definição de seu 
DNA empresarial, diagnosticado por meio do 
Brand DNA Process, etapa integrante da meto-
dologia TXM Branding que mais uma vez mos-
trou ser uma ferramenta capaz para extração da 
essência viva de uma marca representado por 
seus cinco conceitos (técnico, resiliente, emo-
cional, mercadológico e integrador).

Além desses componentes essenciais, per-
cebeu-se a importância da sinalização dos itens 
que permitem a existência do DNA, ou seja, a 
condição que o ambiente impõe para que este 
exista. Essa percepção se incorpora à Metodo-
logia TXM dentro da etapa do Evento Criativo 
(Brand DNA Tool), permitindo que a equipe de 
projeto se desvie de adjetivos pouco relevantes 
para construção da diferenciação e competiti-
vidade da marca, porém, sinalizando os fato-
res essenciais para que ela exista e observando 
como eles podem afetá-la.

Por fim, temos como principal resultado um 
DNA validado pelos decisores da marca durante 
a execução do projeto, e também pelos seus no-
vos gestores durante a troca de gestão ocorrida 
na UFSC em 2016. Tais validações permitem que 
a marca tenha potencial para o crescimento ba-
seado em uma sequência única, o que garante 
sua singularidade em relação ao mercado e uma 
maior clareza para que seus gestores tomem de-
cisões sobre o futuro da Secretaria de Inovação 
da UFSC/SINOVA.

cada vez mais ampla e em consonância com as ne-
cessidades atuais do seu público. 

A Secretaria de Inovação se mostra parceira por 
meio de uma relação de igualdade e transparência 
com seu público que sente segurança nas transações 
que envolvem a Secretaria. Essa parceria implica que 
ela se compromete com a ideia de seu público de 
modo a dividir deveres, lucros e prejuízos, construin-
do assim um relacionamento horizontal. 

A Secretaria de Inovação se mostra diferen-
te para o mercado por ser conectada. Ela possui 
uma característica única de ser a linha de contato 
entre o mercado e a Academia, sabendo exata-
mente quem e como conectar para que uma ideia 
prospere e adquira valor econômico e social. A 
Secretaria realiza conexões de maneira equilibra-
da, integrando os grupos de interesse para o re-
conhecimento da ideia em desenvolvimento. 

O que integra todos os demais elementos 
do DNA e o torna uma combinação viva é o fato 
da Secretaria de Inovação ser agregadora. Ela 
é responsável por unir em um mesmo espaço a 
Academia, o mercado, cientistas, empreende-
dores, enfim, pessoas diferentes e distantes, po-
rém com interesses semelhantes que se bene-
ficiam da capacidade de agregar que a Agência 
de Inovação possui em seu DNA. 

Desta maneira, com a definição do “DNA de 
Marca”, dá-se fim ao Evento Criativo e a aplica-
ção da ferramenta Brand DNA tool. Como já cita-
do anteriormente, o processo de construção do 
DNA tem sequencia no “Brand DNA process” com 
a etapa de construção do DNA (Painel semântico 
e Mapa semântico) e Benchmark (comparativo 
entre empresas que compartilhem dos mesmos 
conceitos de DNA da Secretaria).
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7

O artigo visa propor uma metodologia para estudo de branding 
a partir da noção de Tecnologia do Imaginário, de Juremir Ma-
chado da Silva (2006). Pensa-se o branding, enquanto tecnologia 
do imaginário utilizada na construção do universo da marca e na 
povoação mental dos consumidores, como tecnologia de sedu-
ção, envolvimento e afeto. Esse estudo decorre da pesquisa de 
mestrado da autora.

Branding Enquanto Tecnologia do 
Imaginário: Uma Proposta de Metodologia 
para Pensar as Marcas Contemporâneas

Palavras-chave:  Metodologia. Brand. Imagem. Consumo. Simbólico

Resumo:

102
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o desejo e a necessidade psicossociológica em 
buscar essas ligações, como meios de suprir e 
formar o ser perante a sociedade, caracterizam 
os hábitos da nossa Sociedade do Consumo 
(BAUDRILLARD, 2003). 

Segundo Norberto Chaves1, o design tam-
bém contribui para a comercialização e con-
sumo de uma “ideologia do cotidiano”, ofere-
cendo novos “mundos” a partir de um “gênero 
consciente da cultura”. Assim, objetos de de-
sign, produzidos e planejados por algumas mar-
cas, valorizam e exploram, de modo crescente, 
as atividades comuns e lhes acrescentam e am-
pliam novos sentidos. Seria uma relação direta 
da cultura do consumo com uma “ideologia pre-
senteísta” (MAFFESOLI, 2006), onde os objetos 
do cotidiano passam por uma transformação e 
valorização, tornando-se meios de experiências.
Como meio de criar uma cultura e ideologia pró-
prias, marcas apoiam-se em narrativas, cons-
troem mundos imaginários, repletos de simbo-
lismos e valores que transcendem seus próprios 
produtos. Portanto, propõe-se um estudo das 
tecnologias do imaginário utilizadas pela marca 
Harley-Davidson para construção e solidifica-
ção de seu imaginário. A noção de tecnologia do 
imaginário apresentada neste artigo é de auto-
ria de Juremir Machado da Silva (2006). 

Esta pesquisa resulta e dá sequência aos es-
tudos do mestrado da autora, uma vez que a mes-
ma iniciou o pensamento do branding como uma 
da tecnologia do imaginário, mas por questões 

1  Texto disponibilizado no site do próprio autor. Disponí-
vel em: http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/
diseno_innovacion_y_consumo_simbolico. Acesso em: 
20 de jul. de 2016.

1. Introdução

Grandes marcas são, hoje, responsáveis por cria-
rem “mundos” dentro do mundo no qual vive-
mos. Elas oferecem atmosferas únicas, dotadas 
de valores, sentidos e significados que convidam 
os consumidores a experienciarem estes “mun-
dos”, despertando o desejo de fazer parte da mar-
ca de alguma maneira – alimentam o sentimento 
de pertencimento a partir do consumo. 

Segundo Philip Kotler (2010), as marcas pas-
sam por um novo contexto: organizado de forma 
horizontalizada, construído, principalmente, pe-
los valores que transcendem os produtos (BAU-
DRILLARD, 2007) pelos valores simbólicos, em 
que os indivíduos são convidados a participar 
e se envolver com os universos das marcas de 
uma maneira outrora não pensada. Atualmente, 
elas contribuem para que indivíduos se sintam 
pertencentes a determinados mundos, compac-
tuando e vivenciando os valores propostos pelas 
marcas, no entanto vale mencionar que esses va-
lores são também reapropriados. 

O sentimento de pertencimento é men-
cionado por Michel Maffesoli (2006) como um 
dos aspectos sobressalentes na sociedade pós-
moderna, e pode ser buscado pelos indivíduos 
a partir do ordinário (MAFFESOLI, 2006), como 
pertencer a uma “tribo” de determinada mar-
ca, por exemplo. Transformando as relações 
cotidianas e acrescentando, no viver diário 
dos consumidores, outros valores acrescidos 
pelo que está subentendido nas marcas. Maf-
fesoli (2006) e Lipovetsky (2011) verificam esse 
sentimento que modifica os modos de agir, 
ser e estar no mundo como um sintoma onde 
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que, para Lipovestky (2015), o próprio capitalis-
mo do consumo já se remodelou, pelo menos, 
três vezes. O capitalismo artista, fase atual, é 
aquele onde a criatividade é explorada como 
mercadoria. Por isso, o autor menciona que as 
marcas estão aí, propondo mundos, criando 
cada vez mais espetáculos a serem vividos à 
medida que convidam os próprios consumido-
res a criarem junto com elas. Envolvem e explo-
ram o imaginário e a capacidade criadora dos 
seus consumidores.

Entender o contexto no qual este termo se 
insere ajuda a compreender que, as ações huma-
nas e suas motivações, se dão cada vez mais pelas 
correntes imaginárias, pelas construções de rela-
ções mentais. Além do que, diante da autonomia 
de escolha que o próprio capitalismo proporciona, 
as marcas necessitam empenhar-se ainda mais 
para conquistar seus consumidores, uma vez que 
se multiplicam as opções de escolha e o acesso 
às informações (LIPOVESTKY, 2004). Ou seja, per-
cebe-se um lado “pragmático” de expansão que 
o capitalismo gera: mais marcas, mais produtos, 
mais opções, mais segmentação, e, de outro lado, 
o contexto no qual os indivíduos estão inseridos: 
com a existência da internet, da globalização e 
circulação efetiva de informações e referências, fa-
zendo com que a própria mente humana execute 
um fluxo de criações relacionais nunca antes vis-
tas. O processo de assimilação dos valores e cons-
trução de imagens de marcas, se torna mais veloz 
e, ao mesmo tempo, mais efêmero. Fenômeno 
que também revela a potência criadora da mente 
humana, tanto por parte dos indivíduos que reno-
vam seus modos de pensar e ver o mundo moldan-
do seus hábitos de consumo de acordo, quanto 

de limitação de tema, deixou de concluir seus 
pensamentos naquele momento, buscando de-
senvolve-los de forma breve a seguir.

Para a análise e reflexão sobre o branding 
enquanto tecnologia do imaginário, serão utili-
zadas as falas dos entrevistados no grupo focal2 
realizado pela autora durante sua pesquisa de 
mestrado. Será explicitado, a partir dessas fa-
las, como o imaginário e suas tecnologias aju-
dam na compreensão da atividade de branding, 
criando relações simbólicas, a partir da Harley-
Davidson como exemplo.

2. branding – a comunicação envol-
vente das marcas

A recorrência do branding, enquanto auxiliar no 
processo de gestão, é algo relativamente recen-
te no universo das marcas. A necessidade des-
ta abordagem se deu devido a transformações 
econômicas e políticas, onde as pessoas, sob 
a ótica de Gilles Lipovetsky (2004), alcançaram 
sua independência a partir do consumo (pontua 
a moda como sendo o primeiro meio de indivi-
dualização do sujeito), construindo novas iden-
tidades e novas possibilidades de se reconhecer 
dentro do mundo capitalista. Válido mencionar 
2  O grupo focal foi a técnica de pesquisa utilizada pela 
autora durante a pesquisa de mestrado, com o objetivo, 
naquele momento, de entender as imagens simbólicas 
que eram formuladas na mente dos consumidores e que 
impulsionavam o que foi chamado de consumo-imagem. 
Acredita-se que as mesmas falas possam ser utilizadas 
para pensar a articulação de tecnologias do imaginário 
para construção de imagem da marca Harley-Davidson. 
Esse é o foco aqui, entender como essas tecnologias do 
imaginário operam na cristalização de imagem de marca.
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quando suas imagens tocam o inconsciente 
coletivo, fazendo com que, pessoas ou gru-
pos, vibrem em harmonia. Nos termos da 
compressão pelo viés do imaginário, ou já 
pensando o branding enquanto tecnologia 
do imaginário, alcançariam o nível simbólico 
quando são capazes de cristalizar um imagi-
nário reconhecido e possível de ser vivido e 
sentido pelos consumidores.

Devido a tantas ações, manifestações e in-
vestidas das marcas em nosso tempo, elas se 
tornaram, não à toa, agentes culturais, sobre-
tudo porque a própria cultura se tornou consu-
mível. Conforme aponta Lipovetsky, a cultura 
se tornou “um setor econômico em plena ex-
pansão” (2011, p. 68-69), e, as obras culturais 
da sociedade contemporânea, em função das 
novas tecnologias, ganham uma dimensão glo-
bal. A mesma dimensão que deve ser conside-
rada no mundo das marcas. Pensar uma marca, 
atualmente, é pensar sua comunicação na rede, 
podendo ser vista e percebida por diversas par-
tes do globo. Isso torna a atividade de branding 
cada vez mais complexa, exigindo uma com-
preensão mais ampla e aprofundada sobre os 
indivíduos com quem falará, e seus processos 
de assimilação, apropriação e re-apresentação 
de imagens.

3. Tecnologias do imaginário – 
uma potência contemporânea

A noção de tecnologia do imaginário, como 
mencionada anteriormente, é de autoria de 
Silva (2006), para tanto, busca-se, também, no 
próprio autor algumas definições, antes, sobre 

pelo mundo das marcas, que acompanham e ofe-
recem novos mundos a todo momento.

Portanto, diante das transformações dos 
modos de consumo, torna-se necessário pos-
suir uma ferramenta de gestão e criação que dê 
conta da rede complexa das marcas (SCHULTZ; 
BARNES, 2005) e de seus novos processos co-
municacionais e estratégicos para comunicar-se 
e relacionar-se com seus consumidores. Logo, o 
branding é um dos articuladores responsáveis 
por viabilizar às marcas um significado simbó-
lico que ultrapassa o produto em si, para que a 
relação estabelecida com as pessoas não seja 
meramente superficial, no sentido de concreti-
zar apenas o objetivo primeiro: vender; mas que 
crie uma relação também afetiva. É por uma 
gestão forte que “a dimensão imaterial constrói 
mais a marca do que a fabricação material do 
produto” (LIPOVETSKY, 2011, p. 95). 

Nesse sentido, José Martins (1999) apontou 
que o valor afetivo e a relação estabelecida com 
marcas é que dão sentido ao ato de consumo 
para as pessoas. Sobre este aspecto, conside-
ra-se importante, para o entendimento da rela-
ção indivíduo/marca, o viés do imaginário, uma 
vez que este campo viabiliza a compreensão da 
criação de imagens e imaginários pela potência 
da imaginação humana como criadora de laços 
afetivos e emocionais.

Para acionar a imaginação, no âmbito das 
marcas, os indivíduos precisam ter contato 
com suas comunicações, com seus símbolos. 
Para Douglas Holt (2005) as marcas contem-
porâneas são mediadoras dos processos co-
municacionais e relacionais, e defende que as 
marcas conseguem atingir o nível simbólico 
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que impulsiona indivíduos ou grupos. Funciona 
como catalisador, estimulador e estruturador dos 
limites das práticas” (2006, p. 11). Segundo Silva, 
ele seria uma espécie de “marca digital simbólica 
do indivíduo ou do grupo na matéria do vivido” 
(2006, p. 11). Todas as produções culturais resul-
tam dele. E o homem só é capaz de agir e con-
cretizar seus sonhos, porque está inserido nessa 
atmosfera, no imaginário, que alimenta e articula 
sua imaginação criadora.

O imaginário é essa força virtual – porque 
não é concreto, apenas pode ser percebido a par-
tir do concreto – que é sentida e percebida pelos 
indivíduos, a qual ajuda a organizar a história e 
a cultura em narrativas vividas. Por ser motor, 
implica mudança, reformulação, pois está sem-
pre em construção. Justamente por isso, por ser 
renovável e influenciar nas visões de mundo, 
as marcas também sofrem sua influência, ade-
quam-se de acordo com os novos ares, pelos no-
vos imaginários que circulam na sociedade, ao 
mesmo tempo que ajudam a construí-lo.

Na concepção durandiana, o imaginário se-
ria como um museu composto: “de todas as ima-
gens passadas, possíveis, produzidas e a serem 
produzidas” (2001, p. 6). O imaginário durandia-
no representa não um emaranhado de imagens 
desconexas, sem sentido e apenas aglomeradas, 
“mas remete para uma esfera psíquica onde as 
imagens adquirem forma e sentido devido à sua 
natureza simbólica” (WUNENBURGER, 2003, p. 
23). Representa uma espécie de atmosfera, nos 
termos de Maffesoli (2006): uma “aura” que se 
cristaliza num espaço-tempo sociocultural, e está 
atrelado às narrativas vividas pelos indivíduos, 
representadas pelas suas produções culturais. 

o imaginário, inclusive utiliza-se uma entrevis-
ta3 realizada pela autora, durante a pesquisa de 
mestrado, como aporte à discussão. Importante 
ressaltar que Silva traz sua concepção de imagi-
nário com base nas leituras, principalmente, de 
Gilbert Durand e Michel Maffesoli – este que foi 
seu orientador no mestrado e doutorado. Durand 
(2012) trouxe um viés antropológico para pensar 
as produções de imagens, consolidando uma 
Teoria Geral do Imaginário, enquanto Maffesoli 
aborda uma concepção sociológica do papel das 
imagens nas relações sociais do cotidiano.

O imaginário é um estudo que visa com-
preensão das “produções imagéticas, de suas 
propriedades e de seus efeitos” (WUNENBURGER, 
2007, p. 8). Considerando que as imagens – sejam 
elas mentais ou materializadas – produzem efei-
tos no mundo, Silva (2006) o compreende, por-
tanto, como um reservatório e motor. Enquan-
to reservatório: “agrega imagens, sentimentos, 
lembranças, experiências, visões do real que rea-
lizam o imaginário, leituras de vida e, através de 
um mecanismo individual/grupal, sedimenta um 
modo de ver, de ser, de agir, de sentir e de aspirar 
o estar no mundo” (2006, p. 10-11). Ele influencia 
e é influenciado pelas formas de viver e projetar a 
vida. Constrói visões e alimenta sonhos, desejos, 
a partir das imagens que consolida no decorrer 
do tempo. Ele é uma narrativa, uma trama, que 
envolve e convida os indivíduos a construir, a 
criar, a sonhar. Impulsiona as sociedades a agi-
rem. Isso faz o imaginário ser também um motor. 
Ele é “sonho que realiza a realidade, uma força 
3  Entrevista concedida por SILVA, Juremir Machado da. 
Entrevista I. [set. 2014]. Entrevistadora: Karina Pereira We-
ber. Porto Alegre, 2014. 1 arquivo .mov (29 min. 41 seg).  
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tecnologias de contato, de fabulação, de mitifi-
cação, de projeção de imagens para consumo de 
massa – mediam as produções simbólicas, estas 
que são expressas como enigmas no cotidiano, es-
tão aí para serem decifradas” (SILVA, 2006, p. 85). 

Silva (2014) observou que as tecnologias 
do imaginário operam em dois momentos: [i] 
no momento da produção de uma peça a ser 
consumida, como um anúncio publicitário, por 
exemplo; e [ii], no próprio ato de consumo desta 
peça. Logo, o aceite e reconhecimento da peça 
é fundamental para que o imaginário seja, de 
fato, cristalizado 

O autor irá mencionar que existem produtos 
do imaginário, marcas do imaginário, que sempre 
estarão ligados a uma recepção forte. Precisa-se 
reconhecer nele algum diferencial induzido, fa-
zendo-o ser aceito como algo forte. O imaginário, 
em seus produtos, pode ser percebido a partir do 
seu design, de sua funcionalidade, de sua beleza, 
entre outras características que o torne único. Algo 
realmente forte que, ao entrar em contato com os 
indivíduos, renove seus valores, suas imagens, tra-
gam um novo sentido para aquele objeto – seja 
uma motocicleta, como no caso da Harley-David-
son, que iniciou suas atividades a partir de bici-
cletas para suprir a necessidade de subir morros 
e percorrer distâncias mais longas, trazendo um 
novo sentido ao ato de se locomover, acabando 
por ir muito além dessa função inicial. Para Silva 
(2014), uma marca do imaginário seria como um 
totem, um objeto sagrado, algo capaz de congre-
gar pessoas e dar a elas um significado maior para 
aquilo que estão consumindo.

As marcas, a partir de seus objetos, tor-
naram-se companheiras dos indivíduos 

Entender o imaginário, é entender a criação hu-
mana, os produtos das culturas dos indivíduos 
em determinada época. Ainda, trata-se de com-
preender a relação perceptiva, fisiológica (dos 
sentidos) dos indivíduos com o espaço social, 
com o exterior. O imaginário irrompe no trajeto 
antropológico: “a incessante troca que existe ao 
nível imaginário entre as pulsões subjetivas e as-
similadoras e as intimações objetivas que ema-
nam do meio cósmico e social” (DURAND, 2012, 
p. 41). Suas produções resultam das experiências 
pessoais e sociais, com base nos modos como 
são percebidas, sentidas e interpretadas.

Pode-se apenas considerar a existência de 
imaginário se “um conjunto de imagens e de 
narrativas forma uma totalidade mais ou menos 
coerente, que produz um sentido diverso do local 
ou momentâneo” (WUNENBURGER, 2007, p. 12). 
O conjunto de imagens e narrativas que formam 
o imaginário o fazem a partir de tecnologias do 
imaginário, dispositivos de disseminação, con-
forme apontado por Silva (2006). Tratam-se de 
tecnologias que atuam como dispositivos de inci-
tação simbólica, alimentam o repertório de ima-
gens dos seres, são “canais de irrigação do real 
pela imaginação, mecanismos de fabricação do 
olhar interior” (SILVA, 2006, p. 26). Essas tecnolo-
gias contribuem para a formulação do imaginário 
e para as suas diversas interpretações de mundo, 
uma vez que “as imagens e os relatos costumam 
ser portadores de um sentido secundário indire-
to” (WUNENBURGER, 2007, p. 12). 

Possuem um papel central no modo como 
nos relacionamos com o meio, são mediadoras 
no processo de imaginação e interpretação de 
mundo: “As tecnologias do imaginário – sejam as 
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dar cor, textura, criam atmosferas e identida-
des reconhecidas.

As técnicas de pesquisa para o estudo das 
tecnologias do Imaginário, segundo Silva (2006), 
podem ser várias, como por exemplo, observa-
ção participantes (antropologia), participação 
“observante” (sociológica), pesquisação (comu-
nicação), histórias de vida (antropologia social), 
entrevista dialógicas (antropologia social), et-
nografia, grandes reportagens do cotidiano. Es-
sas são algumas das técnicas citadas pelo autor. 
Mas, seja qual for a escolhida para induzir seu 
estudo, objetiva-se neste tipo de pesquisa: “te-
cer os diversos fios de uma realidade imaginária 
e de um imaginário realizado. As narrativas do 
vivido são biografias de atores sociais contem-
porâneos em movimento” (SILVA, 2006, p. 83).
O estudo do imaginário, a partir de suas tecno-
logias de disseminação, visa narrar de dentro 
do vivido, interpretar a partir das falas e das 
demonstrações dos atores dessas atmosferas, 
compreendendo os simbolismos, as imagens 
que constituem tal imaginário. O papel do in-
terpretador é parcial, pois se trata da ação de 
interpretação, uma vez que o imaginário não 
é palpável, quantificável, e sim apreendido 
pelas falas e tramas que envolvem os indiví-
duos, narradas pelo pesquisador.

Assim, o estudo do branding enquanto tec-
nologia do imaginário permite uma compreen-
são mais ampla e complexa dos envolvimentos 
e construções de mundo por parte das marcas e 
dos consumidores. Permite, a partir das pistas – 
relação consumidor/marca, história e biografia 
das marcas, interações, participações, estímu-
los – compreender como uma marca constrói a 

contemporâneos. Conforme observou Silva 
(2014), passa-se, muitas vezes, mais tempo com 
esses objetos do que com outros indivíduos, 
consequentemente as relações que são com 
eles estabelecidas transcendem suas funções 
primárias e utilitárias na maioria das vezes. 
Trata-se da imaginação construindo laços, rela-
ções simbólicas e “deformando” as práticas co-
tidianas para além do previamente planejado, 
bem como Durand, apropriando-se de Gaston 
Bachelard, seu mestre, expôs sobre a imagina-
ção: “muito longe de ser faculdade de ‘formar’ 
imagens, a imaginação é potência dinâmica 
que ‘deforma’ as cópias pragmáticas fornecidas 
pela percepção, e esse dinamismo reformador 
das sensações torna-se o fundamento de toda a 
vida psíquica” (DURAND, 2012, p. 30).

Segundo a visão de Silva (2014), o branding 
funciona como uma espécie de “instrumento de 
manutenção do imaginário das marcas”. Seria 
responsável por dar continuidade ao imaginário 
já cristalizado, e não responsável pela sua for-
mação. No entanto, pode ser pensando enquan-
to tecnologia do imaginário, considerando que 
contribua para manter sua cristalização.

Se o imaginário é constantemente renova-
do, uma vez que não é finito, seria sim o bran-
ding responsável por manter para sempre viva 
a aura das marcas. Ainda que seja com o intuito 
de dar manutenção, é responsável no proces-
so de produção de imagens, pois é a partir do 
contato com a marca que esse imaginário se 
forma. Assim, atuam pela povoação mental e 
afetiva, tentam materializar o imaterial através 
de comunicações e ações cada vez mais cria-
tivas, mais firmes de seus princípios, buscam 
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com o passar dos anos e difundindo imagens. 
A imagem da águia simboliza não apenas a ori-
gem da marca, uma vez que é o símbolo do país 
de origem, representando força e proteção, mas 
também, a própria liberdade. Sentido este que 
foi fortificado a partir da recuperação da parte 
da empresa outrora vendida. 

A reflexão feita a seguir baseia-se nos dados 
e relatos obtidos a partir da realização do grupo 
focal, o qual contou com a participação de oito 
integrantes, e foi realizado na cidade de Porto 
Alegre, a qual sedia a concessionária da mar-
ca no estado. Para a realização do grupo focal, 
foram selecionadas algumas imagens e vídeos 
para serem exibidas aos participantes, referen-
tes à campanhas e ações realizadas pela marca 
durante eventos, comemorações ou lançamen-
tos4. A intenção naquele momento foi observar 
o conhecimento e envolvimento dos participan-
tes com as ações da marca, bem como o nível de 
participação, entusiasmo e afeto pela própria 
marca, e entender quais imagens eram criadas 
por cada participante que os motivavam o con-
sumo da marca.

Os valores vão sendo construídos com 
aporte de tecnologias do imaginário, como ago-
ra é explorado, por isso propõe-se como uma 
metodologia para o entendimento do branding 
o estudo das tecnologias do imaginário. Um dos 
exemplos de tecnologia do imaginário que se 

4  As imagens e vídeos foram escolhidos com base em 
categorias elaboradas de acordo com o referencial 
teórico desenvolvido na dissertação de mestrado. Dis-
ponível em: http://repositorio.pucrs.br/dspace/bits-
tream/10923/7110/1/000467310-Texto%2bCompleto-0.
pdf. Acesso em: 15 de ago. de 2016.

imagem e que tipos de imagens elas estão cons-
truindo nas sociedades contemporâneas. 

4.branding enquanto tecnologia do imagi-
nário – estudo da marca Harley-Davidson

A proposta de branding enquanto tecnologia do 
imaginário aqui apresentada se dá com base na 
marca Harley-Davidson por ser a marca investigada 
pela autora durante sua pesquisa de mestrado. No 
entanto esse estudo pode ser estendido à outras 
marcas que possuam um imaginário já cristalizado, 
podendo este ser investigado e compreendido.

A Harley-Davidson, marca estadunidense, 
foi fundada em 1903. Trata-se de uma marca com 
uma considerável trajetória. Desde o surgimen-
to, os envolvidos na criação das motocicletas 
participavam de campeonatos de corrida como 
meio de lança-la, quase sempre conquistavam 
bons lugares, associando a marca a qualidades 
técnicas e inovações, ainda em 1910 e 1950 con-
seguiram bater alguns recordes de tempo (BOR-
RÀS, 2009; HOLMSTROM; LEFFINGWELL, 2011), 
venceram a crise econômica enfrentada pelos 
Estados Unidos no ano de 1929, quando pode 
contar com o apoio do governo que dificultou a 
entrada de motocicletas estrangeiras; em 1969 
tiveram que vender parte da empresa à AMF 
(American Machine and Foundry), conseguindo 
recuperá-la em 1981, quando adotaram a águia 
de cabeça branca com símbolo e utilizaram o 
lema “A águia voa sozinha”, fazendo alusão a 
independência retomada (WEBER, 2015, p. 98).
Diante das dificuldades enfrentadas, e também 
das vitórias, a marca foi construindo uma his-
tória própria, adquirindo significados e valores 
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cas ajudam a materializar o conceito por trás da 
marca, representando e criando o imaginário da 
mesma de liberdade e aventura.

Outra campanha que também foi apresen-
tada foi a do Mural dos 110 anos da marca. Em 
comemoração, foi proposto, nos sites oficiais 
de todos os países, aos harleyros6 que envias-
sem fotos expressando o sentimento de “amor 
e união por liberdade” 7. A própria marca lança 
esse valor como sendo dela e pede para que ele 
seja fortalecido e representado pelos seus fãs, 
o que acontece naturalmente, pois é a imagem 
que vêm criando desde a adoção da imagem da 
águia como liberdade, das propostas de ser, não 
um meio para ir de A até B, mas um meio – ela 
é mediação para a liberdade, para a aventura, 
para sair do cotidiano e viver algo além – para 
pegar a estrada, para entrar em contato com 
o vento, com o asfalto, ouvir o ronco do motor 
por longos quilômetros percorridos, conforme é 
descrito na página oficial do Brasil no Facebook8. 
A marca utilizou de uma estratégia que dava es-
paço aos próprios consumidores dizerem o que 
era liberdade e a relação dela com esse senti-
mento. Nessa campanha, a tecnologia do imagi-

6  Todos os proprietários Harley-Davidson têm direito e são 
convidados a participar do H.O.G (Harley Owner Group), o 
qual é um grupo destinado a promover encontros, eventos 
e convívio entre seus integrantes. Disponível em: https://
members.hog.com/. Acesso em: 15 de ago. de 2016.

7  Disponível em: http://110.harley-davidson.com/pt_BR/
events/. Acesso em: 15 de ago. de 2016.

8  Disponível em: https://www.facebook.com/harleydavid-
sondobrasil/about/?entry_point=page_nav_about_item&-
tab=page_info. Acesso em 15 de ago. de 2016.

pode aqui mencionar, seria o vídeo5, exibido aos 
participantes, com Dave Grohl, vocalista da ban-
da de rock Foo Fighters, que participou de uma 
divulgação da marca, apresentando a sua cole-
ção de cinco motocicletas. O vídeo gerou iden-
tificação com os entrevistados, por partilharem 
do mesmo sentimento de Grohl pela marca: 
paixão. Além de representar sentimentos como: 
liberdade, válvula de escape, objeto pelo qual 
têm prazer, mencionados tanto por Grohl, no 
vídeo, quanto pelos participantes que confir-
maram a fala do vocalista. Para um dos entre-
vistados, esse vídeo o fez lembrar do “filme com 
Peter Fonda, com duas Harleys rasgando”, reme-
tendo ao Easy Rider, e o fez lembrar do seu pri-
meiro sonho de ter uma motocicleta Harley, aos 
19 anos, podendo realizar este sonho somente 
aos 55 anos, depois de aposentado. O filme Easy 
Rider mostra o estilo de vida dos motociclis-
tas “harleyros”, e fez muitos dos espectadores, 
tanto na época de o lançamento sonharem em 
vivenciar os momentos apresentados no filme, 
como ainda o faz. Ou seja, essas tecnologias ser-
vem para, no primeiro contato com o público-al-
vo, criar o sonho, o desejo, depois elas realimen-
tam esse sonho. Mesmo já sendo um harleyro, 
ao ter contato com esse tipo de material, fez o 
participante relembrar a sua própria narrativa e 
história pessoal com a marca. Não à toa é Dave 
Grohl quem faz parte desse vídeo: é vocalista e 
integrante de uma banda de rock, ex-baterista 
do Nirvana, e é jovem. Todas essas característi-

5  O vídeo foi produzido pela própria marca e encontra-se 
disponível no canal oficial da mesma. Disponível em: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=zBS8U1_DeF0. Acesso 
em: 15 de ago. de 2016.
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sentimento de pertencimento, pois a marca não 
usa fotos apenas produzidas, mas dos próprios 
consumidores, o que fortifica a imagem e imagi-
nário da marca de representar um grande grupo 
que partilha o amor pela estrada e pela liber-
dade. Suas postagens sempre dizem respeito à 
liberdade, emoção, aventura e pode-se perce-
ber que os consumidores realmente sentem tais 
sentimentos, vivenciam o que a marca transmi-
te e acrescentam, ainda, sentidos próprios.

Um outro entrevistado mencionou que sen-
te na moto uma espécie de super-poder, disse 
que ao chegar em casa e descer da sua moto, ele 
tira a capa e volta a ser comum. Logo, quando 
está em cima de uma motocicleta Harley-Da-
vidson, ele deixa de ser um indivíduo comum e 
transforma-se em alguém acrescido de valores 
e poderes. Esse tipo de imagem só é possível 
com um empenho em criar esse imaginário rico 
que dá espaço à imaginação para fabular seus 
próprios sentidos. Isso ocorre através das tec-
nologias do imaginário, dos textos e hipertex-
tos criados, das imagens compartilhadas, dos 
vídeos produzidos pela marca que contribuem 
para a povoação mental de imagens.

Esse imaginário se dissemina no concreto 
também pelas suas lojas. Espaços físicos proje-
tados em grandes construções, exibindo grandes 
fotografias de pessoas em suas motocicletas na 
estrada; os espaços sempre se assemelham a 
garagens e normalmente as concessionárias lo-
calizam-se próximas às saídas das cidades, com 
fácil acesso às BR representando justamente 
sua principal função: proporcionar viagens e en-
contros aos seus consumidores. Essas viagens 
que vão muito além da viagem de estrada, mas 

nário se dá pela interpretação e representação 
da ideia de liberdade por meio do site da marca 
que ajuda a disseminar essa imagem, e o imagi-
nário se firma e se fortalece com a grande ade-
são de participantes. Pessoas de onze países, 
seis continentes, enviaram suas imagens. Ainda, 
era possível votar quais as imagens representa-
vam melhor, aparecendo em primeiro lugar as 
de destaque que foram as mais votadas. A par-
ticipação dessas pessoas ajudou a própria mar-
ca a compreender o que os seus consumidores 
entendem e preferem como representação de 
liberdade, servindo de informação e retorno à 
marca. Dos integrantes do grupo focal, todos 
tinham conhecimento da campanha e alguns 
também enviaram as suas fotos. Ao verem as 
imagens apresentadas durante a realização do 
grupo focal, todos sentiram-se identificados 
com as representações, lembrando de momen-
tos vividos com suas motocicletas.

Pode-se perceber, ainda, que a marca utili-
za das redes sociais para receber e postar fotos 
dos H.O.G. como meio de gerar identificação e 
reconhecimento. Mostramos uma foto do grupo 
de Porto Alegre durante um encontro em Gra-
mado, o mesmo grupo que muitos dos integran-
tes do grupo focal faziam parte, e percebeu-se 
um entusiasmo e comoção por fazerem parte 
dessa história. Um dos entrevistados disse sen-
tir orgulho da marca, pois quando fazem essas 
viagens, onde passam com suas motocicletas, 
as pessoas se aproximam para vê-las, tirar fotos, 
perguntar sobre entre outras interações. A foto 
exibida no grupo focal foi postada na página 
brasileira oficial da marca. Essa é uma das es-
tratégias de utilizar da tecnologia para gerar o 
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5. Considerações finais

As tecnologias do imaginário, no âmbito das 
marcas, se tornam fundamentais, sobretudo 
quando se vive a era da internet, da comunica-
ção em rede, capaz de atingir e construir imagi-
nários ainda mais amplos e cada vez mais glo-
bais. Para que as marcas se tornem potentes, 
“totens” contemporâneos, precisam entender 
o processo de formulação de imagens por parte 
dos consumidores, não para serem apenas to-
tens, mas para serem ricas em valores simbóli-
cos, envolvendo os seres e lhes acrescentando 
experiências de vida, pois “o objeto funcional é 
ausência de ser” (BAUDRILLARD, 2007, p. 89). É 
pela capacidade de transcender ao objeto que 
os indivíduos conseguem ampliar suas vivên-
cias no cotidiano, atribuindo outros sentidos às 
suas atividades. Precisa-se dar espaço à imagi-
nação. Estratégias de branding devem explorar 
essas potências em suas atividades – como pen-
sando ações que convidem os consumidores a 
criarem junto com a marca, como o Mural 110 
anos da Harley, por exemplo. Grandes marcas 
oferecem objetos “abstraídos de sua função” 
(BAUDRILLARD, 2007), permitindo que seus 
consumidores vivenciem um mundo diferen-
te e libertador, no sentindo que propulsionam 
a articulação simbólica e a construção de sen-
tidos. É claro que alguns dos sentidos são pre-
viamente pensados, de acordo com os valores, 
personalidade, identidade e demais caracterís-
ticas próprias de cada marca, mas os sentidos 
e valores para cada ser será único. Assim, dá-se 
a reapropriação das marcas pelos sujeitos. Uma 
vez que, conforme pode-se perceber pelas falas 

viagens de sentimentos, emoções e significados. 
O espaço da loja é um espaço convidativo, cheio 
de motocicletas, acessórios, imagens, mecânica, 
e tudo exclusivo da marca, isso faz o consumidor 
sentir a aura do ambiente, perceber que está no 
universo Harley. O entrevistado que teve de es-
perar para se aposentar e comprar uma Harley, 
mencionou que no momento em que foi comprar 
a motocicleta já escolhida, chegou na loja e fez 
um test ride com outro modelo, e essa experiên-
cia primeira, depois de tanto tempo de espera 
e naquele ambiente mágico, o fez se apaixonar 
pelo modelo, comprando-o. Envolveu-se tanto 
no primeiro contato, que mudou de ideia. Teve 
uma “recepção forte” (SILVA, 2014).

Assim, o entendimento de branding a partir 
do estudo das tecnologias do imaginário é con-
siderado pertinente, pois é ele quem faz com 
que a construção imaterial valha mais do que a 
material. Ele é quem cria e planeja os momen-
tos com os quais os consumidores terão contato 
com a atmosfera simbólica das marcas, dando 
espaço à imaginação produzir e recriar as ima-
gens mentais da marca, podendo, cada indi-
víduo, estabelecer um vínculo único, pessoal, 
cheio de sentidos. Os conteúdos e histórias con-
tadas através das ações das marcas represen-
tam a ideia de tecnologia do imaginário, pois ela 
precisa apoiar-se em dispositivos para construir 
esse imaginário. Segundo Silva: “No imaginário, 
nunca há verdade, pois nele tudo é invenção, 
narrativa, seleção, bricolagem, modo de ser no 
mundo” (2011, p. 50). Se o imaginário é inven-
ção, o que faz a gestão de branding para as mar-
cas se não se empenharem numa constante ati-
vidade criativa de construção de mundos?
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O presente trabalho fundamenta como os processos de branding, 
brand equity estão presentes na construção de posicionamento 
de startups que utilizam a metodologia Lean Startup. Até sua con-
solidação, as startups atuam em um cenário de incertezas e mu-
danças constantes em sua estrutura e modelo de negócios, o que 
pode influenciar e culminar em processos rebranding. Para verifi-
car o entrelaçamento entre a metodologia Lean Starup e rebran-
ding, foi realizado um estudo de caso do processo de rebranding 
da empresa de marketing de conteúdo Tex.do para Contentools.

Rebranding em Startups: um Estudo de 
Caso da Empresa Catarinense TEX.DO 
para Contentools

Palavras-chave:  Branding. Brandy Equity. Rebranding. Startup. Lean startup

Resumo:
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Para auxiliar na validação de startups, Ries 
cria a metodologia Lean Startup, que trabalha 
com estratégias para a validação da empresa, 
de seu mercado, produtos e modelo de negó-
cios, estudo do público, feedback e propostas 
de reformulações constantes, até chegar em um 
modelo escalável. 

A atividade fundamental de uma startup é 
transformar ideias em produtos. Para que esse 
processo ocorra de maneira rápida e barata, é ne-
cessário buscar uma validação das ideias e pro-
dutos. Durante o processo de validação dessas 
empresas, podem ocorrer mudanças em relação 
ao modelo de negócios, público-alvo, estratégias 
de mercado e, em alguns casos, nos valores, mis-
são e até mesmo no nome, logotipo, identidade 
visual e logomarca da empresa. Essas modifica-
ções podem ocorrer nos processos de consoli-
dação (presentes nas estratégias de   branding, 
brand equity) e, em alguns casos, culminar no 
que se chama de rebranding, um processo de re-
posicionamento/reconstrução da marca. 

Esse rebranding, influencia diretamente na 
marca, trazendo alguns riscos durante o proces-
so, já que, segundo Perassi, 

A marca é um sistema cultural aber-
to em constante interação com o seu 
ecossistema, estando sempre à mercê 
da mitificação. O caráter simbólico da 
marca faz com que ela apareça para o 
público como registro interativo e pro-
dutor de memória coletiva, ou seja, de 
cultura, pois a marca atua por associa-
ções míticas ou lógicas, naturais ou ca-
suais, etc. (Perassi, 2001, p.10).

1. Introdução

A evolução das novas TICs potencializaram o 
processo de acesso à informação. Nesse pro-
cesso, surgem a Sociedade em Rede (Castells, 
1999), e a sociedade da Informação e do Conhe-
cimento (Levy, 2000; Takahashi, 2000) que trou-
xeram novos paradigmas à sociedade, permea-
dos pela articulação em rede por meio das TICs. 
Dentre as inúmeras áreas que se modificam com 
uma sociedade conectada em rede e com maior 
acesso rápido e fácil à informação, está o setor 
empresarial. Empresas, organizações, gestores, 
administradores e empreendedores fazem do 
uso da informação e do conhecimento como 
um potencial para a mobilização de resultados 
positivos. Nesse novo ambiente, surgem novas 
empresas, principalmente da área  de tecnolo-
gia, com estratégias e posicionamento de marca 
direcionados ao mercado ligado à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento.

2. O mercado das startups

Na economia globalizada, viu-se o crescimen-
to do movimento de empresas denominadas  
startups . Segundo Ries (2011), elas podem ser 
definidas como empresas recém criadas, recém 
estabelecidas ou em processo de nascimento. 
O mesmo autor define uma  startup como uma 
organização desenhada para criar uma solu-
ção para um problema de um conjunto de pes-
soas, sob condições de extrema incerteza. Blank 
(2010) as define como uma organização forma-
da para a pesquisa de um modelo de negócio 
repetível e escalável. 
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Segundo Keller (1993), o brand equity é o ato de 
gerar uma perspectiva diferenciada por parte 
do consumidor em relação à marca. Para isso, 
o planejamento estratégico se desenvolve bus-
cando ações que conduzam à criação de marcas 
familiares ao consumidor e com associações fa-
voráveis, fortes e únicas. 

No contexto desse trabalho, as startups tam-
bém têm em sua essência o processo de cons-
trução da marca e de brand equity centrados em 
seus valores tangíveis e intangíveis. Porém, como 
trabalham com um processo de validação de pro-
dutos e modelos de negócios a partir de testes e 
feedback do público-alvo apresentam maior pos-
sibilidade do passar por rebrandings.

4. Rebranding

No caso das startups, deve-se considerar as 
características apresentadas acima, que são 
distintas do direcionamento da maioria das 
empresas: uma empresa tradicional, em geral 
já tem definido um mercado, produtos, servi-
ços, público-alvo e as estratégias de branding e 
brand equity que se direcionam para esse cená-
rio pré-definido. 

Para Muzelec e Lambkin (2006), o termo re-
brand é composto pelos termos “re” e “brand”. 
Como “Re” é na lingua inglesa um prefixo de 
ação, que em muitos casos significa “novo” e 
“brand” está associado diretamente ao proces-
so de gestão de marca. O termo rebrand implica 
que a ação de construir a marca vai ser realizada 
novamente. Os autores também associam o pro-
cesso de rebranding ao contexto do marketing, 
enfatizando que o objetivo principal dessa ação, 

Assim, uma estratégia de rebranding em 
uma startup é uma ação que deve ser pautada a 
partir de estudos de mercado, feedback de clien-
tes das propostas de reposicionamento, pois 
esse processo pode alterar características como 
nome, logotipo, identidade visual, logomarca, 
alterando a atribuição de valores por meio de no-
vas percepções, sentimentos e sensações. 

3. Branding e Brand Equity

No processo de construção de uma empresa - e 
de sua marca, delineiam-se inúmeros processos 
que culminam na proposta de valor, missão da 
empresa e o direcionamento de produtos e ser-
viços a serem oferecidos ao público-alvo. O ter-
mo Branding se associa diretamente a essa ideia, 
sendo uma flexão do verbo to brand,  que sig-
nifica “marcar”, “deixar em ênfase uma marca” 
como aponta a definição de Martins (2006), de 
que o branding foca em colocar a marca de uma 
empresa na mente do consumidor, transmitindo 
assim sensações e causando emoção a esse. 

Perassi (2015), também relaciona o concei-
to à gestão da marca e define branding como 
uma área direcionada à prospecção da imagem 
da marca junto a diversos segmentos. Após o 
processo de branding, e a definição do público-
-alvo temos o reconhecimento da marca e sua 
possibilidade de gerar identificação, valores e 
rentabilidade (no caso de marcas ligadas a ob-
jetivos financeiros), buscam ser mantidas. Este 
trabalho adota os conceitos de Aeker (1991); 
Keller (1993) e Martins (2006), que utilizam uma 
abordagem direcionada para o posicionamento 
estratégico da marca perante seus stakeholders. 
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Startup pode ser um agente mobilizador do 
processo de rebranding de uma startup. 

5. Metodologia

Para a realização da pesquisa, foi realizado um 
estudo de caso, de metodologia baseada em 
análise qualitativa, com dados coletados a par-
tir de entrevistas semiestruturadas, tópicos 
relacionados ao processo de rebranding e a uti-
lização da metodologia lean startup como agen-
te mobilizador do processo. Segundo Cresweel 
(2010) e Triviños (1987), por meio do método 
qualitativo busca-se no processo de coleta, aná-
lise e interpretação dos dados, paradigmas que 
possam validar as observações e considerações a 
respeito da pesquisa e, referências de diferentes 
pesquisadores para validar as inferências. 

O enfoque adotado é exploratório e descri-
tivo. A partir de Sampieri (2006) e Santos (2000), 
a pesquisa não pretende generalizar resultados 
para populações mais amplas, e, por ser de ca-
ráter qualitativo, envolve a coleta de dados utili-
zando técnicas como observação não estrutura-
da, entrevistas abertas e revisão de documentos.

 
5.1. A escolha dos informantes da pesquisa

Os informantes foram selecionados a partir de 
conversas prévias com diretores da empresa so-
bre o tema da pesquisa e a associação do pro-
cesso de rebranding com a metodologia Lean 
Startup. Buscando um aprofundamento do pro-
cesso de construção da nova marca, foi neces-
sário colher as percepções de membros do time 
Contentools com participação ativa no processo 

é reposicionar a marca, produto, serviço ou a 
empresa no mercado, de maneira a fortalecer ou 
alterar o seu valor. Alshebil (2007), aponta que o 
processo deve ser direcionado para fomentar uma 
mudança da imagem de uma marca na mente de 
todos os atores envolvidos com a organização. 
Para Dowling (2001), o processo deve mobilizar 
além das mudanças nos elementos visuais, de 
marca e posicionamento, mudanças profundas na 
identidade e cultura organizacional. 

Alinhados aos conceitos de construção da 
marca, Muzellec e Lambkin (2006), enfatizam 
que o processo deve contemplar o objetivo de 
aumentar, recuperar ou recriar o brand equity da 
organização. Mas salientam também que é uma 
atitude que deve ter uma justificativa e análise 
aprofundadas de sua real necessidade, pois po-
dem gerar resultados com um grande impacto 
- positivo ou negativo. Segundo Santos (2013), 
embora hajam variados autores que debatem o 
tema, a sua definição e as características, o nú-
mero de casos de insucesso nesse tipo de estra-
tégia é alto e demonstra que ainda é necessário 
aprofundar os estudos sobre rebranding.

Muzellec e Lambkin (2006) definiram ca-
tegorizações para os tipos de rebranding, que 
vão do conceito “evolucionário” - que traz pe-
quenas e sutis modificações com o intuito de 
revitalizar e atualizar a marca (mas que podem 
ser pouco perceptíveis aos consumidores) ao 
conceito de “revolucionário” – com mudanças 
drásticas que redefinem todo o negócio (e que 
normalmente abrangem a criação de um novo 
nome e alterações gráficas). Nesse contexto, 
esse trabalho busca analisar por meio de mé-
todos qualitativos como a metodologia Lean 
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depoimentos, permitindo a articulação de pontos 
comuns entre as percepções dos entrevistados. 

A análise elencou os momentos principais 
do processo de consolidação da empresa, o tra-
balho de branding inicial; a correlação das es-
tratégias de branding com a metodologia Lean 
Startup e o processo de rebranding.

6. Estudo de caso: o rebranding da 
Tex.do para  Contentools

Optou-se por escolher empresas da cidade de 
Florianópolis, a qual tem investido no mercado 
de startups da área de tecnologia e inovação. O 
recorte foram as empresas que iniciaram suas 
atividades como startup e se consolidaram, 
mas, durante o processo de consolidação, rea-
lizaram o processo de rebranding. A empresa 
escolhida foi a Contentools, que iniciou suas 
atividades no ano de 2013 e consolidou-se no 
mercado de marketing de conteúdo, sendo uma 
das principais empresas da área no cenário na-
cional e que obteve investimentos para atuar no 
mercado internacional. 

Segundo Taglietti (2015, p. 53), na mono-
grafia “Internacionalização de empresas de 
serviços de software as a service: o caso Con-
tentools”, a empresa é focada em marketing de 
conteúdo para o ambiente digital. Foi fundada e 
é sediada na cidade de Florianópolis, com filial 
em São Francisco. Com três anos de existência e 
constante crescimento, a startup já participou 
- e até hoje participa - de programas de 
aceleração no Brasil e no exterior.

A partir das entrevistas buscou-se a associa-
ção entre a metodologia lean startup e o processo 

de rebranding. Foram ouvidos os  fundadores e 
diretores listados a seguir: Emília Chagas - Co-
fundadora e presidente executiva; Pedro Clivatti 
- Co-fundador e diretor de vendas; Lucas Tagliatti 
- Gerente de Sucesso de Clientes

No processo de escolha dos informantes 
buscou-se também a correlação de áreas asso-
ciadas ao processo de gerenciamento estratégi-
co, correlacionando o processo de aplicação da 
metodologia Lean Startup que culminou com a 
decisão do reposicionamento de marca a partir 
da validação do produto; das definições de bran-
dy equity, a partir da área de marketing, vendas, 
feedback de produtos e feedback dos clientes. 

5.2. Instrumentos da pesquisa

A entrevista aberta foi escolhida como recurso de 
coleta de dados pois tem como foco as percep-
ções dos entrevistados em relação ao tema. Ao 
se direcionar à metodologia qualitativa, toma-se 
como objetivo investigar as relações que a matu-
ração dos produtos da empresa e sua validação 
no mercado utilizando a metodologia Lean Star-
tup se relacionaram com o processo de rebran-
ding da empresa. Buscou-se entender como esse 
processo pôde ser associado a metodologia Lean 
Startup, que também prevê alterações profundas 
nos produtos dessas empresas em construção.

5.3. Análise e discussão dos dados

Após a análise das transcrições foram realiza-
dos filtros, separando os depoimentos relevan-
tes de cada um dos entrevistados. O cruzamento 
de dados também trouxe correlações entre os 
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startups e inovação (como os sites BizStart, Star-
tupi) e de temática geral (como a revista Exame):

Figura 2 - reconhecimento da marca Tex.do
Fonte: BizStart e Exame. Acesso em 06 jan 2016.

Na construção da marca, apesar de ainda não 
haver um valor de marca agregado (devido ao 
processo de validação da metodologia lean 
startup), há a preocupação a comunicação de 
marca. Pedro Clivatti, enfatiza que, “a empresa, 
desde sua consolidação, teve o Design como 
um pilar importante da marca, influenciando 

de rebranding que culminou com o rebranding 
como estratégia para o seu reposicionamento de 
marca, passando de Tex.do, para Contentools.

6.1. Tex.do e a consolidação da empresa

A empresa inicia suas atividades em 2012 após 
pesquisas de mercado, validação do primeiro mo-
delo de negócios e MVPs, colocando no mercado 
os primeiros produtos. A escolha do nome, logoti-
po, identidade visual e marca foi realizada de ma-
neira rápida e com foco sob um modelo de negó-
cio que estava em fase de validação do produto. 
Segundo Emília Chagas, diretora executiva da em-
presa, o processo de construção do nome Tex.do 
foi uma necessidade para o lançamento do MVP:

Em nossa primeira marca, a identidade 
visual foi elaborada rapidamente para ini-
ciarmos os primeiros testes de mercado 
(lançamento de landing page e primeiros 
cadastros de interessados). Esta marca 
acabou ficando no ar até a conclusão do 
primeiro ciclo de MVP da empresa e lan-
çamos a primeira versão da plataforma. 
Nessa época fizemos uma reavaliação so-
bre nossa proposta de valor.

O processo de branding ocorreu interligado aos 
testes, feedback e mudança do produto, desen-
volvidos por meio da metodologia lean startup. A 
empresa lança os primeiros produtos de seu por-
tfólio e passa a ter dentro da empresa uma preo-
cupação com o processo de Brand Equity, pois 
passa a ter reconhecida sua marca e produtos 
por veículos de comunicação especializados em 
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6.2. O rebranding: de Tex.do para Contentools

Com a evolução da empresa e validação dos 
produtos, a Tex.do modifica o seu modelo de 
negócios, passando de um modelo de serviços 
de produção de conteúdo, para um software de 
gerenciamento, por meio de uma plataforma. 
Segundo Taglietti (2015, p. 54), a empresa em 
seu início tinha como modelo de negócio “pos-
sibilitar a união de produtores de conteúdo e 
empresas que precisam de conteúdo recorren-
te em seus blogs e redes sociais em um único 
software”. A partir dos processo de MVP, valida-
ção de produto e feedback, um novo produto 
começou a ser desenhado e uma das principais 
características de um software as service foi 
valorizada: entregar ao consumidor o produto 
que ele espera ao mesmo tempo em que é con-
sumido. Para Pedro Clivatti, com a mudança do 
modelo de negócio, houve a necessidade de 
modificação do nome que “não representava 
mais o nosso propósito e o que fazíamos”. Ele 
também salienta que uma outra necessidade 
foi de mudar o nome com o intuíto de melhorar 
a indexação, pois a criação do site foi feita com 
o endereço www.tex.do, com “.do” o sufixo web 
da República Dominicana.

Para Lucas, a mudança do modelo de ne-
gócios influenciou diretamente no processo de 
rebranding, pois “com a pivotagem do modelo 
de negócio de uma prestadora de serviços para 
uma desenvolvedora de software, a identidade 
da marca também precisou ser reformulada”. Se-
gundo Pedro Clivatti os principais motivos para 
o processo de rebranding foram: I) Alteração no 
modelo de negócios, e consequentemente, no 

em toda a comunicação e na implementação 
dos projetos”.

A marca também foi desenvolvida para pas-
sar por validações e feedback, e trazia apenas as 
palavras Tex.do, utilizando uma paleta de cores 
que focava em preto, branco e vermelho. A Figu-
ra 3 mostra duas telas com a marca da Tex.do:

Figura 3: marca Tex.do na plataforma e aplicada em uma landing page
Fonte: Contentools
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liberados com os nomes em que tí-
nhamos interesse inicial. Em meados 
de janeiro tínhamos a decisão tomada 
sobre o novo nome e partimos para 
os testes em relação aos símbolos da 
marca: nome, cores, fontes, logotipo e 
logomarca; além do desenvolvimento 
das peças de design.

A partir das pesquisas e testes, houve a valida-
ção do novo nome e o início da criação do novo 
logo, marca, logomarca e identidade visual.

6.3. O rebranding da empresa

Com as modificações no modelo de negócio, 
houve também a necessidade do rebranding 
com o processo de construção da nova marca 
- que trouxe reformulações no nome, logotipo, 
logomarca e identidade visual, e também se-
guiu um ciclo de etapas que pudessem validar 
e promover uma cultura de reposicionamento, 
com o esclarecimento do processo de mudança 
junto aos diferentes stakeholders. O gerente de 
Sucesso dos Clientes comenta que, 

A definição da logomarca e da identi-
dade visual da empresa “Contentools” 
foi um dos principais momentos no 
reposicionamento da marca. A paleta 
de cores que focava em preto, branco e 
vermelho foi alterada para tons de ver-
de e branco. Além do desenho de um 
lápis ser o símbolo de reconhecimento 
gráfico da marca.

produto (de Marketplace para SaaS); II) Interna-
cionalização (Contentools era focada no merca-
do brasileiro e seu reposicionamento foi direcio-
nado para o mercado Global).

O processo de rebranding da Tex.do teve 
como objetivo um reposicionamento de mer-
cado e, como referenciado no escopo desse 
trabalho, as motivações vieram de acordo com 
os Alshebil (2007), buscando uma mudança da 
imagem da marca na mente dos atores envol-
vidos com a organização; de Dowling (2001), 
ao mobilizar mudanças profundas além dos 
elementos visuais e, de  Muzellec e Lambkin 
(2006), contemplando um processo de repensar 
o brand equity da organização.

Pedro Clivatti, enfatiza que “todas as áreas 
foram envolvidas nas rodadas de brainstorming 
o que resultou em um manual de marca que 
pautou todas as nossas identidades visuais ON e 
OFF”. Para Emília Chagas, as articulações para o 
rebranding vieram como consequência do desen-
volvimento da empresa e do modelo de negócio 
em si. Para a escolha do novo nome, foi elencada 
uma lista com testes de ranqueamento web, so-
noridade e semântica junto a clientes, parceiros e 
a equipe. Assim foi definido o nome Contentools. 

O processo de transição e o planejamento 
desenvolvido para o reposicionamento contou 
com pesquisas e testes, que pudessem obter o 
feedback de diferentes stakeholders:

Entre dezembro/2013 e janeiro/2014 
elaboramos um projeto com a partici-
pação de pessoas-chaves (parceiros, 
clientes e outros stakeholders), com 
testes A/B e pesquisamos domínios 



126

Em relação ao reposicionamento da marca, foram 
salientados que no contexto da internacionaliza-
ção da empresa, a mudança de nome foi um ele-
mento significativo: o nome Contentools é de uso 
global, facilita a indexação nos mecanismos de 
busca e a paleta de cores identifica e diferencia 
a marca. A mudança também foi realizada como 
um processo da busca pela internacionalização, 
permitindo o crescimento potencial do negócio, 
tornando-o escalável, global e adaptável.

7. Considerações finais

Este artigo buscou apresentar como os processos 
utilizados na metodologia Lean Startup podem 
ser associados a um processo de rebranding de-
vido ao processo constante de testes, feedback e 
validação que essas empresas adotam. 

A partir do estudo de caso, que analisou as 
condições internas e externas para o processo de 
rebrandig da empresa Tex.do para Contentools, 
enfatiza-se que o mind-set constante de inovação 
ocorrido, trouxe a consolidação da Tex.do, mas 
para ter um negócio escalável e focado na inter-
nacionalização, optou em promover a mudança 
para enquadrar a empresa em uma identificação 
maior com essas características, buscando di-
minuir o ambiente de incertezas em relação ao 
produto e, um nome, identidade visual, marca e 
logomarca focados no mercado global. 

Para Pedro Clivatti, a metodologia Lean Star-
tup pautou o processo de rebranding, e como a 
empresa adota a cultura do Fail Fast - em que 
todas as mudanças aprovadas devem ser rapida-
mente implementadas e, caso não alcancem os 
resultados esperados, também sejam canceladas 

Já o processo de estratégia de aproximação do 
público contou com uma concorrência criativa. 
Emília enfatiza como ocorreu esse processo:

A identidade visual e logomarca fo-
ram elaboradas a partir de uma con-
corrência criativa em que participa-
ram centenas de designers do mundo 
todo. Eles receberam um briefing 
completo contendo nosso propósito, 
valores, além de perfil de clientes e 
de todas as atividades realizadas pela 
empresa a partir do business model 
canvas. Uma designer da Sérvia ven-
ceu a concorrência ao elaborar a logo-
marca que traduzia os objetivos. Nos 
testes de cor, foram escolhidos tons 
de verde (principal) e cinza (apoio). 
As cores em si foram escolhidas em 
função do significado psicológico/cul-
tural: o verde remete a sucesso (USA), 
à alta tecnologia (Japão) e ao sagrado 
(Oriente Médio).

Assim, a mudança do logotipo, logomarca e 
identidade visual se dá com um escopo de pes-
quisa e validação e culminou com a nova logo-
marca visual, apresentada na figura 4:

Figura 4: logomarca da Contentools após o rebranding
Fonte: www.contentools.com.br. Acesso em 15 dez 2015.
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de um projeto, com testes e validações 
que guiarão essas mudanças.

O processo de conhecimento do negócio, de seus 
produtos e o feedback colhido nas validações 
com o público dá agilidade ao processo de cons-
trução de produtos mais voltados à necessidade 
do público. A metodologia lean startup,  observa-
se que há também uma possibilidade de ocorrer 
o rebrading durante esse processo. Lucas Taglie-
tti, salienta que “a mentalidade e processos lean 
permitem flexibilidade às validações necessárias 
a toda startup. (...) O processo de rebranding é 
corrente e necessário enquanto consequência 
das mudanças estruturais da empresa”.

8. Trabalhos futuros

Como exposto, o trabalho apresentado delineou o 
processo de rebranding de uma empresa que segue 
os preceitos apresentados na metodologia Lean 
Startup. O tema foi tratado por meio do método 
qualitativo de pesquisa e a realização de um 
estudo de caso. Para trabalhos futuros podem ser 
verificados se as condicionais apresentadas nesse 
trabalho também se repetem em outras startups 
que seguiram a metodologia Lean Startup e se con-
solidaram no mercado catarinense de inovação.

rapidamente, fundamenta um processo de se 
aprender também com os erros e permite que 
esses erros sejam enquadrados não como um 
fracasso, mas uma cadeia evolutiva da empresa. 

Em relação aos conceitos de branding, 
brand equity e rebrading, a Contentools explo-
rou o construção da marca, interligada à reali-
dade de incerteza de uma, buscando sob os pre-
ceitos de Reis (2011) o desenho de “uma solução 
para um problema de um conjunto de pessoas, 
sob condições de extrema incerteza”.

Para tanto, ao direcionar o posicionamen-
to de mercado, buscando a prospecção da 
imagem da marca (Perassi, 2011), buscou 
também realizar o processo de brand equity, 
com suas estratégias associadas ao resultado da 
notoriedade da marca e de sua imagem junto dos 
consumidores (Keller, 1993) e Aeker (1991), reali-
zando o processo de desenvolvimento da marca 
por meio do planejamento estratégico.

A diretora executiva da Contentools enfatiza que,  

O processo Lean de desenvolvimento 
de negócios promove o aprendizado 
constante e é natural que o conheci-
mento dos empreendedores aprofun-
de de forma exponencial ao longo dos 
meses -- ou mesmo que pivots ocorram 
nesse período. Com essas mudanças e 
redefinições, por vezes é necessário re-
posicionar a marca ou a forma como a 
startup se apresenta para o mercado. 
Em fases posteriores, rebrandings po-
dem ocorrer quando há fusões/aquisi-
ções. De toda forma, em geral a menta-
lidade lean proporcionará a elaboração 
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A construção de uma identidade sonora ainda é uma estratégia 
recente, inutilizada na promoção da maioria das organizações, 
com carência de elementos teóricos e poucos estudos empíricos 
no país. Apesar disso, grandes marcas usufruem há algum tempo 
destas práticas. Realizou-se aqui um levantamento teórico segui-
do de pesquisa experimental com o objetivo de avaliar o poten-
cial que a variável logo sonoro tem no reconhecimento de uma 
marca. A partir de diferentes manipulações visuais e sonoros de 
marcas, avaliou-se as percepções de três grupos sobre o reconhe-
cimento de cinco marcas. Dados da amostra de 120 respondentes 
foram analisados pelos procedimentos de análise de variância e 
teste t, indicando efeito parcialmente positivo (apenas em dois 
casos) no reconhecimento das marcas a partir da manipulação 
da logo sonora. As demais marcas e situações testadas indicaram 
a ausência da influência significativa do som sobre a lembrança.

Um Estudo Experimental Sobre o 
Efeito de Logos Sonoros e Visuais no 
Reconhecimento de Marcas

Palavras-chave:  Branding. Branding Sound. Marketing Sensorial. Lembrança

Resumo:
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musicologia) e tem como enfoque o fortaleci-
mento da identidade da marca através dos es-
tímulos sonoros. Entre os meios que compõem 
o Sound Branding, destaca-se neste estudo o 
elemento reconhecido como logo sonoro, uma 
espécie de assinatura sônica. 

Considerando que uma marca deva, ao 
menos, ser reconhecível e evocar percepções 
ao consumidor (KELLER, 2008), levanta-se aqui 
o questionamento: os clientes são realmente 
capazes de reconhecer o logo sonoro de uma 
marca como mediador de uma mensagem co-
mercial assim como tradicionalmente ocorre no 
caso dos logotipos visuais?

Justifica-se a escolha deste tema por ser um 
tema relevante para as ciências administrativas 
e, em especial, ao marketing e aos processos 
que influenciam a tomada de decisão de consu-
mo. Poucos trabalhos acadêmicos abordaram a 
temática no Brasil. Ao mesmo tempo, do ponto 
de vista mercadológico, a caracterização dessa 
estratégia pode auxiliar os profissionais do setor 
e as organizações que buscam soluções inova-
doras de comunicação com seus públicos.

A presente pesquisa adota uma abordagem 
causal. Ou seja, busca-se, através de um expe-
rimento, avaliar o potencial que a variável logo 
sonoro tem no reconhecimento de uma marca. 
O artigo está subdividido em três seções: ini-
cialmente apresenta-se os elementos teóricos 
fundamentais; na segunda parte é apresentado 
o desenho do experimento; a última seção con-
tém os resultados e discussões.

1. Introdução

Em uma sociedade de hipervalorização do vi-
sual (CARPENTER e MCLUHAN, 1974), logo-
tipos, cores e formas são, muitas vezes, os 
mais utilizados na comunicação das empresas 
(MENSSHEIN, 2015). É evidente, contudo, que 
o mercado enfrenta uma saturação deste tipo 
de estratégia. Despertar a atenção das pessoas 
passou a ser um objetivo alcançado por poucos. 
Walsh, Henning-Thurau e Mitchell (2007) carac-
terizam que o atual consumidor vive uma situa-
ção de sobrecarga de informações, tornando-se 
complicado comunicar uma identidade de mar-
ca inconfundível na mente do consumidor.

Neste contexto, abordar o consumidor ape-
nas por sinais tradicionais (como estímulos óp-
ticos) já não é considerado suficiente. O consu-
midor passou a ignorar informações e utilizar da 
sua atenção seletiva para dar enfoque às marcas 
que oferecem conexões mais emocionais, valo-
rosas, de engajamento e conteúdo (JENKINS, 
2008; AHONEN e MOORE, 2005; ROBERTS, 2004).

Spehr (2009) apresenta que os estímulos 
acústicos foram, recentemente, ganhando im-
portância no contexto de mudanças nas condi-
ções de comunicação da marca. Lindstrom (2007) 
exemplifica que um indivíduo pode não notar um 
outdoor na rua, assim como pode também estar 
olhando para seu prato de comida durante o in-
tervalo de seu seriado favorito da televisão, po-
rém o som será ouvido, não há escapatória.

Bronner (2009) explica os princípios do Sou-
nd Branding, uma nova área de pesquisa que se 
baseia em diferentes disciplinas teóricas (como 
psicologia cognitiva, marketing e branding e 
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experimentando formas mais elaboradas de co-
municação junto às marcas. Estamos transitando 
do regime monossensorial (da visão) para um si-
nestésico de uma experiência tridimensional, em 
que o conjunto de sentidos cria experiências me-
moráveis que se destacam em circunstâncias de 
excesso de informações.

3. Sound branding

A experiência sonora é totalmente diferente da 
visual (SÁ, 2010, p.91). O visual contempla cinco 
distintas percepções: tamanho, cor, localização, 
orientação, luminosidade e forma. Já a sina-
lização sonora depende dos atributos: altura, 
ritmo, tempo, contorno, timbre, intensidade e 
localização espacial. A manutenção de parte 
dos elementos visuais ou sonoros já é suficiente 
para a identificação de um determinado objeto. 
O exemplo disso poderia ser uma melodia que 
pode ser reconhecida mesmo que se altere, por 
exemplo, o seu ritmo ou de uma marca através 
de uma cor (LEVITIN, 1999). 

A percepção sonora tem um efeito ime-
diato sobre a lembrança, as atitudes e as 
emoções. Lusensky (2011) apresenta estudo 
que reconhece que a maioria dos jovens ouve 
música diariamente. Justificam esse interesse e 
dependência do estímulo sônico para estabele-
cer algum tipo de estado mental desejado (ani-
mação, concentração ou relaxamento). Gobé 
(2002) explica que o fenômeno poderia estar 
associado ao fato de ouvir música estimular a 
produção de endorfinas no corpo, ativando os 
poderosos centros de prazer no cérebro. Con-
sidera, portanto, que o som tem poderes para 

2. Marketing sensorial

Marketing sensorial é o conjunto de estratégias 
controladas para criar uma atmosfera multis-
sensorial ao consumidor. Essa experiência pode 
ser construída através de atributos do próprio 
produto, na comunicação corporativa e no am-
biente de vendas (FILSER, 2003). Este conceito 
seria o elemento central para as marcas do fu-
turo. Ou seja, é através de uma experiência tri-
dimensional (que se utiliza de diversos canais 
sensoriais para comunicar: tato, olfato, visão e 
audição) que uma marca poderá se aproximar 
ainda mais de seus públicos (BRONNER, 2009).

Underhill (1999) afirma que quanto maior a 
experiência sensorial positiva do cliente, maior 
a chance da consolidação da compra e valori-
zação da marca.  É próximo a este sentido que 
Roberts (2004) apresenta o termo “lovemarks” e 
afirma que as conexões emocionais com os con-
sumidores serão a base de todas as decisões. 

A maioria das informações que recebemos 
das marcas não fica retida e acaba sendo descarta-
da através do processo de atenção seletiva. Levtim 
(1999) explica que a atenção seletiva é um proces-
so natural, que o ser humano não é capaz de me-
morizar e recordar da imensidão de informações e 
detalhes que recebe em todos os momentos. 

Projeta-se, assim, que uma maneira de criar 
conexões mais fortes é apelar para uma experiên-
cia de consumo que vá além da visual, que seja 
multissensorial (DOOLEY, 2012). Esses apelos 
poderiam integrar a propaganda e a identidade 
visual da marca, o peso, textura e a forma do pro-
duto, sua temperatura, fragrância e os sons que 
emite. Erthal (2015) afirma que o indivíduo já vem 



135
III

 S
IC

O
M

logotipo. São peças curtas e simples com com-
posição de 3 a 6 notas musicais. Teoricamente 
não podem ser consideradas músicas. É apenas 
um elemento acústico da marca.

O logo sonoro possui uma melodia distin-
ta e serve para gerar uma identidade nas vá-
rias interações da empresa com seus públicos. 
Assim como logos visuais, estas sequências de 
som ajudam a distinguir a empresa na mente do 
cliente (GRAAKJAER e JANTZEN, 2009).

São ferramentas que estão se tornando co-
muns nos últimos anos e diversas organizações 
têm usado com frequência na sua comunicação. 
Kilian (2007) apresenta algumas possíveis apli-
cações. A primeira delas é a utilização de uma se-
quência de notas musicais característica, como 
é o caso da Intel e da Sansung. Outra alternativa 
poderia ser musicar o próprio nome da marca, 
como é realizado na Yahoo, EA Sports e China 
In Box. Buscar uma associação da marca com 
ícones sonoros também é uma alternativa. O Vick 
Vaporub, por exemplo, relaciona-se ao som de 
uma respiração profunda. A Deutsche Telekom 
inovou criando uma assinatura visual-acústica, 
ou seja, o logo sonoro reproduz sonoramente o 
logotipo e vice-versa.

Moosmayer e Melan (2010) destacam que, 
além de efeitos de aprendizagem e memória, 
logos sonoros também são pensados para ter 
um efeito sobre a imagem da marca anunciada. 
Experimentos indicam que o acréscimo do som 
na comunicação tem impacto sobre a avaliação 
do consumidor. Gobé (2002) projeta que o logo 
sonoro é capaz de influenciar a atenção e o re-
conhecimento gerar associações que suportam 
a imagem da marca.

afetar a velocidade das compras, o tempo pas-
sado na loja, o tempo de espera das pessoas e 
até o ticket médio.

É neste contexto que emerge o conceito de 
sound branding. Borges e Fialho (2014) tradu-
zem a ideia como a filosofia da marca de forma 
sonora. Guerra (2013, p. 42) afirma que um pro-
grama de sound branding “ajuda no reconheci-
mento da mensagem e na consolidação de sua 
imagem sonora” traduzindo o conceito da mar-
ca acusticamente. Já Winther (2012) explica que 
o conceito fundamental por trás do sound bran-
ding é alavancar as reações dos consumidores e 
potencializar os seus processos cognitivos atra-
vés do som e da música.

A literatura apresenta diferentes termos para 
representar a ideia de sound branding: audio bran-
ding, sonic branding, acoustic branding, sound 
identity, acoustic identity e corporate sound. Todas 
compartilham dos mesmos preceitos relaciona-
dos à criação de um vínculo emocional entre os 
transmissores (da mensagem) e dos receptores 
por meio de estímulos de som (SPEHR, 2009).

Grooves (2012) defende que o som, por si 
só, tem a capacidade de identificar e transmitir 
atributos à marca. Deste modo, é preciso um 
método de criação e execução que aperfeiçoe 
os resultados destes sons. Para isso, apresenta 
que a estratégia de sound branding contempla 
diversas ferramentas distintas. 

4. Logo sonoro

Jackson (2003) explica que o logo sonoro é um 
tipo de assinatura em formato de som de até 
três segundos e com função equivalente a um 
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Para escolher as marcas que seriam testadas no 
experimento foi solicitado a um grupo de estu-
dantes universitários a proposição dos três pri-
meiros nomes que surgiam na sua memória nas 
seguintes categorias: bebidas, automóveis, ele-
trônicos, alimentação e instituições financeiras. 
Uma lista de mais de 20 marcas foi indicada pelo 
grupo. A partir disso, os pesquisadores identifi-
caram quais destas marcas possuíam logos so-
noros. As marcas Coca-Cola, Renault, Intel, Sa-
dia e Itaú foram convencionadas ao teste.

A amostra foi composta por 120 estudantes 
de graduação entre 18 e 25 anos de cursos as-
sociadas às ciências sociais. Conforme Hair et 
al. (2005), 30 observações são suficientes para a 
realização da análise de variância porém, a meta 
neste caso foi de 40 observações por grupo.

Esclarece-se que em se tratando de pesqui-
sas com seres humanos é importante que os cui-
dados éticos sejam considerados, sendo assim, 
evidencia-se que a pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética da Universidade de Passo Fundo 
e utilizou-se do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido a todos os participantes do processo.

6. Análise dos resultados

Ao todo, 120 indivíduos participaram do teste. 
Houve um equilíbrio no número de participan-
tes em cada um dos grupos (33,3% em cada 
tratamento). A amostra está composta por 54 in-
divíduos (45%) do gênero masculino e 66 (52%) 
do sexo feminino. A totalidade dos participantes 
(100%) possui idades entre 18 e 25 anos.

Inicialmente, buscou-se verificar se a pre-
sença do logo sonoro influenciou positivamente 

O logo sonoro, segundo Groves (2015, p.3), 
deve ser único e ter memorabilidade, que é por 
definição “a habilidade de ser capaz de ser re-
conhecido e lembrado”. O presente estudo, em 
especial, está focado neste aspecto e pretende 
verificar o efeito do logo sonoro na memória dos 
seus consumidores, avaliando a real capacidade 
de reconhecer uma determinada marca.

5. Caracterização do experimento

Adotou-se o desenho experimental between 
subjects na execução dos testes. Ou seja, os indi-
víduos foram divididos aleatoriamente em três 
grupos. Ao primeiro grupo foi apresentado cin-
co imagens correspondentes a 15% dos traços 
do logotipo de cinco marcas de alto renome. Ao 
segundo grupo foi mostrado o mesmo conjunto 
de imagens, porém somados de seus respecti-
vos logos sonoros. O terceiro grupo recebeu o 
dobro de traços visuais (30%) dos mesmos logo-
tipos e os respectivos logos sonoros das marcas. 
Dessa forma, temos um experimento one-way 
com três níveis de manipulação de presença de 
sinais visuais e sonoros de marcas. A manipula-
ção está ilustrada no Quadro 1.

Quadro 1 – Estímulos utilizados nos grupos
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Novamente, analisando as médias dos gru-
pos, reconhece-se que os estímulos visuais so-
mados aos sonoros apresentaram resultados 
superiores em todos os casos. Somado a isso 
identifica-se que as marcas Coca-Cola e Intel 
atingiram um nível de significância de (p<0,05), 
ou seja, a presença do logo sonoro refletiu em 
uma mudança estatisticamente significativa em 
relação ao grupo que percebeu apenas os sinais 
visuais da marca.

Em um segundo momento, buscou-se a 
mensuração do reconhecimento das marcas - 
variável independente (Y) – frente a diferentes 
volumes de sinais de identidade – variável de-
pendente (X). Assim, tem-se três grupos com 
níveis distintos de informação: o primeiro gru-
po apresenta menos sinais (15% do logotipo), o 
segundo grupo, um nível intermediário de sinais 
(15% do logotipo + logo sonora) e o terceiro gru-
po, um volume maior de sinais (30% do logotipo 
+ logo sonora). 

Para checar a manipulação conduziu-se um 
teste de análise de variância de um fator (one-
-way ANOVA) que está apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 – ANOVA - Reconhecimento geral das marcas

As diferenças das médias demonstraram-se for-
temente significativas (F = 60,15; sig. = 0,00). Os 
resultados indicam, portanto, que houve dife-
rença no que diz respeito ao reconhecimento 

o reconhecimento de marcas utilizadas no teste. 
Tem-se, portanto, como variável dependente (Y) o 
reconhecimento das marcas e como variável inde-
pendente (X) a presença ou não do logo sonoro.

Comparou-se as médias dos escores das va-
riáveis dependentes entre dois tratamentos. Os 
resultados podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1 – Médias do reconhecimento geral das marcas

Como pode ser visto, as diferenças entre as mé-
dias dos grupos foram distintas. O grupo que 
recebeu os estímulos visuais somados aos so-
noros apresentou resultados superiores. O teste 
de significância (t), contudo, contradiz essa dife-
rença das médias (p>0,05) e indica que a inclu-
são do logo sonoro não traduziu aos grupos um 
resultado estatisticamente significativo.

Buscando uma análise aprofundada, aplicou-
se um novo conjunto de testes t considerando a 
especificidade de cada uma das marcas. Os resul-
tados do teste estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Teste t - Reconhecimento específico de cada marca
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entre os grupos (p<0,05). O teste Tukey também 
foi conduzido.  Neste, apenas as marcas Coca-
Cola e Intel apresentaram p<0,05 na compara-
ção entre todos os grupos

Entende-se, portanto, que o reconheci-
mento da marca varia em relação ao volume de 
sinais da identidade. Nos casos da Coca-Cola e 
da Intel, os resultados foram distintos nos três 
grupos de manipulação. Nas demais situações a 
diferença foi significativa apenas nos casos em 
que os sinais visuais (maior porcentagem de ele-
mentos do logotipo) foram implementados.
 
7. Conclusão

Os resultados provenientes do conjunto de cinco 
marcas selecionadas para o teste demonstraram 
um aumento médio de reconhecimento. Contu-
do, a avaliação através do teste t explicou que os 
grupos não demonstraram uma diferença esta-
tisticamente significativa. Analisando os resulta-
dos isolados das cinco marcas, identificou-se que 
os casos de Intel e Coca-Cola tiveram resultados 
distintos, ou seja, nestes casos a utilização da 
variável sonora das marcas resultou em médias 
superiores e significativamente distintas entre os 
grupos. Isso indica que, apesar do teste conjunto 
inicial rechaçar a hipótese de estudo, as marcas 
Intel e Coca-Cola demonstraram que foi significa-
tivamente possível influenciar o reconhecimento 
de suas marcas através do som.

Ao mesmo tempo, verificou-se que a amplia-
ção dos sinais da identidade exerciam influência 
sobre o reconhecimento das marcas. Aqui, além 
da manipulação do logo sonoro, alterou-se tam-
bém os elementos visuais (do logotipo). Assim 

das marcas em pelo menos dois dos grupos. 
Com a intenção de verificar mais detalhes so-
bre os resultados, avaliou-se os grupos par a par 
através do teste de Tukey. Os resultados estão 
apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – TUKEY - Reconhecimento geral das marcas

O teste de Tukey confirma a existência de dife-
renças significativas nas médias e p<0,05 nos 
grupos: expostos a 15% do logotipo e exposto a 
30% do logotipo mais logo sonoro (p=0,00); e ex-
posto a 30% do logotipo mais logo sonoro e ex-
posto a 15% do logotipo e logo sonoro (p=0,00). 
Mas rejeita as diferenças (p>0,05) na situação: 
exposto a 15% do logotipo e exposto a 15% do 
logotipo mais logo sonoro (p=0,20). A relação in-
versa dos grupos apresentados anteriormente é 
positivamente proporcional.

Os resultados apresentam que há diferenças 
estatisticamente significativas nos tratamentos, 
contudo, essa alteração se concentra nas relações: 
entre o grupo com o maior número de sinais (gru-
po 3) em relação ao de menor número de sinais 
(grupo 1) e o de sinais intermediários (grupo 2).  A 
relação entre os grupos 1 e 2 não demonstraram 
diferenças estatisticamente significativas.

A análise específica de cada uma das cinco 
marcas foi novamente realizada. Em todos os ca-
sos a ANOVA demonstrou diferença significativa 
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O gerenciamento da marca no atual contexto sócio econômico se 
posiciona como elemento estratégico a ser ponderado e discuti-
do em diferentes agendas. Neste sentido, este estudo se propõe 
a discutir a percepção dos stakeholders acerca da marca Itajaí: 
Pólo Náutico do Brasil a partir de uma abordagem qualitativa.

Gerenciamento da Marca sob Diferentes 
Perspectivas: O Estudo de Caso da Marca 
Itajaí, Pólo Náutico do Brasil

Palavras-chave:  Percepção da Marca. Pólo Náutico do Brasil. Cidade de Itajaí

Resumo:
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A partir desta premissa, o objeto des-
te estudo consiste em analisar a percepção 
dos stakeholders acerca da marca Itajaí: Pólo 
Náutico do Brasil. 

2. Marca: Itajaí - Pólo Náutico do Brasil

Itajaí, município do estado de Santa Catarina, 
localiza-se no litoral centro norte catarinense 
e faz parte da Mesorregião do Vale do Itajaí, às 
margens direitas da foz do rio Itajaí-Açu. Sua po-
pulação, estimada em 201.557 habitantes, se-
gundo Censo – 2014 (IBGE) estabelece-se como 
base para uma dinâmica econômica, considera-
da como maior produto interno bruto do estado 
e a maior renda per capita do estado, cuja base 
se constitui nas atividades relativas a produção 
pesqueira, indústria náutica e de outras relações 
marítimas, fato proporcionado pela sua configu-
ração ambiental.

Sua vocação para as atividades marítimas 
determinam a principal matriz econômica da ci-
dade, consolidada por um pólo de produção pes-
queiro, náutico e marítimo e que é considerado 
atualmente, o maior pólo pesqueiro industrial 
do País e que concentra a mais moderna frota de 
embarcações brasileira; setor que emprega cerca 
de 25 mil trabalhadores e processa mais de 100 
mil toneladas de peixe por ano. (SEPESCA, 2016)

A indústria de construção naval do municí-
pio se alinha a este momento promissor e se es-
tabelece como um dos mais importantes pólos 
brasileiros, detendo, segundo a revista Portuá-
ria Economia & Negócios (2015), a maior parte 
das cerca de 70 empresas de construção naval 
em atividade em Santa Catarina.

1. Introdução

Uma economia globalizada estabelece diretrizes 
de posicionamento mercadológico, delineando 
fatores estratégicos e concernentes a uma reque-
rida diferenciação, fatores preponderantes e que 
consideram diversas percepções na conformação 
de condutas e diálogos organizacionais. Não obs-
tante a esta realidade e investida de uma conota-
ção competitiva, as cidades se apresentam como 
marcas, evidenciando suas virtudes geográficas, 
culturais, econômicos e sociais.

Neste paradoxal contexto encontra-se 
o município de Itajaí – SC e sua pretensão se 
posicionar como Pólo Náutico do Brasil, uma 
iniciativa da Secretaria do Turismo do Município 
em razão de favoráveis resultados. 

A perspectiva que se aponta oportuniza o 
alinhamento entre a imagem pretendida e a pro-
jetada, fator reforçado por distintas ações, como 
por exemplo, a implantação da nominada maior 
e melhor Marina do Brasil, e a captação e atração 
de investidores e eventos ligados ao segmento. 

A partir do ano de 2012, o município se-
diou a única parada na América Latina da re-
gata Volvo Ocean Race. Após a passagem do 
evento pelo município foi possível constatar 
que Itajaí tinha superado paradas em países 
tradicionais na cultura náutica e bateu recorde 
de público, com cerca de 300 mil visitantes, o 
maior de toda a história da regata. Além disso, 
o evento projetou o município para mais de 
500 milhões de pessoas em todo o mundo e 
gerou impacto de aproximadamente R$ 43 mi-
lhões na economia de Santa Catarina em 2012. 
(PÓLO NÁUTICO DO BRASIL, 2015).
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águas itajaienses, mobilizou milhares de visitan-
tes, que acompanharam as atividades locais.

O município tem estabelecido uma agenda 
de eventos de renome nacional e internacional 
reforçando assim, sua imagem. Salienta-se nes-
te sentido a Feira Internacional da Economia do 
Mar Brasil-Itália – FIMAR, cujo propósito se ins-
titui em debater uma articulação binacional do 
segmento e economia das atividades do mar.O 
evento contou com diversos apoiadores: Pre-
feitura Municipal de Itajaí. associações náuticas 
apoiando o evento, como a Associação Náutica 
Catarinense para o Brasil, ACATMAR e a Associa-
zione Nautica Regionale Campana - ANRC, que 
buscam interesses no mercado Brasileiro.

Idealizada pela Prefeitura Municipal de Itajaí 
com o objetivo de estabelecer uma nova perspec-
tiva para o município, vinculando sua imagem a li-
derança em assuntos náuticos no cenário nacional, 
concebe o projeto da marca Itajaí – Pólo Náutico do 
Brasil congregando diversas ações alusivas aos di-
versos segmentos e atividades marítimas. 

A base para esta projeção se estabelece nas 
belezas naturais das praias; em um complexo 
portuário que se posiciona como referencia na-
cional e alcança o patamar de segundo maior 
porto de carga do pais; o primeiro terminal de 
passageiros alfandegado do pais e ainda uma 
consolidada liderança na industria da pesca 
(POLONAUTICOITAJAI, 214).

A partir destes bons resultados, a prefeitura 
municipal e suas secretarias, em especial a Se-
cretaria de Turismo, implantou em 2014 o proje-
to Itajaí – Pólo Náutico do Brasil e a partir desta 
estratégia, o reconhecimento nacional. Confor-
me apresenta Satt (2014) 

O contexto apresentado se estabelece como 
elemento de diferenciação e promove o muni-
cípio como rota das principais atividades dos 
diversos segmentos alinhados com segmento. 
Tais números expressam a representatividade 
do município e o posicionam como roteiro es-
tratégico para as principais movimentos do mer-
cado e uma agenda repleta de compromissos e 
atividades setoriais, convergentes ao segmento 
náutico e marítimo. 

Um retrato desta realidade fica explicito a 
partir da consideração de 3 grandes eventos do 
segmento náutico mundial, o que projetou o 
município nas manchetes dos canais de comuni-
cação de diversos países do mundo.

O primeiro evento a ser relatado e que apre-
sentou o município como um pólo internacional, 
é a Regata Volvo Ocean Race, reconhecida pela 
imprensa especializada como a mais tradicional 
regata de volta ao mundo em barco a vela, atra-
vessando quatro oceanos e cinco continentes e 
tem nove meses de duração. Totaliza aproxima-
damente 37 mil milhas náuticas, ou seja, cerca 
de 69 mil km. Este evento contou com duas edi-
ções (2014 e 2015) e escolheu a cidade de Itajaí 
e toda sua infraestrutura portuária e logística, 
como único ponto de ancoragem nas Américas, 
nas duas edições. 

O segundo evento é a Regata Transatlântica 
Transat Jacques Vabre, que é realizada entre as 
cidades de Le Havre, na França, e Itajaí, no Bra-
sil, enfrentando quase 10 mil quilômetros pelo 
Oceano Atlântico. A prova, apontada pela mídia 
especializada, como uma das mais difíceis da 
modalidade, contou com 40 embarcações de 
diferentes nacionalidades e suas atividades em 
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abordagem de estudo de caso, na qual segundo 
Creswell (2010) é uma estratégia de investigação 
em que o pesquisador explora profundamente 
um programa, um evento, uma atividade, um 
processo ou mais indivíduos. O autor diz tam-
bém que os casos são relacionados pelo tempo 
e pela atividade, e os pesquisadores coletam 
informações detalhadas usando vários procedi-
mentos de coleta de dados durante um período 
de tempo prolongado. A Natureza da pesquisa 
foi bibliográfica (CRESWELL, 2010, CERVO 2007, 
STAKE, 1995) analisando materiais já publica-
dos, construídos, principalmente de livros e ar-
tigos de periódicos bem como de material dis-
ponibilizado em bases de dados eletrônicos.

Os stakeholders, foram selecionados em 
conformidade com Creswell (2010) ao conside-
rar a necessidade de identificar locais ou indi-
víduos intencionalmente selecionados para o 
estudo proposto, pois a ideia que está por trás 
da pesquisa qualitativa é a seleção intencional 
dos participantes ou dos locais (documentos ou 
material visual) que melhor ajudaram o pesqui-
sador a entender o problema. (tabela 01)

Tabela 01: participantes do estudo
Fonte: Do autor

Neste sentido, a escolha dos participantes para 
este estudo foi baseada nos quatro pilares su-
geridos pela Secretaria de Comunicação (2016), 

A Prefeitura de Itajaí decidiu se reposi-
cionar institucionalmente. Espera pro-
jetar a cidade como líder em assuntos 
náuticos perante o país e, ao mesmo 
tempo, iniciar a construção de uma 
marca emblemática que maximize o 
impacto da comunicação 

Os atributos relatados, apresentam as potenciali-
dades a serem trabalhadas para promover o mu-
nicípio de uma oportunidade de negócios e lazer, 
a uma expressão de distinção e individualidade, 
fator preponderante a uma marca territorial.

3. Aspectos Metodológicos do Estudo

A partir de uma ótica mais ampla, este estudo  
é classificado como exploratório, pois realiza 
descrições precisas da situação e quer descobrir 
as relações existentes entre seus elementos 
componentes (CERVO, 2013) na qual foi 
estabelecida para essa pesquisa uma abordagem 
qualitativa para que o pesquisador pudesse ficar 
frente a frente com o entrevistado para saber a 
sua real opinião sobre o novo posicionamento 
do município de Itajaí frente ao propósito de Pólo 
Náutico do Brasil, pois “A investigação qualitativa 
emprega diferentes concepções filosóficas; 
estratégias de investigação; e métodos de coleta, 
análise e interpretação dos dados.” (CRESWELL, 
2010 , p 206). 

Para uma pesquisa qualitativa, Creswell 
(2010) cita 5 abordagens de investigação, tais 
como narrativa, fenomenologia, etnografia, 
estudo de caso e teoria fundamentada, após 
a analise das cinco categorias foi escolhido à 
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reforço para a imagem pretendida. Segundo ele 
(respondente 01)

Tudo que for do universo náutico a ma-
rina fomenta, se houver uma regata, a 
marina irá divulgar, a Secretaria de Tu-
rismo é muito parceira da marina, por 
que querendo o não a marina virou um 
ponto importante para Itajaí. (Informa-
ção verbal). 

As estratégias de comunicação implantadas para a 
promoção da marca, segundo respondente 2 teve 
um planejamento de 6 meses e contou com ações 
de mídia impressa (anúncios em revistas/ jornais 
e outdoors) e digitais (sites e hotsites), além de in-
serções em Rádio e TV, e ações promocionais junto 
ao evento Volvo Ocean Race 2015.

Neste contexto, demonstra-se como uma 
situação inadequada a existência do site da 
marca Pólo Náutico do Brasil (http://polonauti-
co.itajai.sc.gov.br) porém, sem as devidas atua-
lizações das informações nela contida, compro-
metendo assim, todas as outras estratégias de 
comunicação empregadas e que apresentem 
dados discrepantes. 

Para reforçar esta imagem, a marca hoje 
encontra-se apoiando o Itajaí Sailing Team que 
participa de competições náuticas à vela por 
todo o país. Segundo explica o respondente 3, 
o projeto foi criado em 2014 e tem por objetivo 
levar o nome da cidade para competições na-
cionais, através de palestras sobre o município e 
divulgar a marca: Itajaí, o Pólo Náutico do Brasil.
A ausência da marca Itajaí: Pólo Náutico do Brasil 
no evento promovido pela Prefeitura Municipal de 

assim definidos: esportes náuticos represen-
tados pela equipe de barco à vela Itajaí Sailing 
Team; Turismo e lazer representados pela Marina 
de Itajaí e Secretaria de Turismo do município; a 
Pesca industrial representada pela sua respecti-
va Secretaria, e por fim as atividades portuárias 
representadas pelo Porto de Itajaí.

4. Discussão dos Resultados

O primeiro ponto de discussão estabelece uma 
ótica para a concepção do projeto. Afirmam as-
sim terem sido contactados pela agência vence-
dora da licitação para a concepção da proposta, 
somente a Secretaria da Pesca, Porto de Itajaí, e 
a Itajaí Sailing Team. As demais entidades: Mari-
na Itajaí e a Secretaria de Turismo, relatam que 
só conheceram o projeto na Volvo Ocean Race 
em 2015, quando tiveram contato com o mate-
rial de divulgação. 

Salienta-se que no momento de implanta-
ção do projeto, a Marina não estava aberta ao 
segmento náutico, mas apenas para operações 
fechadas como por exemplo, na recepção dos 
barcos da Volvo Ocean Race. Fator estratégico 
para a consolidação do município como um pólo 
náutico, por ser considerado a primeira Marina 
instalada na foz do Rio Itajaí-açú.

A perspectiva apresentada evidencia um 
relativo descuido, segundo o respondente 01, 
considerando como o ideal, a adesão de todos 
em prol do grupo e que a ausência de uma par-
cela de interessados pode tornar a expressão 
distante de sua totalidade. Desta maneira, a 
consideração destas duas entidades e as parce-
rias advindas de sua existência, podem ser um 
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Percebem, o respondente 4 e o respondente 5, 
um evidente distanciamento do propósito do 
projeto Pólo Náutico do Brasil com seus ramos 
de atuação, entendendo um possível desdobra-
mento deste, como uma estratégia alinhada, 
como cita o respondente 4 acerca da criação de 
um selo para os pescados produzidos no muni-
cípio, ressaltando desta maneira, as associações 
positivas para sua imagem.

Afirmam os participantes Porto de Itajaí 
e a Secretaria de pesca, que em razão de suas 
já consolidadas atividades econômicas, não 
conseguem perceber grande relevância na pro-
posta, pois a marca tem maior pretensão em 
articular ações relacionadas ao lazer e esportes 
náuticos, não percebendo em razão da implan-
tação desta (2015), melhor resultado econômico 
em suas atividades, como ocorrido no setor tu-
rístico e náuticos

Ambos citam como deficiência da gestão 
desta marca, a implantação de estratégias de 
presença da marca em eventos relacionados 
ao segmento pesqueiro e de comércio exterior, 
pois identificam nestes (segmentos) uma estra-
tégica ação para fomentar as respectivas ativi-
dades na região, elevando assim, o nome da ci-
dade a outros municípios, e consequentemente 
fortalecendo da percepção da imagem da Marca 
Itajaí: Pólo Náutico do Brasil.

Tal cenário se apresenta dissonante ao pro-
posto por Nunes (2003) e sua percepção a ne-
cessidade de interação entre os diversos públi-
cos que formam o “ecossistema da marca”; um 
conjunto dinâmico, com interações, transações 
e feedback entre os públicos e a marca. 

Itajaí, Feira Internacional da Economia do Mar 
Brasil-Itália – FIMAR uma expressiva feira setorial 
internacional, evidencia uma relativa problemá-
tica relacionada ao fortalecimento da imagem 
pretendida. 

Compartilhando desta importante matriz 
econômica, encontra-se a proposta do Município 
de Tijucas, o qual articula uma proposta seme-
lhante para ser reconhecida como Pólo Náutico 
Catarinense. Um projeto desenvolvido pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE e com apoio da Prefeitura 
Municipal de Tijucas/SC. 

Planeja-se o diagnostico das potencialida-
des do município e a identificação da viabilidade 
local para receber investimentos e eventos que 
posicionem estrategicamente o município de Ti-
jucas como Pólo do Setor Náutico Catarinense. 

Já as áreas portuária e pesqueira, repre-
sentadas neste artigo pelo Porto de Itajaí e Se-
cretaria de Pesca, dizem que foram procuradas 
para discussão e planejamento da Marca, mas 
relataram uma auto-suficiência em suas áreas 
de atuação, existindo ou não a marca proposta. 

Ainda assim, acreditam ambos que a proposta 
pode ter uma grande valia para ampliar a qualidade 
já percebida nas ação realizadas, pois consideram: 

tudo que se procura em relação a bar-
cos, tanto pesqueiros quanto para na-
vios de carga, Itajaí tem mão de obra 
especializada, desde a construção do 
barco até o seu envio para fora e para 
dentro do país ou até mesmo para su-
prir necessidades pesqueiras de qual-
quer natureza.
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A atual sociedade repressora, autoritária e capitalista se sustenta 
devido a ideias que perpetuam esses narrativas, e sabendo que o 
design tem grande influência no comportamento das pessoas, o 
artigo discute o posicionamento político dos designers, indican-
do possibilidades de atuação socialmente responsáveis e possi-
bilidades de mudanças na aplicação de processos de branding.

Interesse e Participação Social 
como Valor de Marca em Design

Palavras-chave:  Design Social. Abordagem sociopolítica. Capital Social. Economia Solidária

Resumo:
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trabalho ou por falta de emprego, trabalho e ren-
da. Além das pessoas com baixa escolaridade, 
em situação de risco social ou que pertencem 
a comunidades, cujas características étnicas, 
simbólicas ou sexuais necessitam de atenção 
diferenciada com políticas públicas específicas, 
também, há profissionais liberais, especialmen-
te os jovens, que se sentem desmotivados ou 
sem acesso aos empregos tradicionais.

Entre esses profissionais, também, há de-
signers que já atuam ou pretendem atuar dire-
tamente nas comunidades ou em projetos públi-
cos ou privados, os quais contemplam a intera-
ção com os setores socioculturais diferenciados 
e que, por isso, requerem atenção especial por 
parte do poder público e da sociedade em geral.   

As instituições governamentais e as organi-
zações sociais, como as organizações não gover-
namentais (ONGs) ou as empresas e, ainda, os 
profissionais que se interessam em atuar direta-
mente com as pessoas em comunidades, de ma-
neira sistemática ou assistemática, buscam de-
senvolver uma marca social positiva, de acordo 
com os valores de sua identidade sociopolítica.
Além de poderem participar como cidadãos so-
cialmente interessados ou ativistas de causas 
socioambientais, os designers dispõem de todos 
os recursos pertinentes aos estudos e às ativida-
des de Design, para atuarem profissionalmente 
em projetos ou ações socioambientais em inte-
ração direta com diferentes comunidades. 

As comunidades são constituídas por 
proximidade espacial, reunindo pessoas que 
habitam ou frequentam uma mesma locali-
dade, ou por afinidades políticas, humanas e 
culturais, que interagem através dos meios de 

1. Introdução

Vivemos em uma sociedade denominada como 
“pós-industrial” e dominada pela cultura digital, 
mas que ainda é sustentada pela base industrial. 
Isso indica que, em grande parte, as relações so-
ciais continuam a ser balizadas por relações de 
produção. Assim, quando as pessoas estão fora 
de uma situação de consumo e atuam no merca-
do de trabalho, essas ainda são percebidas como 
máquinas, cujas funções são pré-determinadas e 
a capacidade limitada, de acordo com as neces-
sidades de produção. Isso requer também disci-
plina, ritmo e controle, como aspectos que, tra-
dicionalmente, participam dos ritos industriais, 
os quais são caracterizados por uma organização 
vertical e autoritária, que busca o controle da 
qualidade com a reprodução de padrões.

O modelo descrito no parágrafo anterior 
é repetido de maneira mais constante, quanto 
menor for a qualificação e a função dos traba-
lhadores. Além das imposições e dificuldades já 
previstas, o modelo característico da produção 
industrial ainda gera outros problemas, como 
exploração, opressão, marginalização, violência 
e desrespeito à cidadania e à humanidade dos 
trabalhadores. Mas, além disso, os empregos 
desse tipo de trabalhador ainda são constante-
mente ameaçados, porque as tarefas propostas 
costumam ser entregues com sucesso para se-
rem executadas por agentes tecnológicos. 

Há muitas pessoas na sociedade atual que 
se sentem inadaptadas ou politicamente desas-
sistidas, em decorrência de sua condição social, 
étnica, sexual ou cultural, enfrentando proble-
mas por inadequação e assédio no mercado de 
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atendendo à ética coletiva e propondo soluções 
econômicas socialmente interessantes e ecolo-
gicamente responsáveis. As equipes de atuação 
costumam ser multidisciplinares, mas cabe aos 
designers planejar e oferecer a aplicação de re-
cursos e projetos de Design, para desenvolver 
produtos ou selecionar e organizar serviços ou 
sistemas eficientes com produtos já existentes. 
Tais sistemas podem ser de comunicação, de 
atuação autônoma ou de potencialização da 
ação humana individual ou comunitária.

De modo diverso da tradição que consoli-
dou a ação projetiva, individual e distanciada 
dos designers no ambiente dos escritórios de 
projetos, a abordagem de Design social requer 
a integração participativa e cocriativa dos desig-
ners, junto às pessoas da comunidade no pla-
nejamento e no desenvolvimento dos projetos. 
Assim, além de estar preparado para participar 
de equipes multidisciplinares com outros pro-
fissionais, os designers também devem se pre-
parar para conviver diretamente com a comu-
nidade, prestigiando os diferentes saberes que 
podem ser eficientemente oferecidos por cada 
um dos integrantes da comunidade.

De maneira diferenciada, as pessoas adqui-
rem e dispõem de diversos saberes, competên-
cias, habilidades e potencialidades. Portanto, a 
atenção do designer deve ser reeducada para fo-
car nas pessoas e em conjunto com elas também 
considerar as potencialidades materiais e funcio-
nais do ambiente de atuação. Diferentes pessoas 
também configuram e oferecem cenários diver-
sos com relação ao mesmo ambiente, constituin-
do um mapeamento coletivo que é mais rico e 
complexo que as percepções individuais.

comunicação e, especialmente, por sistema di-
gitais que organizam redes sociais. 

O nome “Design Social”, portanto, não defi-
ne uma área ou uma habilitação específica, por-
que se trata de uma abordagem sociopolítica em 
Design que, profissionalmente, destina os recur-
sos de Design para a realização de projetos socio-
ambientais, com designers atuando diretamente 
e em conjunto com as comunidades pré-escolhi-
das, seja de maneira individual ou integrada em 
projetos institucionais ou empresariais, partici-
pando de equipes multidisciplinares.

A participação comunitária em Design So-
cial pode ocorrer como voluntariado, bolsista 
de projetos de extensão institucional e empre-
sarial ou empreendedorismo social. Contudo, 
independente do ganho pessoal ou financeiro 
do profissional, como abordagem sociopolítica 
a atuação em Design Social requer que a comu-
nidade seja a principal destinatária da maior 
parte dos benefícios alcançados.     

2. Abordagem sociopolítica em Design

É necessário reafirmar que Design social ou so-
lidário não é uma habilitação ou área especia-
lizada de Design, mas uma abordagem socio-
política (PERASSI; NEVES; CAZON, 2016). Isso é 
confirmado nos estudos e práticas da disciplina 
“Seminários: Design Social, Economia e Cultu-
ra” (Graduação em Design/UFSC) e da Oficina 
Modelo de Design - Nós/UFSC.

O objetivo é planejar e realizar ações sociais 
e projetos de Design para atender situações es-
pecíficas de cunho político comunitário, busca-
se uma atuação social de caráter humanista, 
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Não se trata de piedade ou filantropia, mas 
de posicionamento político em defesa da garan-
tia de direitos, humanidade e qualidade de vida 
de grupos e pessoas marginalizadas e oprimidas 
e interesse sincero e participativo por um outro 
campo de atuação ou trabalho que requer a 
descentralização da atuação criativa em Design, 
destinando-a para a cocriação comunitária. As-
sim, os designers deixam de ser a fonte única 
das ideias criativas, passando a atuar como um 
facilitador integrado e participativo do processo 
cocriativo na comunidade, visando o empode-
ramento e o desenvolvimento do coletivo. Para 
tanto, é necessário acreditar e identificar os as-
pectos e potencialidades que configuram o ca-
pital social da comunidade e, também, sempre 
que possível acreditar e investir no desenvol-
vimento de uma economia solidária, seja para 
fins financeiros, com geração de trabalho e ren-
da, ou para a melhoria e o equilíbrio das rela-
ções comunitárias.     

3. Metaprojeto e participação popular

Em Design social, é requerido o reconhecimento 
do campo de atuação e a interação comunitária 
e solidária. Portanto, o tradicional briefing, que é 
comumente proposto nas metodologias de De-
sign ainda pode ser necessário, mas não é mais 
suficiente para realizar o trabalho proposto.

Diante disso, modelos de pesquisa que, 
originalmente, foram desenvolvidos na área de 
Antropologia ou em outras Ciências Sociais cos-
tumam ser adaptadas para orientar o processo 
de reconhecimento e interação entre profissio-
nais e comunidades. Na área de Design Social, 

Em princípio, portanto, a abordagem de 
Design social não requer prioritariamente uma 
revolução nas técnicas ou nos recursos tec-
nológicos e projetivos já existentes. Contudo, 
exige uma postura e uma atuação diferenciada 
por parte dos designers, com relação ao modo 
como tradicionalmente era conduzida sua rela-
ção com os usuários e com a coletividade em ge-
ral. Primeiramente, o mais importante é saber 
reconhecer e participar da situação particular 
de cada ambiente de atuação e da comunidade 
que deve ser consultada, envolvida e atendida 
com as ações coletivas.

Isso é diferente da tradicional situação 
do projetista industrial, cujos projetos de-
vem orientar a fabricação seriada de grande 
quantidade de produtos, os quais devem ser 
úteis e acessíveis para milhões de pessoas em 
âmbito mundial. Atualmente, as pesquisas de 
Marketing e a necessidade de novos nichos de 
consumo redirecionou a atenção dos gestores 
dos sistemas produtivos, retirando a priorida-
de dos produtos e atribuindo-a ao reconheci-
mento das oportunidades de mercado. Assim, 
os produtos são projetados em função das de-
mandas ou oportunidades previamente pros-
pectadas. Tudo isso também influenciou na 
formação e na atuação das novas gerações de 
designers que foram educadas para ampliar 
as pesquisas sobre o contexto de atuação dos 
clientes antes da projetação dos produtos ou 
dos sistemas de produtos. Porém, para abor-
dagem social não basta saber observar o mer-
cado, porque é necessário desenvolver um 
interesse humano e solidário pela situação 
diferenciada de cada comunidade.
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Tenório (1990) confirma a necessidade de 
se considerar o potencial realizador do conhe-
cimento de quem vive na realidade da atuação 
proposta considerando que o desenvolvimen-
to de soluções eficientes para as comunidades, 
também, requer conhecimentos diversos que es-
tão fora do ensino profissional academicamente 
formalizado. Paizan e Mellar (2011) também re-
querem uma efetiva parceria, visando a colabo-
ração entre os designers e as pessoas da comu-
nidade, para o enfrentamento dos problemas e o 
aproveitamento das oportunidades locais. 

Para Sanders e Stappers (2008), a atualida-
de em Design propõe que a comunidade seja 
parceira, assinalando que a pesquisa participa-
tiva prevê a coparticipação dos próprios usuá-
rios dos produtos ou processos resultantes dos 
projetos desenvolvidos. O conceito fundamen-
tal é a “inteligência coletiva” (SANOFF, 2007), 
que justifica a atuação em grupo, compondo as 
potencialidades individuais e visando o bem-
-estar coletivo. Isso é reconhecido por Sanders 
e Stappers (2008) como “cocriação”, envolvendo 
a participação criativa de duas ou mais pessoas 
no desenvolvimento de projetos de Design, ca-
racterizando a prática de “co-design”. 

O metaprojeto amplia a visão dos desig-
ners, fazendo-os compreender o sistema socio-
econômico, bem como a cultura comunitária, 
descentralizando a tradição de Design focado 
no produto. Assim, transforma o posicionamen-
to tecnicista em uma abordagem sociopolítica, 
mesmo reafirmando que a atuação dos desig-
ners é diretamente destinada ao domínio físico-
-espacial (MARGOLIN, 2009). 

essa pesquisa introdutória é denominada como 
metaprojeto, sendo distinto e anterior do proje-
to de Design propriamente dito. 

Sobre a participação solidária e cidadã dos 
designers junto às comunidades, também, é con-
siderada a tipologia proposta por Sherry Arnstei 
(2002), que é denominada como “Escada da parti-
cipação cidadã”, que orienta o trabalho comunitá-
rio em uma organização descentralizada, horizon-
tal e voltada à autonomia local da coletividade. 

Por sua vez, Araújo (2012) aponta que os de-
signers buscam e aplicam recursos de Etnografia 
para reconhecer o campo de atuação onde serão 
desenvolvidos os projetos. Anteriormente, Brown 
(2010) argumentou que isso é devido ao fato de 
que os designers passaram a lidar diretamente 
com a coletividade, atuando em meio às pessoas 
e envolvido em funções ou equipes multiprofissio-
nais. Isso é diferente da situação em que atuavam 
praticamente isolados. Miller (2013) também con-
firma a prática de pesquisas de campo em outras 
áreas, incluindo a área de Design.

O desenvolvimento do metaprojeto apro-
xima a área de Design de outras ciências huma-
nas e sociais, considerando-se especialmente 
a área de Antropologia, devido aos estudos de 
Etnologia e as pesquisas com recursos de Et-
nografia. Assim, os designers buscam identifi-
car, reconhecer e se integrar como participante 
de grupos idealizadores e desenvolvedores de 
projetos comunitários. Isso também indica a 
potencialidade de métodos e práticas de pes-
quisa participante ou pesquisa-ação, como 
recursos para o envolvimento coletivo e o de-
senvolvimento conjunto do metaprojeto e dos 
projetos subsequentes. 
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1. Autogestão, horizontalidade e parti-
cipação popular, como princípios que 
reduzem a opressão, a retenção de in-
formação, a imposição de saberes e a 
atuação assistencialista, melhorando 
à adesão da coletividade aos produtos 
ou sistemas de produtos desenvolvi-
dos, porque o processo privilegiou in-
teração social, valorizando as particu-
laridades e autonomia dos sujeitos no 
processo participativo.

2. Abordagens interdisciplinares, só-
cio humanistas e econômico-susten-
táveis, em oposição ao reducionismo 
e reconhecendo a complexidade e a 
subjetividade dos indivíduos e dos sis-
temas, observando de maneira crítica 
a configuração da sociedade atual e 
desenvolvendo práticas favoráveis à 
sustentabilidade social, econômica e 
ambiental dos projetos.

3. Busca por justiça social em favor de 
comunidades ou grupos que não são 
atendidos de maneira satisfatória pelo 
sistema geral de governo; criação e de-
senvolvimento de alternativas para a 
geração de trabalho e renda ou para o 
acesso aos recursos públicos e privados, 
previamente destinados aos projetos 
socioambientais; ações de acesso à in-
formação ou orientação para o domínio 
estratégico dos meios de comunicação.

3. Design com marca social

De acordo com a American Marketing Associa-
tion (AMA, 1996), marca é um sinal ou conjunto 
de sinais que identifica, distingue e representa 
uma entidade, podendo ser pessoa, profissio-
nal, organização, serviço ou produto entre ou-
tras possibilidades. 

O nome é a marca central (PERASSI, 2014), por 
exemplo, o nome de um designer reúne e legitima 
como marca de sua atuação profissional todas as 
suas expressões: vestimentas, atitudes, ações ou 
outros sinais que, de maneira pública e recorrente, 
são associados ao nome do profissional.

Como sinais de identificação, as marcas 
são publicamente confirmadas pela recorrência 
de padrões que, de maneira voluntária ou não, 
são emitidos em público pelo emissor. Assim, 
por repetição e associação com o nome da en-
tidade representada, diferentes sinais passam 
a ser percebidos como marca, passando tam-
bém a identificar, distinguir e representar uma 
entidade. Assim, também atuam como marcas 
diversos aspectos perceptivos e recorrentes dos 
produtos ou serviços ofertados.

Enfim, as ações públicas e recorrentes, de uma 
organização empresarial, governamental ou não 
governamental (ONG) ou de profissional liberal 
como um designer, são observadas como marcas. 
As ações públicas e recorrentes de um designer que 
são solidariamente dirigidas ao atendimento socio-
ambiental e comunitário são marcas percebidas e 
constituidoras de sua identidade socioambiental.

Além disso, cultivar a marca social em De-
sign requer a valorização e o desenvolvimento 
de concepções e práticas específicas:
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4. Considerações finais

Os profissionais em geral e os designers em 
particular, cada vez mais, estão diretamente 
inseridos na sociedade, convivendo com situ-
ações de carência e exploração social, em de-
corrência de diversos modos de opressão e vio-
lência. Há uma demanda por parte do governo 
e da sociedade civil organizada para que sejam 
desenvolvidos projetos e ações que reduzam 
as diferenças sociais.

Além de requerer um posicionamento sério, 
solidário e responsável diante da crise ambien-
tal, econômica e das diferentes expressões do so-
frimento humano, as demandas sociais também 
representam uma oportunidade para o desen-
volvimento de novos modos de vida e trabalho, 
para os profissionais e, entre esses, os designers 
que se interessam por causas socioambientais.

Ao longo de sua história moderna, os inte-
grantes da área de Design desenvolveram, testa-
ram e aplicaram um amplo conjunto de conheci-
mentos, métodos e outros recursos, que podem e 
devem ser agora destinados para o trabalho coo-
perativo junto a grupos e comunidades em busca 
de soluções para seus problemas ou de oportuni-
dades para aproveitamento de seus potenciais.

Diante disso, os designers interessados 
podem desenvolver uma abordagem sociopo-
lítica, com valores e ações que caracterizam a 
marca de Design Social. Assim, também podem 
identificar, selecionar, apresentar, compartilhar 
e desenvolver, juntamente com integrantes de 
grupos ou comunidades específicas, os projetos 
considerados coletivamente necessários para a 
melhoria da situação local.

4. Ações de conscientização e preven-
ção contra a discriminação social e ou-
tros comportamentos inaceitáveis como: 
machismo, racismo e discriminação por 
orientação sexual ou diversidade de gêne-
ro, buscando um ambiente sociopolítico 
que privilegia a aceitação da alteridade, a 
liberdade de expressão e a cidadania com 
plena inclusão aos direitos sociais.

5.  Priorizar o direito à vida com foco no 
biocentrismo, buscando preservar a vida 
dos seres de diferentes espécies.

6. Valorização da cultura local e respeito 
à diversidade étnica ou cultural, consi-
derando a possibilidade de atuar de ma-
neira particular em situações específicas, 
disponibilizando recursos e desenvolven-
do em coparticipação as atividades de 
Design de acordo com as necessidades e 
as potencialidades da comunidade.

A atuação solidária e coerente com os valores e 
as ações apresentados nos seis itens anteriores é 
indicada e percebida como expressão da marca 
social em Design, e podem servir para desmitifi-
car certos projetos de empreendedorismo e De-
sign que são apresentados como “sociais”. Mas, 
não avançam em termos de justiça social, luta 
contra opressões, compartilhamento de infor-
mação, valorização da cultura local, e a respeito 
de outros itens que foram anteriormente citados.
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar a “deontologia” 
(teoria do dever) da comunicação, em especial da atividade jor-
nalística, na gestão de uma marca organizacional em um cenário 
de crise. Para tal, utiliza-se uma pesquisa bibliográfica, descritiva 
e aplicada para demonstrar os principais conceitos que englo-
bam este tipo de crise, bem como aspectos da comunicação or-
ganizacional, identidade e imagem corporativa. Por fim, busca-se 
contribuir e ressaltar o papel da comunicação nos momentos de 
crise, nos quais a reputação ou a marca e a própria identidade 
corporativa são frontalmente ameaçadas.

Comunicação na Gestão de Crises: 
a “Deontologia” na Manutenção da 
Marca Organizacional

Palavras-chave:  Marca. Imagem. Identidade

Resumo:
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1. Introdução

No cenário em constante transformação do 
mundo globalizado, percebe-se que tanto a eco-
nomia como o social sofrem influencia, direta e 
indireta, dos processos de inovações tecnológi-
cas frequentes. Globalizaram-se os processos, 
as emoções e, sobretudo, os fluxos e circuitos 
da informação. Nessa complexa conjuntura do 
mundo atual, as organizações, sejam institui-
ções ou empresas, agem pelo que dizem e, em 
especial, pelos acontecimentos significantes 
que produzem e, com os quais, interferem na 
realidade (CHAPARRO, 2002, p.33). 

Deste modo, ao usarem a eficácia difusora 
da comunicação, as organizações sociais do-
minam e utilizam um campo que se tornou um 
espaço público de socialização dos discursos 
particulares para os confrontos da atualidade. 
Cabe ressaltar que todos os campos da ativi-
dade humana são organizados sob a lógica da 
competição, sendo que a própria comunicação 
é por natureza uma atividade competitiva.

Por conseguinte, para evitar embates físi-
cos, o processo civilizatório investiu nos em-
bates simbólicos. Esses, também, tornaram-
se cada vez mais recorrentes e sutis, inclusive 
compondo as complexas artes da negociação 
econômica ou da diplomacia política, além da 
“guerra fria” de informações e notícias. 

Na sociedade da informação, da imagem, 
da impressão e da opinião, em que as bolsas de 
valores flutuam de acordo com os boatos, saber 
noticiar se tornou a forma mais eficaz de agir e 
interagir no mundo. Assim, o composto de co-
municação (jornalismo, marketing, relações 

públicas, publicidade e propaganda) é conside-
rada por muitos autores como o “quarto poder” 
e, relacionar-se com esse poder passou a cons-
tituir preocupação prioritária na estratégia das 
organizações, sejam empresariais ou governa-
mentais, considerando-se seu domínio sobre as 
interações sociais.

Chaparro (2002) lembra que a questão das 
relações entre as organizações e a imprensa não 
é nova, pelo contrário, ela existe de maneira sis-
temática há cerca de um século:

Na verdade, se nos identificarmos 
como profissionais ou estudiosos da 
comunicação chamada empresarial, 
institucional ou organizacional, somos 
mais ou menos herdeiros de um jor-
nalista americano chamado Ivy Lee. 
Em 1906, ele inventou a atividade es-
pecializada a que hoje chamamos de 
assessoria de imprensa ou assessoria 
de comunicação. Com um bem suce-
dido projeto profissional de relações 
com a imprensa a serviço de um clien-
te poderoso, Ivy Lee conquistou, por 
direito e mérito, na história moderna 
da comunicação social, o título de fun-
dador das relações públicas, berço da 
assessoria de imprensa. Ou vice-versa 
(CHAPARRO, 2002, p.33-34).

O mesmo autor corrobora (2002, p.34) afirman-
do que, no ano de 1906, Ivy Lee deixou de lado 
o jornalismo para estabelecer, em Nova Iorque, 
o primeiro escritório de relações públicas do 
mundo. Esse autor assinala que a adesão de Lee 



166

mas que assumem dimensões maiores do 
que a tradicional gerência de empresas ou 
instituições poderia prever. 

Assim, situações corriqueiras que, por erros 
na condução, inexperiência ou precipitação, aca-
bam sendo mal administradas, terminam por per-
turbar a relação com os interlocutores da marca, 
atingindo consequentemente a opinião pública.

Forni (2002) salienta que não há uma regra 
básica para dizer como a crise chega às organi-
zações ou ameaça personalidades. Em verdade, 
a surpresa é a característica mais perigosa desse 
tipo de evento. Às vezes, uma palavra ou uma 
nota sutil e despretensiosa que é publicada, 
como um comentário maldoso de algum jorna-
lista-apresentador da televisão pode ser o sufi-
ciente para fomentar a crise. 

A iniciativa nociva pode partir ainda de um 
desafeto, ex-colaborador, fornecedor ou cliente 
insatisfeito. Mas, também, pode partir de um 
“inimigo” declarado. Comentários danosos ou 
inconfidentes podem ser intencionais ou ca-
suais. Alguns danos decorrem do “vazamento” 
de documentos internos ou de testemunhos 
suspeitos de pessoas “prejudicadas”, cujos inte-
resses foram contrariados.  

Há um questionamento se é a mídia que 
produz a crise ou se essa é anterior à explora-
ção dos fatos pelos meios de comunicação de 
massa (MCM). Para Forni (2002), é a mídia que 
se alimenta da crise, seguindo a tendência de 
substituir a informação pela mídia-show, espe-
cialmente nos meios que lidam com a imagem. 

Assim, considera-se que o interesse da mídia 
em apurar uma denúncia e relatar fatos negativos 
é predominantemente comercial. É necessário 

às relações públicas visou reverter a imagem pú-
blica de John Davison Rockefeller (1839-1937) 
que, na época, era considerado o homem de ne-
gócios mais impopular dos Estados Unidos. Isso 
caracterizou uma das primeiras tentativas de se 
organizar um pensamento estratégico para uma 
situação de crise. Pode-se falar mesmo de uma 
“deontologia” ou teoria do dever aplicada à crise. 

Do ponto de vista da comunicação, é pre-
ciso considerar que a visibilidade de aconteci-
mentos ou notícias negativas, que escapam ao 
controle da organização pode ser impactante 
a ponto de desgastar sua imagem e acarretar 
uma crise. Depois de estabelecida, geralmen-
te, a crise não pode ser completamente conti-
da no estrito limite da organização. Por exem-
plo, uma notícia veiculada a esse respeito pode 
ocasionar um longo e desgastante processo de 
exposição da entidade. 

Apesar disso, não há organizações abso-
lutamente perfeitas, portanto, as ocorrências 
negativas fazem parte de sua dinâmica. Essas 
ocorrências podem ser produtos de catástrofes 
ou acidentes involuntários, fruto de fatalidades. 
Mas, também, podem decorrer de erro humano, 
má administração, conchavos políticos, repre-
sálias ou outros interesses.

Nessa hora, a comunicação passa a ser o 
vetor natural desses conflitos, como um compo-
nente decisivo nos jogos de poder e nas disputas 
de mercado. Por conseguinte, a crise não ocor-
re apenas quando acontecem calamidades ou 
eventos de grande envergadura porque esses al-
cançam publicidade natural. Hoje, a área de Ges-
tão de Crises se preocupa também com fatos 
aparentemente simples e insignificantes, 
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(3) Terceiro estágio: a opinião pública 
interpreta o boato de acordo com sua 
visão de mundo ou com seus valores. 
Nesse momento, os efeitos podem 
ser devastadores se a crise não for 
devidamente gerenciada. 

Alguns sinais suscitam boatos, configurando 
teorias conspiratórias sobre, por exemplo, a 
existência de cocaína nos confeitos e balas da 
marca “Van Melle” ou o poder corrosivo do re-
frigerante da marca “Coca-Cola”, porque é dito 
que alguém caiu e se dissolveu em um tanque 
contendo esse produto, entre outros casos que 
atentam contra as marcas e produtos ampla-
mente conhecidos no mercado. 

Contudo, cabe destacar que um aconteci-
mento negativo, por si só, não representa uma 
crise. Uma intervenção competente pode solu-
cionar um problema e evitar desdobramentos.

Destarte, administrar a comunicação de 
crises implica em decisão estratégica, definindo 
os procedimentos da organização para se comu-
nicar durante e depois da crise, considerando 
todos os meios e formas de comunicação com 
os públicos, interno e externo, e visando salva-
guardar a reputação organizacional, reduzindo 
ao máximo os possíveis danos (FORNI, 2002). 

Isso requer que, em situações de crise, prin-
cipalmente no que se refere a polêmicas, a orga-
nização deva assumir o comando da dinâmica 
das informações. Pois, caso a iniciativa seja en-
tregue as corporações de mídia externa, pode se 
tornar muito difícil reverter o quadro crítico. 

Forni (2002, p.368) argumenta que se a orga-
nização não pôde intervir antes que as notícias 

usar esse interesse em favor da superação da cri-
se, evitando reagir como se fosse um caso pessoal. 
Deve-se agir com precaução e profissionalismo.

Corrado (1994, p. 163) indica três atitudes 
que são tomadas no enfrentamento de notí-
cias negativas: “(1) não fazer nada; (2) reagir 
apenas quando algo acontece; ou (3) ser proa-
tivo”. As duas alternativas iniciais são atitu-
des conservadoras, mais arriscadas e até de-
saconselháveis. Deste modo, o mandamento 
básico para gerenciar uma crise é “conte tudo 
e depressa”.

2. Teorias da conspiração: A era da 
autoria de conteúdo (web)

Uma crise não necessita especificamente 
de um fato evidente e pode ser iniciada por um 
boato. E na sociedade digital, conectada e de 
consumidores exigentes, a emissão de uma opi-
nião sobre algum produto, serviço ou mesmo 
sobre a organização são mais frequentes, uma 
vez que todos são potenciais emissores no con-
texto da cibercultura (LEVY, 1998). 

Neste sentido, pode-se dividir este proces-
so em três momentos, assim dispostos: 

(1) Primeiro estágio da crise: acontece 
a simplificação do boato, porque uma 
grande história é resumida. 

(2) Segundo estágio: ocorre o 
exagero, porque os detalhes mais 
agudos são aumentados e a história 
ganha em dramaticidade. 
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construído e, portanto, não aparece de repente. 
Assim, políticos, autoridades públicas, empre-
sários, governos e universidades adquirem cre-
dibilidade de acordo com aquilo que fizeram no 
passado e com o que fazem no presente, espe-
cialmente, a partir de uma atuação transparen-
te e ética com a sociedade e a imprensa. 

Esse conjunto de conhecimentos constitui 
a reputação de indivíduos e de organizações, 
fundamentando a imagem pessoal ou organiza-
cional. Isso tende a resistir no tempo, superan-
do os fatos poucos auspiciosos, desde que haja 
o predomínio de aspectos positivos e a adminis-
tração competente das crises eventuais.

Em situações de crise, a reputação positiva 
propõe credibilidade e oferece resistência à ima-
gem pública da organização. Portanto, quanto 
menor é a credibilidade da entidade atingida 
pela crise, maior é o rigor do julgamento públi-
co, aumentando a exposição negativa na mídia, 
que também participa desse julgamento. 

A contínua preparação para o enfrenta-
mento de crises, em parte, consiste no exercício 
diário de construção de uma reputação sólida e 
uma imagem positiva. Além disso, há a neces-
sidade de ter ações planejadas para cada situa-
ção, sincera consciência da identidade organi-
zacional, de seus aspectos fortes e positivos, de 
suas fraquezas e possíveis adversidades. Pois, 
na velocidade que as informações circulam na 
atualidade é fundamental possuir essa cons-
ciência, com proposições de repertórios de re-
cursos que respondam pela organização frente 
a uma crise. Assim, há um preparo para evitar 
a reação costumeira diante do aparecimento da 
crise que é sentir-se confuso e incomodado. 

negativas à sua imagem sejam divulgadas, o 
ideal é formular uma versão oficial, que seja 
mais favorável à organização e também admis-
sível para a imprensa. Esse é o instante crítico 
em que, por falta de experiência ou por ansieda-
de, muitos erros são cometidos. Os erros mais 
prejudiciais são as tentativas de desqualificar o 
jornalista ou o órgão de imprensa. 

Além disso, irritar-se ou deixar de respon-
der imediatamente às questões apresentadas 
também é igualmente prejudicial. Pois, poster-
gar as ações para o dia seguinte não ameniza a 
situação, uma vez que o repórter continuará o 
processo de apuração e denúncia, mesmo sem 
ter o posicionamento oficial da organização.

Nos casos de crise, deve-se evitar que a rea-
ção inicial seja entrar em pânico ou desenvolver 
ações descabidas, como tentativas de reverter o 
impacto na imagem organizacional. Assim, pu-
blicar nota paga nos jornais, entrar em contato 
com o diretor do veículo de comunicação ou 
ignorar a crise e esperar pelos acontecimentos, 
não são ações aconselháveis. 

É necessário realizar uma auditoria das 
causas e efeitos, considerar quem pode ter 
passado a informação à imprensa e quais mo-
tivações estão por detrás dessa crise. Poste-
riormente, deve-se compor a versão oficial da 
organização, de modo que essa seja admitida e 
veiculada como notícia nos mais variados meios 
de comunicação, oficiais da organização e tam-
bém das corporações midiáticas, passando a 
considerar e utilizar a mídia como instância que, 
em princípio, não é contrária à organização.

A credibilidade pessoal ou organizacio-
nal é produto histórico, que foi continuamente 
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contar com canais de comunicação diretos, sem 
a até então necessidade de intermediação das 
corporações de mídia. 

Nesta situação, não basta ser eficiente no 
atendimento dos objetivos imediatos, como a 
prestação de serviços ou a oferta de produtos. 
Pois, a opinião pública exige das organizações, 
especialmente das empresas, transparência e 
honestidade com o público consumidor e reci-
procidade. Todos estes elementos fazem parte 
de uma postura ética necessária para a constru-
ção de uma reputação ou imagem organizacio-
nal positiva diante da sociedade civil, do merca-
do e do público em geral. 

Cabe destacar que isso atinge também as 
categorias dos profissionais liberais, ampliando 
a complexidade dos códigos de ética existentes. 
O discurso sobre a responsabilidade de uns pe-
rante os outros permeia toda a sociedade, como 
exigência comportamental. Apesar disso, para-
doxalmente, ainda há indivíduos e grupos que 
se sintam livres de responsabilidades e carentes 
de atendimento e justiça. 

Teixeira Coelho (1999) assinala a “cultura da 
lamentação” e a “cultura do politicamente cor-
reto”. A primeira configura a vitimização dos que 
sentem discriminação religiosa, étnica, etária, 
sexual, entre outras, sendo que essa condição 
de vítima determina as identidades dos grupos. 

Este contexto, por sua vez, é ligado à “cul-
tura do politicamente correto”, que propõe uma 
ética que parte do subjetivo e constitui uma 
ideia de cidadania unilateral, a partir de direitos 
que estão acima e desligados dos deveres. Para 
Garcia e Targino (2008), há sempre dois lados, 
sendo que um assume a atitude ética e o outro 

3. Um fato e as múltiplas faces da questão

É possível constatar que outras questões sócio-
político-culturais evoluíram em paralelo e foram 
envolvidas e amplificadas pelo fenômeno da 
globalização e, de maneira mais específica, também, 
com a internacionalização da comunicação em 
tempo real. Deste modo, a internet efetivou-se como 
fonte de notícias, que são rapidamente replicadas 
por jornalistas/pessoas do mundo inteiro, nos mais 
variados meios de comunicação.  

Por exemplo, entre outras questões parale-
las, envolvidas e difundidas pela globalização, 
há o consenso internacional sobre a responsa-
bilidade socioambiental das organizações, se-
jam instituições ou empresas e, também, a con-
solidação dos direitos dos consumidores. 

Assim, questões sobre ética organizacional 
e responsabilidade social são destacadas com 
frequência nos meios de comunicação. Cida-
dãos de todos os níveis sociais habituaram-se a 
conviver com ideias de preservação da nature-
za, de redução de poluentes e responsabilidade 
socioambiental das organizações.

Por conseguinte, o impacto da globalização 
que, principalmente, é econômico torna mais 
evidente a estratificação social e a condição dos 
excluídos, ampliando a repercussão dos princí-
pios éticos e dos valores morais nas organiza-
ções, de acordo com sua atuação na sociedade. 

Concomitantemente, presenciou-se a im-
posição de velocidade e ampliação da abran-
gência das crises em escala mundial, tendo em 
vista a internacionalização das organizações e 
de sua reputação ou de suas marcas, bem como 
o “empoderamento” da população que passou a 
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ordem moral e designa preceitos doutrinários 
ou códigos éticos relativos a diversas atividades 
(JAPIASSU e MARCONDES, 2001, p. 50). Entre-
tanto, é preciso também considerar, como as-
sinala Morin (2005, p. 98), a distinção feita por 
Friedrich Nietzsche (1844 -1900) entre os termos 
“moral” e “moralina” ou pseudomoral, que “jul-
ga e condena baseada em critérios exteriores ou 
superficiais de moralidade”, de acordo com inte-
resses e conflitos de valores.

Para Veloso (2006, p. 05), as “responsabili-
dades éticas correspondem a atividades, práti-
cas, políticas e comportamentos esperados (no 
sentido positivo) ou proibidos (no sentido nega-
tivo) por membros da sociedade, apesar de não 
codificados em leis”. Considerando-se as organi-
zações como membros sociais, essas desenvol-
vem postura semelhante a que Morin (2005, p. 
92) denomina de auto-ética, cujo caráter autô-
nomo a torna diferenciada das “éticas integra-
das e integrantes, embora raízes ou ramos des-
sas éticas permaneçam”.

Deste modo, pode-se afirmar que as or-
ganizações, inclusive as que visam lucro, são 
compostas por pessoas que se sentem tocadas 
pelo princípio altruísta de inclusão, cujo apelo é 
solidário com relação aos valores da comunida-
de, aos quais se obedece, às vezes, quase intui-
tivamente, sem muita reflexão. Outras vezes, a 
adesão ocorre mediante análise, para decidir o 
comportamento a ser adotado em consonância 
com sua autonomia. 

Diante disso, apesar da força dos interes-
ses tradicionais de competitividade e lucro, 
as organizações empresariais, de acordo com 
suas possibilidades, tendem a desenvolver sua 

assimila a causa, mas considerando-se apenas 
vítima da situação.

As organizações, portanto, estão situadas 
em meio a pressões da opinião pública mundial 
sobre os direitos sociais, os direitos do consumi-
dor e das obrigações socioambientais. As empre-
sas, especialmente, encontram-se obrigadas a 
prestar conta de todo seu processo de produção, 
desde o cultivo ou a extração das matérias primas 
até o descarte final de embalagens e produtos. 

Por outro lado, há também as causas dos 
injustiçados, indicados por Teixeira Coelho 
(1999) e por Garcia e Targino (2008), dispondo 
pessoas e grupos, de maneira fundamentada ou 
revanchista, a assumirem a denúncia de injusti-
ças como atividade pessoal ou sociopolítica.    

Não obstante, houve diversos benefícios e 
progresso moral, decorrentes de longas e pe-
nosas lutas em todas as partes do mundo, as-
segurando direitos civis, direitos individuais e 
direitos dos diferentes grupos étnico-sociais. 
Além de que, há necessidade real e premente de 
proteção ambiental.

Contudo, as organizações são cotidiana-
mente obrigadas a atuar e a responder por inú-
meros detalhes de seus procedimentos. Isso am-
plia a complexidade da gestão organizacional 
em todos os aspectos, sejam esses produtivos, 
econômicos, político-sociais ou ambientais, in-
dicando a necessidade de um sistema de comu-
nicação eficiente junto aos setores internos ou 
externos à organização. 

Para subsidiar a ação de comunicação ex-
terna, ativa e integrada é necessário que a orga-
nização desperte o interesse pela área de Deon-
tologia que, como “ciência do dever”, trata da 
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raro, além dos danos à sociedade e dos estragos 
à reputação, elas também comprometem o fu-
turo das entidades.

Uma das características das crises organi-
zacionais está associado ao elemento surpresa. 
A falta de hábito de lidar com a mídia, a carência 
de informações, a forma como seus impactos se 
propagam, a insistente curiosidade das corpo-
rações de mídia, a mobilização da opinião públi-
ca e dos governantes e a perda de controle das 
iniciativas são os elementos mais comuns desse 
tipo de crise.

Em geral, durante uma situação de crise os 
erros de gestão somam-se problemas de comu-
nicação e a falta de transparência, que inevita-
velmente denotam a falta de treinamento e de 
compromisso com os interlocutores da marca e 
com a sociedade.

Para combater com eficiência essas situações, 
as organizações devem ter consciência da necessi-
dade de planejamento, preparação e suporte pro-
fissional, para produzir suas ações comunicativas 
com agilidade e, pelo menos, o mínimo necessário 
de precisão. Pois, geralmente, a comunicação não 
atinge os efeitos desejados no nível interpretativo 
e, menos ainda, no nível de resposta ativa ou de 
efetividade comportamental.

Paralelamente, há um produto da comu-
nicação que é construído durante todos os atos 
comunicativos de um emissor. Esse produto é a 
reputação do próprio emissor, cujo caráter públi-
co é composto em consonância com suas mani-
festações. Pois essas acontecem diante de todos 
que estão ao seu redor e, também, afetam aque-
les que participam a distância ou sentem as con-
sequências de seus atos e pronunciamentos.

auto-ética de maneira direcionada à moral vi-
gente. Assim, por questões racionais ou por su-
gestão intuitiva tendem a reforçar em sua ação 
ou, no mínimo, em sua comunicação os valores 
propostos pela cultura de seu tempo. 

4. Considerações sobre a comunicação 
organizacional, identidade e imagem 
corporativa

Os indivíduos, a mídia e a comunicação com-
põem redes de relacionamentos nas organiza-
ções e, também, estabelecem canais de rela-
cionamento com o ambiente externo. Por ser 
complexa, múltipla e dinâmica, até mesmo a 
comunicação possível não é uma atividade fácil, 
porque sofre interferências de diferentes aspec-
tos das diversas fontes de informações. 

Por um lado, a comunicação pode ser mais 
objetiva e precisa, quando decorre de dados 
oferecidos por máquinas ou por procedimentos 
restritamente técnicos. Por outro, ela pode ser 
também muito subjetiva, ambígua, imprecisa e 
até contraditória, quando é produzida e desen-
volvida diretamente por seres humanos.

Sabe-se que a maioria das crises são resultan-
tes de causas provocadas pelo ser humano, pela 
ação imprópria, por erros, inação ou desleixo. Esses 
erros podem provocar acidentes, destruição, fatali-
dades e prejuízos incalculáveis, pois muitas vezes 
eles atingem os ativos intangíveis de uma marca, 
constituídos pela imagem e pela reputação. 

Adicionalmente, por se tratar de falhas hu-
manas são em sua maioria passíveis de serem 
previstas, e exatamente por esse motivo, o pú-
blico se sente escandalizado nas crises. Não 
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(3) Simbolismo oficial: compreende 
os elementos oficiais de identificação 
corporativa, como o nome, a marca 
gráfica, as cores, o hino ou slogan e 
outros sons e imagens-referência, 
utilizadas na composição de uniformes 
e na identificação de equipamentos ou 
documentos, entre outros; 

(4) Personalidade: é aquilo que 
se expressa subjetivamente nos 
comportamentos e atitudes dos 
participantes da organização indicando 
suas características intersubjetivas, 
como satisfação e generosidade ou 
insegurança e desatenção. 

A questão da identidade organizacional oferece 
diversos aspectos, os quais devem ser gerencia-
dos. Pois, há diferenças entre o que é a organiza-
ção e o que o público interno acredita que seja 
a organização. 

Isso também é diferente do que a organiza-
ção expressa ao público e, ainda, do que a orga-
nização pretende ou acredita estar expressando. 
Assim, devem ser feitos estudos para a constru-
ção de uma identidade possível e ao mesmo 
tempo desejável e, também, para a comunica-
ção de uma imagem pública que seja positiva e 
condizente com a atuação da organização. 

Torquato (1986, p.97) afirma que “as or-
ganizações têm uma identidade que pode ser 
clara, confusa, difusa e até uma ‘identidade 
não-identificável’, na medida em que ninguém 
percebe o que ela faz, apenas sabe que existe”. 
Assim, a identidade é expressa no conjunto de 

No âmbito da comunicação da marca or-
ganizacional, essa reputação externa recebe o 
nome de imagem pública ou imagem de marca, 
porque é gradualmente composta na mente do 
público, toda vez que seus representantes en-
tram em contato com quaisquer manifestações 
que podem ser relacionadas à organização.

Há também a reputação interna, que é 
desenvolvida na mente do público interno à 
organização, em decorrência da dinâmica co-
tidiana da organização e de suas consequên-
cias. Cada indivíduo que compõem o públi-
co interno é considerado, até por si mesmo, 
como parte ou participante da organização. 
Os sujeitos que não se sentem participantes e 
integrados tendem a se desligar ou permane-
cem insatisfeitos, porque não se identificam 
com a organização.

Os sentimentos e os conhecimentos que 
o público interno compartilha entre si, sobre 
o que é a organização ou corporação da qual 
participa definem a identidade corporativa. 
Destarte, a organização se apresenta diante 
dos diversos públicos internos e externos ma-
nifestando sua identidade corporativa desen-
volvida a partir de:

 
(1) Comportamentos e atitudes: são 
percebidas como as manifestações mais 
efetivas da identidade organizacional; 

(2) Comunicações em geral: consistem 
também em ações e atitudes, mas cujo 
objetivo central é produção de mensagens, 
podendo ocorrer com o uso de diferentes 
linguagens ou tipos de signos; 
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Dessa forma, para constituir a marca orga-
nizacional com uma imagem forte e positiva, en-
tre outras providências, deve-se promover sua 
constante associação com experiências, per-
cepções e sentimentos gratificantes e garantir 
sua propagação e reputação no mercado, bem 
como, na sociedade (PERASSI, 2001).

Diante das obrigações morais atribuídas 
às organizações em nível mundial, compete à 
comunicação organizacional participar de uma 
política integrada à gestão da organização, for-
mulando um programa de ação com plano de 
contingência, treinamentos e prevenção, que 
busque estabelecer e garantir credibilidade e 
confiança para organizações, instituições ou 
empresas, diante da sociedade em geral e de 
seus públicos específicos. 

No contexto da gestão da crise faz-se necessário 
o estabelecimento de três níveis, assim dispostos: 

• Gestão de risco: compreende prevenção, au-
ditoria de crise, planos de crise, treinamento ou 
simulações de crise;

• Gestão da comunicação de crise: perpassa 
todas as fases, parte integrante do processo de 
gestão, até porque a comunicação representa a 
resposta da organização à opinião pública, fren-
te ao evento negativo;

• Gestão de crise (propriamente dita): compreende 
a resposta rápida, a reação da organização, ações 
de reparação e apoio aos atingidos pela crise. 

No contexto da comunicação, composto pe-
las áreas de jornalismo, marketing, relações 

maneiras com que uma organização se apre-
senta diante do público.

A expressão da identidade é o resultado do 
processo de simbolização da auto-imagem de 
uma entidade ou de uma individualidade. Por 
outro lado, o conjunto ou sistema conceitual que 
compõe a imagem organizacional na mente do 
público define a área de Gestão da Marca, que 
também é conhecida como área de “branding”.

Estratégias eficientes de branding depen-
dem de uma percepção correta da identidade 
da organização, permitindo que a ação e a co-
municação organizacionais sejam coerentes 
com sua identidade e possibilitem a composi-
ção coerente da imagem organizacional ou ima-
gem de marca na mente do público.

Os objetivos em branding visam minimizar a di-
versificação perniciosa das imagens de marca e con-
solidar a identidade organizacional projetada como 
imagem na mente do público que, direta ou indire-
tamente, convive com as expressões da organização 
(PERASSI, 2001). Diante disso, a atividade jornalística 
está inserida na gestão da imagem de marca, como 
estratégia de branding organizacional, atuando de 
maneira mais intensa na gestão da comunicação 
com a imprensa em momentos de crise.

Martins (2000/2006) confirma a idéia de 
que o gerenciamento de marca (e a própria 
marca) consiste em uma estratégia de comu-
nicação organizacional, cujo elemento primor-
dial é a troca de informações, recomendan-
do-se também o planejamento e utilização da 
comunicação organizacional integrada, com-
posta e setorizada pela comunicação institu-
cional, mercadológica e interna (subdividida 
em administrativa e endomarketing). 
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Cada vez mais, os projetos de design têm como foco o usuário. Com 
este foco, os profissionais da área têm buscado na etnografia uma 
possibilidade para desenvolver projetos, tornando-os mais signifi-
cativos. Considerando a etnografia um método para compreender 
as significações dadas pelo homem e o design como uma forma de 
aplicá-los no mundo, pode-se dizer, então, que a antropologia e o 
design têm convergido de forma pragmática, pois enquanto a etno-
grafia procura entender a cultura humana na teoria, o design se des-
tina a desenvolvê-la na prática. Sendo assim, os métodos etnográfi-
cos possibilitam aos designers revelar novas dimensões simbólicas 
do usuário. Isto é, investigar não somente o que ele fala, mas o que 
de fato ele faz. Este artigo tem como objetivo compreender as rela-
ções tecidas entre a etnografia, o design, a experiência do usuário e 
as marcas. A fim de analisar estas relações na contemporaneidade, o 
presente estudo utilizou-se de uma pesquisa exploratória, qualitati-
va e bibliográfica. Dessa maneira, foi possível verificar de que modo 
as pesquisas científicas em design têm abordado e integrado os mé-
todos da antropologia com o intuito de aprimorar seus projetos de 
marcas e adequá-los aos indivíduos.

Design, Experiência do Usuário e 
Antropologia: As contribuições da 
Etnografia para Projetos de Marca

Palavras-chave:  Design Experiencial. Métodos Etnográficos. Antropologia de Marca. Branding

Resumo:
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1. Introdução

O design não é apenas criar produtos estéticos e 
sofisticados. Ele conecta necessidade e utilida-
de, transforma dificuldades em possibilidades e 
problemas em soluções. O design de hoje extra-
pola o objeto, passa a desenhar sistemas, pro-
dutos, serviços e experiências, ou seja, tudo que 
pode englobar uma marca. O design possibilita 
definir as experiências e as sensações acerca 
de uma marca, de um produto e de um serviço 
(ARAUJO, 2012), possibilitando, assim, impul-
sionar o branding, que pode ser considerado a 
diferenciação e posicionamento de benefícios 
emocionais na mente dos consumidores sobre 
determinada marca (TYBOUT & CALKINS, 2006).

A marca pode ser considerada uma soma 
de experiências que um indivíduo tem com uma 
empresa ou organização. Sem uma experiência 
positiva do usuário, a marca não garante gerar 
significados favoráveis na mente do seu públi-
co-alvo. Nesse sentido, o dito design de expe-
riência do usuário se propõe à delimitação de 
conhecimentos acerca de sentimentos, emo-
ções e significações de uma marca para pro-
ver experiências motivadoras (RIBEIRO, 2006; 
AUSTIN & DUST, 2008; BROGIN, 2015). Todos 
os esforços do design de experiência do usuá-
rio – também chamado de design centrado no 
usuário ou design experiencial – são focados 
em proporcionar ao consumidor uma experiência 
positiva tanto de usabilidade quanto emocional e 
afetiva (NORMAN, 2006; 2008). Logo, os estudos 
da área podem antecipar e respeitar o compor-
tamento do usuário, tornando suas sensações 
mais intensificadas. Como estes estudos têm 

como premissa básica o usuário, é preciso téc-
nicas que possibilitem compreender o com-
portamento, as significações e as experiências 
dos indivíduos. Nesse sentido acredita-se que 
a antropologia tem bastante a acrescentar, já 
que a “questão para a antropologia é investigar 
empaticamente como as outras pessoas veem o 
mundo” (MILLER, 2013, p. 23). Logo, a etnogra-
fia, uma técnica da antropologia, pode servir 
aos designers pela promessa de revelar toda 
uma nova dimensão do usuário. Investigar não 
somente o que ele fala, mas o que ele realmente 
faz (WASSON, 2000, p.378).

A partir destas considerações iniciais, a pro-
posta deste artigo é investigar de que forma os 
métodos etnográficos, oriundos da antropologia, 
podem contribuir para o desenvolvimento de 
projetos de design mais significativos e centra-
dos no usuário, em especial os projetos relacio-
nados à marca e branding. Com este intuito, foi 
realizada uma pesquisa exploratória, de aborda-
gem qualitativa, com procedimento bilbiográfi-
co, usando livros e artigos científicos como fon-
tes de coleta, e englobando os temas design de 
experiência, marcas, antropologia e etnografia.

2. Design de experiência do usuário

O design de experiência apresenta-se como um 
novo paradigma que exige a compreensão do 
comportamento humano e das variáveis rela-
cionadas à experiência do usuário. Uma de suas 
vertentes se propõe à delimitação de conheci-
mentos acerca de sentimentos, emoções e sig-
nificados para prover experiências motivadoras 
(RIBEIRO, 2006; AUSTIN & DUST, 2008; BROGIN, 
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2015). Assim, o design experiencial pode anteci-
par e respeitar o funcionamento do comporta-
mento do usuário, tornando as experiências e 
significados mais intensos, aumentando o grau 
de satisfação dos consumidores. Neste sentido,

O design experiencial possui uma abor-
dagem mais ampla que o design tradicio-
nal, esforçando-se para criar experiên-
cias, ao invés de simplesmente produtos 
e serviço [...]. O design experiencial é 
entendido como sendo a prática do de-
sign que busca não somente atender as 
necessidades imediatas e objetivas do 
usuário, mas entender e preencher as 
motivações e grandes experiências da 
vida (RIBEIRO, 2006, p. 17).

As explicações dadas por Ribeiro corroboram com 
a colocação feita por Austin e Doust (2008). Estes 
últimos explicam que o design experiencial, se-
gundo o American Institute of Graphic Arts (AIGA), 
apresenta fronteiras mais amplas que o design 
tradicional e tem como intenção criar experiências 
maiores do que simples produtos e serviços co-
nectando-se a nível emocional com o usuário, ba-
sicamente a mesma intenção que o branding pos-
sui na construção e posicionamento das marcas. 

Schifferstein e Hekkert (2008) e Brogin 
(2015) explicam que o fator experiencial se refe-
re aos significados e valores anexados aos pro-
dutos e aos sentimentos e emoções suscitados 
nos usuários em determinado momento. Os 
sentimentos e as emoções são elementos neces-
sários à vida, afetando a maneira como um indi-
víduo se sente, se comporta e pensa. Com base 

nestes aspectos, Donald Norman (2006; 2008) 
tornou-se um dos pioneiros ao expor a impor-
tância do aspecto emocional e sensorial nos 
produtos, criando o termo Experiência do Usuá-
rio, que tem a intenção de compreender como a 
emoção e o prazer influenciam a percepção do 
sujeito e direcionam suas ações. “As emoções 
refletem nossas experiências pessoais, associa-
ções e lembranças” (NORMAN, 2008, p. 68).

3. Marca e branding

Uma das funções de um designer é a criação e 
gestão da marca das organizações, sejam estas 
comerciais ou institucionais. O conceito de mar-
ca tem dois sentidos: o de sua representação 
gráfica (logotipo, símbolo) e o das associações 
que as pessoas fazem, que se vinculam à esta 
representação visual. 

Pinho (1996, p.43) apresenta este primei-
ro sentido como sendo “[...] um nome, sinal, 
símbolo ou desenho ou sua combinação, que 
pretende identificar os produtos ou serviços 
de um vendedor ou grupo de vendedores e di-
ferenciá-los daqueles dos concorrentes”. Para 
complementar este autor distingue que mar-
ca significa “não somente o produto real, mas 
incorpora um conjunto de valores e atributos 
tangíveis e intangíveis que contribuem para 
diferenciá-la daqueles que lhe são simila-
res” (PINHO, 1996, p.7), refletindo o segundo 
sentido do conceito de marca. Para o autor, 
“Ao adquirir um produto, o consumidor não 
compra apenas um bem. Ele compra todo um 
conjunto de valores e atributos de marca” (PI-
NHO, 1996, p.7).
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Calkins (2006, p.1) reforça esta visão ho-
lística, ao afirmar que a marca “é um conjunto 
de associações vinculadas a um nome, sinal ou 
símbolo, relacionadas a um produto ou serviço”. 
Estas associações são, geralmente, emocionais, 
como reforçam, entre outros, Bedbury (2002), 
Hill (2009),  Olhats, Ceccato e Gomez (2013). Be-
dbury (2002) afirma que, no que ele chama de 
Novo Mundo das Marcas, os produtos têm bene-
fícios mais emocionais que físicos. Para o autor, 
as marcas são multidimensionais.

Bedbury (2002) reforça a importância de 
gerenciar as associações vinculadas às marcas, 
pois estas “absorvem conteúdo, imagens, sen-
sações efêmeras. Tornam-se conceitos psicoló-
gicos na mente do público, onde podem per-
manecer para sempre” (BEDBURY, 2002, p.37). A 
gestão destas associações de uma forma posi-
tiva, que gera a imagem da marca formada na 
mente das pessoas, chama-se branding. Para 
Olhats, Ceccato e Gomez (2013, p.14) o branding 
é “uma linguagem de maravilhosas experiências 
emocionais que une a marca e o público”. Já Hill 
(2009) menciona que o eixo central do branding, 
assim como o design, é puramente emocional, 
pois tem como objetivo integrar o conjunto de 
valores e atributos de uma marca de forma coe-
rente, para que possam ser percebidos pelo pú-
blico. O branding é, assim, um grande campo de 
aplicação do design de experiência.

Para identificar quais poderiam ser estas 
associações a serem vinculadas às marcas é 
possível recorrer às ferramentas de pesquisa, 
como, por exemplo, a etnografia.

4. Etnografia aplicada às marcas e 
ao design de experiência do usuário

O antropólogo Grant McCraken, em seu livro Cul-
tura e Consumo, explica que o significado cultu-
ral está em constante movimento. McCraken 
(2003, p. 101) resume que a “cultura ‘constitui’ o 
mundo, investindo-o com seus próprios signifi-
cados particulares. É deste mundo assim consti-
tuído que parte o significado cultural rumo aos 
bens de consumo e dos bens de consumo para 
os consumidores” . Para o autor,

A localização original do significado que 
reside nos bens é o “mundo cultural-
mente constituído”. Este é o mundo da 
experiência cotidiana através do qual o 
mundo dos fenômenos se apresenta aos 
sentidos do indivíduo, totalmente mol-
dado e constituído pelas crenças e pres-
supostos de sua cultura. Este mundo foi 
conformado pela sua cultura de duas ma-
neiras. A cultura “detém” as “lentes” atra-
vés dos quais todos os fenômenos são 
vistos. Ela determina como esses fenô-
menos serão apreendidos e assimilados. 
Ela determina as coordenadas da ação 
social e da atividade produtiva, especifi-
cando os comportamentos e os objetos 
que delas emanam. Enquanto lente, a 
cultura determina como o mundo é visto. 
Enquanto “plano de ação”, ela determina 
como o mundo será moldado pelo esfor-
ço humano. Em resumo, a cultura consti-
tui o mundo suprindo-o com significado 
(McCRAKEN, 2003, p. 101, grifo nosso).
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McCracken explica que a cultura detém as len-
tes pelas quais todos os fenômenos são vistos. 
Nesse sentido, Tybout e Calkins (2006, p. 35) 
complementam que enxergamos, “literalmente, 
o mundo através de lentes formadas por mar-
cas. As marcas tornaram-se poderosos veículos 
materiais de pensamento e emoção”. Os autores 
ainda explicam que as marcas são “o principal 
repositório de significado na cultura do consu-
midor, tanto em sentido de localização quanto 
de criação” (SHERRY JR, 2006, p.41). Então as 
marcas são, neste contexto, tanto um repositó-
rio quanto uma usina de significado (TURNER, 
1974 apud SHERRY JR, 2006).

Sendo assim, a forma como o significado 
é administrado torna-se crucial para o suces-
so emocional da marca. Logo a etnografia, no 
contexto da antropologia da marca, explicam 
Tybout e Calkins (2006), garante a arte de ad-
ministrar significados, bem como a detecção de 
seus antecedentes e consequências, permitindo 
aos antropólogos de marcas gerar e perpetuar 
significados profundos mediante a narrativa da 
marca. Nesse sentido a

...pesquisa etnográfica é orientada 
para detectar e identificar os usos, os 
costumes e as manifestações culturais 
de uma determinada comunidade. É 
um processo de produção de conhe-
cimento baseado na observação em 
campo da vida e das ações sociais de 
grupos, organizações e comunidades 
através da análise do contexto, da par-
ticipação nas atividades e na coleta de 
informações junto aos membros de um 

grupo. O resultado de uma análise et-
nográfica é, de fato, uma observação 
detalhada e ricamente documentada 
de uma determinada situação (LUCCA, 
2016, p.31-32).

Assim, a etnografia torna-se fundamental para 
o design de experiência no tocante ao branding 
já que, conforme explica Araújo (2012), há a 
uma necessidade de compreensão das ações, 
“perguntando às pessoas o porquê, e muitas ve-
zes, até mesmo participar da ação.[...] um com-
portamento é uma ação, e o que se pretende 
através da etnografia é a compreensão de sig-
nificados de tal ação” (ARAÚJO, 2012, p.19). No 
processo etnográfico, não é suficiente somente 
observar os comportamentos, como a maior 
parte das análises de comportamento do con-
sumidor feita por profissionais de marketing 
costuma efetuar. Na etnografia deve-se mergu-
lhar profundamente na teia de significados da-
quela cultura, e dela tornar-se parte.

A etnografia é um procedimento de pes-
quisa de campo. Sendo assim, para Lakatos e 
Marconi (2010, p.139), como toda pesquisa, ela 
“[...] se constitui no caminho para conhecer a 
realidade ou para descobrir verdades parciais”. 
Este conhecer a realidade pode ser, por exem-
plo, conhecer o comportamento do usuário e 
seu ambiente cultural, que influenciarão a ges-
tão da marca. Gil (2010, p.1) simplifica a neces-
sidade das pesquisas no campo prático, como 
um “desejo de conhecer com vistas a fazer algo 
de maneira mais eficiente ou eficaz”. Evidencia-
se, assim, que a pesquisa em design vai além de 
uma necessidade, é item indispensável para o 
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desenvolvimento de qualquer projeto. Permite 
que o empirismo1 seja substituído pela ciência, 
por adquirir novos conhecimentos de modo 
a ser mais assertivo. Segundo Rocha e Eckert 
(2013) no contexto científico a etnografia tem 
potencial teórico-metodológico de desvenda-
mento, de conhecimento das experiências de 
agir  em contextos em que unem e separam, que 
aproximam e distanciam, em que pode-se per-
tencer ou excluir os indivíduos da cultura e dos 
meios que tecem os seus significados. 

Para um dos maiores nomes da antropolo-
gia, Marcel Mauss, a etnografia tem como base 
observar e classificar os fênomenos sociais 
(MAUSS, 1967). Fetterman (1990) explica que 
o etnógrafo procura por símbolos que possibi-
litam compreender e descrever determinada 
cultura. Para ele, os símbolos culturais são ex-
pressões repletas de significados que evocam 
sentimentos e pensamentos poderosos. Na vi-
são contemporânea da antropologia - especi-
ficamente a antropologia urbana - a etnografia 
permite buscar o aspecto estético da vida so-
cial e da existência dentro das tramas de signi-
ficados dos indivíduos urbanos, assim pode-se 
considerar a relevância das marcas no que diz 
respeito a significação e os símbolos da cultura 
ocidental.  

Rocha e Eckert (2013) explicam que a et-
nografia urbana percorre o sensível, sendo ca-
paz de compreender os gostos, paixões e os 
dramas que impregnam a vida das pessoas, 
evocando as imagens que permitem descrever 
1  Teoria filosófica segundo a qual o conhecimento tem 
como única fonte as experiências e as sensações (JAPIAS-
SÚ; MARCONDES, 2001).

e interpretar determinados universos: gestos, 
posturas, conversas, encontros, ruídos, e tudo 
que configura a vida cotidiana que se apresenta 
plena de sentidos. Para as autoras a etnografia 
percorre “as formas da vida social, configura-
das na objetificação do espírito carregam con-
sigo força dos simbolismos que as originam, 
das emoções que lhe são atribuídas na medida 
que são  vividas,  elaboradas e reelaboradas” 
(ROCHA; ECKERT, 2013, p. 15). Considerando 
os objetivos contemporâneos na construção da 
marca, compreender o usuário e suas emoções e 
experiências, compreende-se porque, cada vez 
mais, a etnografia vem adentrando os projetos 
de design e branding. 

Atualmente, “os designers estão buscando 
a etnografia para desenvolver projetos” (ARAÚ-
JO, 2012, p.16). Para Brown (2010), isso ocorre 
à medida que o design começa a lidar com uma 
variedade mais ampla de problemas. Para o 
autor, o designer solitário, sentado sozinho em 
um estúdio refletindo sobre a relação entre a 
forma e a função, é substituído pela equipe in-
terdisciplinar, na qual o antropólogo tem lugar 
de destaque (BROWN, 2010). Sendo assim, po-
de-se considerar que o design e a antropologia 
vem convergindo num sistema colaborativo in-
terdisciplinar, que compõem uma única meto-
dologia focada na inovação de bens e serviços 
de marcas, e também no branding. As pesqui-
sas de campo sobre a cultura material, um dos 
focos da antropologia, “estão ganhando reco-
nhecimento como uma contribuição vital para 
meia dúzia de disciplinas estabelecidas, da ar-
queologia ao design” (MILLER, 2013, p. 8). Des-
se modo, pode-se considerar que o design e a 
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antropologia caminham juntos para a constru-
ção e gestão das marcas, tanto na ligação que 
existe pela interdisciplinaridade quanto pela re-
lação através da semiótica que ocorre entre as 
disciplinas, pois ambas buscam a compreensão 
das significações dadas pelo homem. Logo, en-
quanto a etnografia procura entender a cultura 
humana, o design se destina a desenvolver arte-
fatos adequados a essa cultura, garantindo, por 
exemplo, o aprimoramento do branding.   

Brown (2009, p.46) explana que “o melhor 
meio de iniciar um projeto de design é andar por 
aí e observar as experiências reais que o público 
alvo vivencia”.  O autor continua explicando que 
“apesar das divergências entre a antropologia e 
o emprego do termo na área profissional de de-
sign, surge uma nova forma de pesquisador, que 
trabalha em times multidisciplinares e executa 
pesquisas com prazos mais reduzidos” (Brown, 
2009, p.46). A aplicação prática da etnografia 
também é reforçada por Araújo (2012, p. 62):

O resultado de uma Etnografia cuja ori-
gem é acadêmica é motivado por objeti-
vos científicos, onde se procuram análises 
longas e padrões de comportamento. 
Está nascendo um novo processo de Et-
nografia fora da academia, que tem uma 
limitação de tempo e escopo. Este novo 
processo não busca desenvolver teorias 
sobre comportamento, mas sim entender 
o que no cotidiano das pessoas pode se 
tornar oportunidade de projeto. .

Em busca exploratória realizada nas bases de da-
dos disponíveis no portal de periódicos da Capes, 

em junho de 2016, notou-se que alguns pesqui-
sadores já têm refletido sobre esta junção de de-
sign, marca e pesquisa etnográfica. Observa-se 
ainda, pelas datas de publicação dos artigos, que 
esta discussão é bastante recente.

Lucca (2016), por exemplo, fala de “A etnogra-
fia rápida no metaprojeto de design para o terri-
tório”, tratando da pesquisa etnográfica para iden-
tificar os costumes e manifestações culturais das 
comunidades. O autor comenta que, para tomar 
decisões, é preciso recolher uma quantidade gran-
de de dados. Estes dados podem assumir a forma 
de textos, registros em vídeo, esboços ou imagens, 
entre outros. Geralmente, em design, aplica-se a 
variante rapid ethnography, mais concisa do que 
a etnografia tradicional. Apesar de falar em design 
para território, suas considerações se adequam 
perfeitamente a projetos de branding.

Leão e Mello (2009) discorreram sobre “Va-
lor de marca para quem? Rumo a uma teoria da 
significação das marcas pelos consumidores”. 
Eles consideram que existe valor nas marcas 
para as pessoas “porque servem como recur-
so simbólico da definição do “eu” nas intera-
ções sociais”. (LEÃO E MELLO, 2009, p.50). Nesta 
proposta, “as marcas são significadas apenas 
quando seus signos (elementos) são usados pe-
los consumidores em suas interações sociais” 
(LEÃO E MELLO, 2009, p.51). Por final, os auto-
res recomendam que as organizações busquem 
compreender de que forma as pessoas signifi-
cam as marcas no seu cotidiano. Para isto, pro-
põem o uso da sociolinguística interacional e da 
etnografia da comunicação.

Os mesmos autores Leão e Mello (2011) 
desenvolvem este raciocínio em outro texto, 
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“Stigmata: como as marcas são usadas para 
marcar os consumidores”. Aqui eles usam o 
embasamento teórico desenvolvido no texto 
anterior e realizam uma etnografia da comuni-
cação para identificar como os consumidores 
significam as marcas quando interagem entre 
si. Foram feitas observações em grupos de rela-
cionamento de um dos pesquisadores, durante 
um ano, gerando 139 observações, registradas 
em gravações e notas de campo. Nos resultados 
os autores identificam “diversas formas de es-
tigmatização associadas às marcas pelos consu-
midores, na medida em que em seus discursos 
estes as mencionam ao interagirem socialmen-
te” (LEÃO E MELLO, 2011, p.28). Os autores con-
cluem que este tratamento tem potencial para 
“contribuir para novos rumos estratégicos da 
gestão de marcas, uma vez que o estigma, ape-
sar de fazer parte da realidade social, não tem 
sido fonte comum de abordagens de mercado, 
embora, possa influenciar negativamente as de-
cisões de consumo” (LEÃO E MELLO, 2011, p.36).

Guercini e Camiciottoli (2014), em “An inter-
disciplinary method for brand association resear-
ch” tratam especificamente do uso de pesquisas 
na análise das relações entre marcas e consumi-
dores, especialmente para estudar as interações 
em comunidades online. As autoras propõe a 
integração da etnografia digital (também deno-
minada netnografia) com a mineração de texto 
para obter insights sobre as percepções de asso-
ciações de marca entre os consumidores.

Por fim, o trabalho “Modeling in branding: 
a critical ethnography approach”, de El-Amir e 
Burt (2010) tinha como objetivo refletir sobre o 
potencial da etnografia para fornecer insights 

para modelar dialeticamente e de forma natural 
o processo de branding, a partir do caso de um 
varejista de supermercados. Os autores desen-
volvem os resultados usando uma metáfora de 
uma árvore para representar a cultura do super-
mercado, desenvolvida a partir de observação 
participante e construção textual. No decorrer 
do texto os autores destacam a etnografia como 
um método altamente eficaz na pesquisa de 
marketing e branding. Para eles, a etnografia 
torna-se central para a compreensão do proces-
so de branding, já que move o conceito de cons-
trução da marca de uma perspectiva de gestão 
para uma perspectiva cultural. 

5. Considerações finais

No presente artigo buscou-se discutir a contri-
buição dos métodos etnográficos, originários da 
antropologia, no desenvolvimento de projetos 
de design, especialmente os de marcas e bran-
ding, que sejam mais significativos e centrados 
no usuário. 

Visto que as marcas tornaram-se, no con-
texto contemporâneo, poderosos veículos de 
pensamento e emoção, capazes de criar expe-
riências e gerar significados para os indivíduos e 
para a cultura, se faz necessário, cada vez mais, 
compreender como se dá, nos usuários, o co-
nhecimento acerca de sentimentos, emoções e 
significados no que refere-se às relações com o 
que os cercam. A etnografia, nesse sentido, per-
mite observar as experiências cotidianas, vol-
tando-se para as expressões sensíveis na qual 
os costumes, símbolos e significados apresen-
tam-se ao “designer etnógrafo” possibilitando 
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que esse interprete como se dão as formas que 
revestem a vida coletiva, garantindo projetos de 
marcas mais eficazes. A etnografia vêm tornan-
do possível entender os gostos, paixões e os dra-
mas que impregnam a vida das pessoas. Perce-
beram-se tais compreensões como necessárias 
para os projetos de design já que, hoje, estes 
projetos têm extrapolado o objeto, pois também 
preenchem as motivações e experiências da 
vida por meio de sistemas, produtos, serviços e 
tudo mais que engloba o branding.

Logo, para conseguir criar marcas significa-
tivas e memoráveis é preciso conhecer profun-
damente quem é o seu usuário, ou seja, quem 
são as pessoas a quem esta marca se destina. Ao 
coletar dados sobre estas pessoas, seu ambien-
te, suas vivências, entender seu comportamento 
e sua cultura, é possível desenvolver uma plata-
forma de marca de modo a conectar-se com este 
público a nível emocional. A antropologia e a 
etnografia, portanto, fornecem ferramentas que 
apoiam este entendimento.
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14
A Multisimbologia das Marcas Mascotes 
dos Jogos Olímpicos

Palavras-chave:  Significação da Marca. Eventos Olímpicos. Interpretação Semiótica

Resumo:

Em geral, as figuras criadas e apresentadas como marcas mascotes de 
representação dos Jogos Olímpicos são visualmente compostas para 
expressar características dos países sede de cada edição do evento. 
Assim, elementos da fauna e da flora brasileiras são caracterizados 
nas representações gráficas, predominantemente antropomórficas, 
das mascotes publicitárias apresentadas como símbolos dos jogos 
olímpicos e paraolímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Além 
disso, os nomes que foram atribuídos às mascotes, “Tom” e “Vinicius”, 
também, são referentes a dois ilustres compositores brasileiros. A re-
presentação de diferentes elementos da fauna e da flora brasileiras, 
na composição de figuras com proporções e desenhos predominan-
temente antropomórficos, denominadas com nomes de personalida-
des da cultura musical, propõe um objeto simbólico multifacetado. 
Isso justificou a realização do estudo semiótico, descritivo e interpre-
tativo, baseado na teoria peirceana como é apresentado neste artigo. 
Pois, além de compor um sistema gráfico-visual e verbal com diversas 
referências, as figuras estudadas e suas nomeações são apresentadas 
como símbolos oficiais de eventos esportivos de repercussão mundial 
e representações da riqueza ambiental e cultural da nação brasileira.
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afetividade e ludicidade” (TRINDADE e PEREZ, 
2009) ao representar o país sede de uma edição 
específica do evento. Estas, além de anunciar 
a chegada dos jogos, criam o espírito de cada 
edição.  Antes de apresentar as considerações 
sobre as mascotes do Rio 2016, objeto deste es-
tudo, apresenta-se as mascotes de edições an-
teriores, para ilustrar essa trajetória.

Figura 1: Mascotes de Jogos Olímpicos de Verão 
Fonte: Adaptado da Revista Super interessante e site oficial dos 

Jogos Olímpicos.

Observa-se que as primeiras mascotes represen-
tavam animais nativos (cachorros, castor, urso, 
águia e tigre) dos países que sediaram os eventos. 
A mascote Cobi (apesar de representar um cãozi-
nho) foi uma proposta diferente das anteriores. 
Criada pelo designer Javier Mariscal, trouxe um 
design de vanguarda, cujos traços não pareciam 

1. Apresentação 

Os Jogos Olímpicos Rio 2016 é um evento mul-
tiesportivo, que engloba os Jogos da XXXI Olim-
píada e os Jogos Paralímpicos, em sua 15ª edi-
ção. Realizados pela primeira vez na América 
do Sul, estes acontecerão no Rio de Janeiro, no 
período de 05 a 21 de agosto e 07 a 18 de setem-
bro de 2016, respectivamente. A programação 
do Rio 20161 contemplará 28 esportes nos jogos 
olímpicos (totalizando 38 modalidades) e 23 nos 
jogos Paralímpicos. 

A realização dos jogos olímpicos da era mo-
derna aconteceu em Atenas (Grécia), em 1896, por 
iniciativa do Barão (Frances) Pierre de Coubertin. 
Seus registros indicam que os mesmos existiam 
na antiguidade, no período de 776 a.C. a 392 d.C, 
quando eram realizados em Olímpia (Grécia). 
Após a 2ª guerra mundial o esporte foi usado para 
a reabilitação de soldados feridos, surgindo o 
Stoke Mandeville Games na Inglaterra. O sucesso 
faz surgir competições para atletas com deficiên-
cia. A primeira edição oficial dos jogos paralímpi-
cos aconteceu em Roma (Itália), em 1960.

 A história destes jogos deixou marcas em 
sua trajetória. Um dos aspectos que será discu-
tido, neste texto, é a criação de mascotes, cuja 
simbologia está atrelada ao país organizador 
de cada edição, além da representação dos es-
portes em si. Entende-se como mascote a utili-
zação de um personagem ficcional, tendo “es-
pecial efeito no que se refere à humanização, 

1   Identificação popular dos Jogos Olímpicos de 2016, 
que serão realizados o Ri de Janeiro. As informações so-
bre os mesmos estão disponíveis no site oficial do evento 
<http://www.rio2016.com/>.
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2. Os símbolos das Olimpíadas Rio 2016

Os símbolos criados para representar os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 2016 (Rio 2016), bus-
caram representar as riquezas da fauna e da flo-
ra brasileira. Foram criados dois personagens, 
que foram apresentados ao grande público, 
para a escolha de seus nomes. 

As duas mascotes foram criadas para repre-
sentar respectivamente: (1) A fauna brasileira 
representando os Jogos Olimpíadas; e (2) a flora 
brasileira os Jogos Paralímpicos. Esta represen-
tação está identificada nas cores dos persona-
gens, bem como em suas formas físicas e agili-
dade atribuída ao personagem.

A escolha dos nomes das mascotes foi reali-
zada em duas fases: Na primeira o Comitê Orga-
nizador apresentou os personagens (que serão 
detalhados na sequencia) sem a identificação 
de seu criador, com a possibilidade do público 
escolher os nomes dos mesmos. As três opões 
de nomes sugeridos foram: (1) Oba e Eba; (2) 
Tiba Tuque e Esquindim; e (3) Vinícius e Tom. Na 
fase seguinte o público pôde interagir, votando 
e escolhendo os nomes das mascotes. Foram 
21 dias de votação popular online, totalizando 
323.327 votos. Os nomes Vinícius e Tom foram 
os escolhidos, recebendo 44% dos votos. A par-
tir desta fase, os personagens estão presentes 
em todas as possibilidades de divulgação do 
grande evento.

Ambos os personagens trazem a marca das 
olimpíadas em seu abdômen. Apesar de repre-
sentar a fauna e a flora, tem estatura de huma-
nos, com o formato do corpo e do rosto se asse-
melhando aos mesmos. 

com os personagens da Disney. Na sequencia 
vem a Izzy e outras figuras ‘estranhas’ que inicial-
mente as pessoas não identificavam muito bem. 
Wenlock representava o material utilizado para 
a construção do Estádio. Apesar do design dife-
rente, o “look era muito original e trouxe os jogos 
para o século XXI”. (CHEVALEY2, 2014).  

As mascotes da próxima edição são o foco 
da temática desta pesquisa. A mesma é fruto 
das discussões e produção proposta na disci-
plina de Semiótica, Estética e Conhecimento3 e 
tem como objetivo geral identificar a simbolo-
gia das mascotes do Rio 2016 e sua relação com 
a representação do país Brasil. Os objetivos es-
pecíficos são: Descrever a imagem atribuída às 
mascotes; Identificar as abordagens culturais 
representadas por meio dos nomes propostos; 
e verificar a representação proposta pelo signo 
das mascotes. A questão que norteia este traba-
lho é “Como a imagem das mascotes represen-
ta as Olimpíadas Rio 2016?”. Os procedimentos 
metodológicos estão embasados em pesquisa 
bibliográfica integrativa, tendo como base es-
pecialmente os textos estudados no decorrer 
da disciplina. Optou-se pelo estudo do case das 
mascotes do Rio 2016, por meio de pesquisa no 
site oficial do evento, pela atualidade da temáti-
ca e sua relevância numa abordagem da semió-
tica de Pierce. 

2  Chefe de programação no Museu Olímpico sobre a histó-
ria e evolução das Mascotes Olímpicas.

3  Ofertada no Programa de Pós-Graduação em Engenha-
ria e Gestão do Conhecimento, da UFSC, em 2014.
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O rosto desta mascote possui: os olhos (sendo 
que um deles se apresenta aberto e piscando); 
o nariz em traço que remete para o desenho de 
um coração humano; a boca tão grande e sorri-
dente que deixa aparecer uma língua; e a maças 
do rosto. Todas estas partes estão num fundo de 
cor branca, uma espécie de máscara, destacan-
do-se da cor da pele, que é amarela. O formato 
de suas orelhas lembra os felinos brasileiros4, 
com traços semelhantes aos gatos, pumas, ja-
guatiricas ou onças pintadas. 

O ‘topete’, representado por três fios de 
cabelo no alto da cabeça, faz uma alusão aos 
desenhos de aves, como as araras azuis Blu e 
Jade, do filme Rio e Rio 25. Igualmente a mas-
cote das olimpíadas é constituída com três fios 
que fazem alusão a barba/bigode nas laterais 
das bochechas. A simbologia das aves continua 
presente na representação das mãos da perso-
nagem cujo traçado é desenhado semelhante a 
uma mão humana. Como a ‘mão’ de uma ave, 
esta possui quatro dedos (um a menos que a 
mão humana), ou seja: polegar, indicador, mé-
dio e mínimo. 

Completando a ‘mistura animal’ a mascote 
traz a representação do macaco com a cauda 
longa e enrolada. A representação é completada 
por uma figura com muito longas pernas (quase 

4  CULTURAL MIX. Os felinos do Brasil. Disponível em: 
<http://animais.culturamix.com/informacoes/felinos/os-fe-
linos-do-brasil>. Acesso em: 21 out. 2014.

5  Filme animado, produzido pela 20th Century Fox e pela 
Blue Sky Studios, em 2011 e 2014 respectivamente. Mostra 
as araras Blue e Jade (personagens  centrais) com topete 
de três  fios de cabelos.

Figura 2: Mascotes das Olimpíadas Rio 2016 com suas 
respectivas identidades

Fonte: Site oficial dos Jogos Olímpicos – Rio 2016.

Apesar de não ser objeto de estudo neste momen-
to, acrescenta-se que estes serão aplicados em 
diversos produtos, para disseminação do evento, 
bem como para venda ao público interessado.

3. A construção da imagem

O símbolo da fauna, que pretende ser “uma 
mistura ‘animal’ de todos os bichos brasileiros” 
(RIO 2016), foi constituído com características 
diversas. Os principais detalhes do formato do 
corpo da mascote estão em destaque na figura 
3, realizados a partir do site oficial do evento.

Figura 3: Formato do corpo da mascote Vinícius
Fonte: Site oficial dos Jogos Olímpicos – Rio 2016
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por três bolinhas laranja e duas amarelas. As 
antenas com as bolinhas na ponta se asseme-
lham ao filete e antera6 encontrados no núcleo 
de muitas espécies de flores. 

 A mão desta mascote lembra a mão huma-
na. Semelhante a mascote que representa a flora, 
esta possui os dedos polegar, indicador, anelar e 
mínimo. Nesta o dedo médio (maior que todos) 
está ausente, dando lugar ao dedo anelar. 

Na anatomia vegetal os ‘membros inferio-
res’ das plantas são o caule, ou talo e a raiz, mas 
as pernas da mascote flora são compostas por 
partes que remetem para a coxa, rótula do joe-
lho e perna, das pernas humanas7. Para com-
pletar a figura humana, observa-se nesta perso-
nagem a ausência dos pés.  É possível que esta 
ausência esteja associada ao fato desta mascote 
representar os jogos paralímpicos, cujos atletas 
possuem algum comprometimento motor8. 

Destacam-se também, além do formato 
que compõe o corpo das mascotes, as princi-
pais cores presentes em sua composição: ama-
relo, verde, azul e laranja em várias tonalidades. 
Estas cores remetem para as cores nacionais 

6  Estas partes da flor compõem o estame que é uma folha 
modificada da flor das angiospermas. O texto detalhado 
está disponível em <http://www.mundovestibular.com.
br/articles/682/1/FLOR-DAS-ANGIOSPERMAS/Paacutegi-
na1.html>

7  A anatomia dos membros inferiores dos seres huma-
nos, pode se assemelhar anatomia vegetal. Disponível em 
< http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgFIQAF/anato-
mia-fundamentos>.  

8  Pessoas com alguma deficiência, conforme Sassaki, em 
“Como chamar as pessoas que têm deficiência?”. 

do dobro do tamanho de seu corpo) e pés com-
pridos com três dedos. O conjunto destas carac-
terísticas resulta num corpo magro e alto, numa 
representação perfeita do atleta olímpico. 

Igual à mascote que representa a fauna, a 
mascote que simboliza os jogos paralímpicos 
reúne a diversidade da flora brasileira. Trata-se 
de uma mistura inédita da flora brasileira que 
cresce continuamente e busca demonstrar su-
peração de obstáculos.

Alguns detalhes do corpo da mascote estão 
em destaque na figura 3, produzida a partir das 
informações no site oficial do evento.

Figura 3: Formato do corpo da mascote Tom
Fonte: Site oficial dos Jogos Olímpicos – Rio 2016

O rosto tem o formato de um rosto humano, 
com olhos e sobrancelhas típicos, boca grande 
com sorriso largo, porem sem nariz. Uma das 
características de grande destaque desta ‘figura’ 
é sua cabeleira farta, que é a maior parte do seu 
corpo. As folhas das folhagens tropicais empres-
tam seu formato para compor o visual do cabe-
lo da mascote. Visual este elaborado por folhas 
sobrepostas, pequenas e com formato seme-
lhante, formando uma vasta cabeleira (é a parte 
maior de seu corpo), que muda seu ‘penteado’ 
conforme o movimento que faz ou o vento que 
bate. O visual da cabeça da mascote flora é com-
pletado por cinco antenas com pontas redondas 
e colorido, nas cores laranja e amarelo. Estas co-
res quentes lembram o verão, sendo intercalas 
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série de atividades. Em diversos momentos está 
destacada a amizade entre ambos, um identifi-
cado como sendo o ‘melhor amigo’ do outro (e 
vice-versa) e juntos pretendem “conquistar o 
Brasil e o mundo” (RIO 2016).

Em relação à mascote que representa a 
fauna, imediatamente chamou a atenção o 
fato desta ‘piscar’ o olho direito, num gesto de 
interatividade e de cumplicidade para com o 
interlocutor. Na apresentação inicial desta per-
ceberam-se outros movimentos leves executa-
dos, como um leve movimento de subir/descer 
a cabeça, subir/descer o braço direito, como 
fazendo um olá, e o movimento de desenrolar 
a cauda. Também tem a capacidade de esticar 
braços e pernas e ao estar com partes do corpo 
esticado pode atingir vários locais (geográficos) 
ao mesmo tempo. Tem olfato e audição apura-
dos e pode imitar a voz de qualquer bicho.  As 
características comportamentais atribuídas à 
mascote vão desde ser alegre e comunicativo 
(fazendo o tipo ‘interconectado’) até amar o 
Brasil como um todo, celebrar a amizade, ser 
descolado, acolhedor e viver intensamente a 
vida. Adora fazer amigos, praticar esportes e é 
apaixonado pela música brasileira. Em sua his-
tória11 também está destacado que ela usa seus 
poderes somente para o bem e jamais para ven-
cer uma competição, pois considera “maneiro” 
competir com igualdade.

A mascote que representa a flora é determi-
nada e alegre e, como as plantas, se transforma 
“crescendo em direção ao sol” (RIO 2016).  Na 
apresentação inicial seu corpo se movimenta 

11 Escute minha história, no site oficial do evento: Rio 2016.

brasileiras, ou seja: verde, amarelo, azul e bran-
co. Apesar das cores presentes no corpo das 
mascotes, o quadro de fundo onde as mesmas 
estão projetadas valorizam sempre as cores na-
cionais. O fundo verde, junto a mascote da fau-
na, faz um destaque maior para o amarelo que 
é a cor predominante em seu corpo. Já a mas-
cote da flora é apresentada junto ao fundo azul, 
em dois tons, valorizando as cores de seu corpo, 
cuja predominância é o verde e azul em diver-
sos que se complementam. As cores nacionais 
são acrescidas da cor laranja, que remete para 
o verão, está presente no fundo das orelhas, bo-
chechas, língua e pernas da mascote flora, bem 
como em algumas das antenas, língua e braços 
da mascote fauna.

4. A representação da expressividade 
e características dos personagens

A expressividade9 das mascotes também mere-
ceu destaque nesta pesquisa. Alguns aspectos 
foram percebidos e outros relatados no texto 
que conta a história de cada personagem. Este 
texto10, em áudio e vídeo, conta a historia da 
criação e características dos personagens, com 
alguma alusão ao formato de seu corpo e des-
taque para as características comportamentais 
dos mesmos.  Enquanto uma voz feminina jo-
vem, com forte sotaque e trejeitos do linguajar 
carioca, narra a história, o vídeo apresenta os 
personagens em movimento, realizando uma 

9   Considerações a partir de pesquisa no site oficial do 
evento Rio 2016.

10 Transcrito na íntegra como anexo 1 e 2 desta pesquisa.
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ou esquindum), remetem para a explosão de ale-
gria, típicas da marcação do samba e festas po-
pulares, como é o carnaval brasileiro.  A terceira 
opção remete para os nomes de dois brasileiros 
ilustres e parceiros no meio artístico: Vinicius de 
Moraes e Antonio (Tom) Carlos Jobim. Além de 
poeta, Vinicius foi diplomata, dramaturgo, jor-
nalista e compositor12 brasileiro.  Tom Jobim foi 
maestro, compositor, pianista, cantor, arranjador 
e violonista13. Ambos escreveram e cantaram os 
encantos do Brasil.

Os internautas puderam escolher os nomes 
favoritos para as mascotes, no site oficial do 
evento. O resultado da votação foi divulgado no 
programa Fantástico14, indicando que o público 
escolheu os nomes Vinicius para a mascote dos 
jogos olímpicos (que simbolizava a fauna brasi-
leira) e Tom para a mascote dos jogos paralím-
picos (que simbolizava a flora brasileira). Desta 
forma as mascotes que representam as riquezas 
naturais do Brasil, receberam os nomes de íco-
nes da cultura brasileira. 

12  Entre suas mais conhecidas músicas destacam-se: Eu 
sei que vou te amar; garota de Ipanema; chega de sauda-
de; pela luz dos olhos teus, entre outras.

13  Suas músicas mais conhecidas são: Garota de Ipane-
ma; águas de março; chega de saudade; insensatez, entre 
outras, muitas delas em parceria com Vinicius de Moraes.

14  Programa da Rede Globo, apresentado em 23 de no-
vembro de 2014.

levemente de um lado para o outro, com desta-
que para o movimento das antenas, bem como 
dos braços e pernas. Além do poder de transfor-
mação é atribuído a esta mascote característi-
cas como adorar fazer amigos, ser vaidosa e ser 
apaixonada por esportes. Neste sentido gosta de 
participar de jogos e brincadeiras, não só das mo-
dalidades dos jogos paralímpicos, como também 
de frescobol, montanhismo, skate, entre outros, 
mas não usa seus poderes para “se dar bem nas 
competições”. É sempre proativa na resolução 
dos problemas que surgem, estimulando as pes-
soas a buscarem o que tem de melhor dentro de 
si, desenvolvendo assim seu potencial. Outra ca-
racterística especial é o fato de adorar a música 
brasileira, desde bossa nova a samba de raiz, sa-
cando de sua cabeleira instrumentos como am-
borés, zabumbas e pandeiros para festejar junto 
às torcidas. Tem grande potencial de enfrentar 
desafios com criatividade e determinação, esti-
mulando as pessoas que a cercam a também su-
perarem suas barreiras, como é de se esperar de 
uma mascote de jogos paralímpicos.

5. A representação e escolha dos 
nomes dos personagens

Os nomes destas mascotes foram definidos junto 
aos internautas. Inicialmente foram apresenta-
das três possibilidade de nomes, para cada mas-
cote: (a) Oba e Eba; (b) Tiba Tuque e Esquindim; e 
(c) Vinicius e Tom. A primeira opção remete para 
manifestação de alegria, ao apreciar ou tomar 
conhecimento de algo bom. As expressões Tiba 
Tuque (provavelmente derivada de batuque) e 
Esquindim (que lembra a expressão esquindô 
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da cultura brasileira. Portanto, as mascotes cria-
das vêm do mundo do pensamento e constituem 
uma entidade para representar a fauna e a flora. 
Estas são uma entidade psicológica. 

A segunda divisão da classificação dos sig-
nos (conforme o filósofo Charles Sanders Peir-
ce) refere-se aos “signos com relação aos seus 
objetos de referência ou referentes”. (PERASSI, 
2014). Nesta divisão os signos são classificados 
em: ícone (a união do representâmen ao seu 
referente é apenas uma semelhança); índice 
(o que une o representâmen ao seu referente 
é uma continuidade, que estabelece a relação 
entre a parte e o todo); e símbolo (o que une o 
representâmen ao seu referente é uma conven-
ção). As mascotes Vinicius e Tom são símbolos, 
pois seus significados são uma convenção. Ain-
da neste contexto, as mascotes são ícones de 
fauna e de gente e é índice de luz. As cores na-
cionais (especialmente o verde, amarelo e azul) 
presentes nas mascotes, incorporam-se a marca 
do evento. Por meio da cor é atribuída uma sen-
sação ou qualidade aos personagens.

As personagens receberam características 
antropomórficas a fim de criar empatia com 
o público. O fato da mascote Vinicius ‘piscar’ 
para seu interlocutor, entre outras característi-
cas menos explícitas, promove maior empatia 
e aproximação entre este e o público. A escolha 
de seus nomes, por meio da votação dos inter-
nautas, reforça a empatia proposta. A idéia da 
herança cultural passada pelas mascotes resul-
tou na escolha dos nomes Vinicius e Tom, que 
são/foram ícones da cultura brasileira.

Desta forma, os símbolos convencionados 
Vinicius e Tom remetem à natureza e a cultura 

6. Considerações finais: O sistema síg-
nico e sua representação na Rio 2016 

As considerações sobre o sistema de signos, 
desta pesquisa, estão focadas na Semiótica, 
que é a ciência que estuda os signos, mas preci-
samente na semiótica peirceana, que “leva em 
conta a natureza simbólica do ser humano, que 
possui a capacidade de agregar sentidos aos 
signos, expressando culturas, e relativizando 
a própria noção de realidade”. (PELLIZZONI et. 
al. 2013). Esta semiótica provoca uma observa-
ção minuciosa de todos os aspectos envolvidos, 
numa verdadeira ‘degustação’ das qualidades 
dos símbolos. Desta forma observaram-se aten-
tamente as características que compõem as 
mascotes da Rio 2016.  

A criação de mascotes com imagens de 
animais, ou outros aspectos culturais (apesar 
de seu uso com outros significados em sécu-
los passados), são vistos como uma espécie 
de ‘amuleto da sorte’. A mascote é um artefato 
cultural, ou seja: “uma criatura limiar que alter-
na (...) entre o real e o imaginário” (PELLIZZO-
NI et. al. 2013), mas antes de mais nada é um 
fenômeno cultural. Estes têm sido utilizados 
nos eventos esportivos para identificar o 
evento ao seu país sede.

O signo é “uma coisa que representa uma 
outra coisa (seu objeto) e que produz um efeito 
interpretativo” (PERASSI, 2014). Assim, os signos 
do evento (atos de comunicação) que percebe-
mos, apresentados para comunicar a ideia de 
Olimpíadas, mostram algo (um personagem) que 
está no lugar de outra coisa (os jogos olímpicos), 
representados por características da natureza e 
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15
A Pesquisa de Tendências como Ferramenta 
para Atividade de Design Aplicada ao Branding

Palavras-chave:  Design. Branding. Pesquisa de Tendências

Resumo:

O objetivo deste artigo é investigar de que modo as informações da 
pesquisa de tendências podem ser aplicadas pelo design no pro-
cesso de Branding. O método consistiu inicialmente em um levan-
tamento teórico, para após, ser usado como base para relacionar 
os temas Design, Branding e pesquisa de tendências. Os resultados 
apontam que o uso das informações resultantes da pesquisa de ten-
dências pode ser aplicado pelo design em diferentes aspectos da 
gestão da marca, e contribuem para que as marcas sejam percebi-
das como consistentes, inovadoras, atuais e adequadas às necessi-
dades e valores dos consumidores.
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1. Introdução

Em um período dominado pela incerteza em 
relação ao futuro, no qual diferentes comporta-
mentos, estilos e valores afloram a todo momen-
to, somando ainda mais diversidade a uma socie-
dade já complexa, entende-se a importância dos 
estudos de prospecção de tendências como for-
ma de tentar compreender, na medida do possí-
vel, quais serão os desdobramentos da situação 
atual. Mais que uma mera curiosidade acerca do 
amanhã, para o mercado estas previsões repre-
sentam segurança, já que são altos os investi-
mentos em produção, e quando não absorvidos 
pelo mercado, causam prejuízos às empresas.

A atividade de Design aplicada ao Bran-
ding, conforme Burdek (2006), é responsável não 
apenas pelo processo de construção visual das 
marcas, mas também se insere em aspectos es-
tratégicos por meio da gestão de design. A área 
denominada gestão da marca ou Branding con-
siste em um conjunto de atividades, realizadas 
por profissionais de várias disciplinas, que de-
senvolvem e fazem a gestão de todos os aspectos 
relacionados às marcas das organizações. Neste 
processo, o design participa ativamente gerando 
significado para marcas e garantindo que este 
seja percebido pelo público em todos os pontos 
de interação desta com os consumidores. 

Este artigo tem como objetivo relacionar as 
áreas de Design, Branding e pesquisa de tendên-
cias, visando verificar o modo como a atividade 
de Design pode aplicar as informações resultan-
tes das pesquisas de tendência em Branding. 
Trata-se de um estudo exploratório, que segun-
do Gil (apud Silva; Menezes, 2005) tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com 
o problema, visando torná-lo explícito. Foram 
levantadas informações em diferentes fontes, 
compondo uma base teórica sobre Design, 
Branding e pesquisa de tendências. Após, tra-
tando os temas de forma conjunta, evidenciou-
se como as várias naturezas das informações de 
tendências podem ser aplicadas nos diferentes 
aspectos em que a atividade de Design atua na 
gestão das marcas. 

2. Design

De acordo com Bürdek (2006), após o fim da 
segunda Guerra Mundial, foram impostas mu-
danças no projeto de Design devido ao início da 
industrialização. As relações comerciais entre 
países exigiam que os produtos fossem criados 
a partir de métodos científicos comprovados, 
excluindo qualquer processo subjetivo. Neste 
momento, o foco estava nos aspectos técnicos 
dos produtos. Assim, especialmente influen-
ciado pela escola de Ulm, o design passa a de-
senvolver metodologias de projeto próprias, 
porém, com base no que o autor chama de “ma-
nejo físico”. A partir da década de 1960, o design 
passou a buscar em outras ciências humanas 
métodos necessários para tornar o desenvol-
vimento de seus projetos mais sensorial, apli-
cando métodos semióticos, hermenêuticos e 
fenomenológicos (BÜRDEK, 2006).

O advento da tecnologia digital contribuiu 
para o surgimento de uma corrente dentro do 
discurso projetual que propaga a ideia de que 
as questões relegadas ao design abrangem ape-
nas os aspectos simbólicos, defendendo que 
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as funções técnicas dos produtos perderam im-
portância. Sem negar a relevância dos aspectos 
simbólicos e comunicativos, Bonsiepe (2011) 
ressalta que o objetivo primordial do trabalho 
do designer é a busca pelo equilíbrio entre os 
aspectos técnicos e semânticos dos objetos. As-
sim, o designer trabalha com o substrato mate-
rial complementado com sua respectiva expres-
são sensorial (visual, tátil, auditiva, etc.). 

Mozota, Klöpsch e Costa (2011) contribuem 
com esta ideia, afirmando que design envolve 
inovação, estética e criação, utilizando-se de co-
res, formas e materiais para expressar os conhe-
cimentos culturais e artísticos de sua época na 
criação de objetos que reflitam as necessidades 
humanas. Os autores apontam ainda que, por 
este motivo, alguns profissionais podem dar ên-
fase às dimensões artísticas e culturais da profis-
são, porém é necessário ressaltar que a atividade 
do designer não se dá em um ambiente livre das 
questões socioeconômicas e culturais..

Deste modo, o desenvolvimento de projetos 
de Design deve considerar os fatores históricos, 
sociais, econômicos, políticos, ambientais, ergo-
nômicos, psicológicos, enfim, todos os aspectos 
que podem influenciar o projeto. Para Bürdek 
(2006, p.225) “lidar com design significa sempre 
refletir as condições sob as quais ele foi estabe-
lecido e visualizá-las em seus produtos”. Assim, a 
visão de Francisco Homem de Melo contribui para 
a ideia de que o foco do projeto de Design está em 
solucionar os problemas de uma sociedade:

Ao contrário do artista, que propõe seu 
próprio problema, o designer é chama-
do a resolver um problema externo a si. 

Normalmente, quem solicita é o clien-
te, mas essa figura pode ser entendida 
como a própria sociedade da qual o 
designer faz parte. Seu trabalho é re-
solver uma determinada esfera de pro-
blemas gerados por ela. Conhecê-la, 
portanto, e conhecer seus problemas, 
do mais geral aos mais comezinhos, é 
um passo sem o qual qualquer proje-
to estará fadado ao insucesso. Nossa 
atividade profissional, é uma intera-
ção cotidiana na vida das pessoas. Ter 
consciência da origem dos problemas 
para os quais somos chamados a apre-
sentar soluções é um ponto de partida 
necessário e fundamental (MELO, in 
ADG, 2004, p.91-92).

Pode-se presumir então que a atividade de De-
sign pretende solucionar os problemas das pes-
soas a partir de uma atividade projetual, que his-
toricamente está enraizada na sua origem. Esta 
ideia é confirmada por Villas-Boas (2007), que 
defende que o uso de metodologia projetual é 
pré-requisto para a atividade de design. Assim, 
aponta como errônea a noção “de que é possí-
vel fazer design sem a consciência do design” 
(VILLAS-BOAS, 2007, p.38). O autor ressalta ain-
da que o termo “design”, por vezes usado como 
qualificativo de juízo de valor, refere-se, na ver-
dade, a um fenômeno historicamente determi-
nado. Portanto, delimita os produtos de Design 
como aqueles que foram produzidos com o uso 
de metodologias projetuais a partir de determi-
nadas circunstâncias históricas, nas quais a ati-
vidade de Design se tornou necessária.
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Assim, ao considerar os fatores do ambiente 
em que se insere para construir conceitos que se-
rão transmitidos pelos aspectos estético-formais, 
o designer passa a ampliar cada vez mais a sua 
área de atuação, indo além da criação de objetos 
ou formas gráficas, passando a focar nos concei-
tos e significados que essas formas representam, 
tornando-se, segundo Astiz (in ADG Brasil, 2004), 
um formador de opinião. Neste contexto, Mozota, 
Klöpsch e Costa apresentam o designer como um 
profissional que promove a inovação:

Para esses fins, o designer adquire co-
nhecimento cultural e artístico. O de-
signer é um inovador e lançador de ten-
dências que tenta iniciar a mudança, 
dar um salto de imaginação e produzir 
uma ideia. Ele considera o mundo como 
uma realidade a ser interpretada. O de-
sign é uma “opção cultural. As dimen-
sões culturais e imaginativas do design 
estão relacionadas com as metas em-
presariais estratégicas geradas pela vi-
são da empresa e com a construção de 
uma identidade corporativa (MOZOTA; 
KLÖPSCH e COSTA, 2011, p18).

Neste sentido, o design passa a integrar pro-
cessos não apenas de construção visual de mar-
cas, mas a fazer parte do seu processo de gestão, 
ganhando importância estratégica, por exem-
plo, através gestão de design (design manage-
ment), a partir do final da década de 1990. Neste 
período, a comunicação das empresas, design 
corporativo, cultura corporativa entre outras 
atuações, são trazidas para a área, despertando 

a necessidade dos designers desenvolverem 
novas competências (BÜRDEK, 2006). Segundo 
Gancho e Cooper (2014) os designers são es-
pecialistas em inovação e no fornecimento de 
novas abordagens metodológicas, eles têm co-
nhecimentos de gestão, estratégia e criativida-
de, habilidades essas que permitem conhecer o 
mercado e alcançar o consumidor.

Assim, ao compreender os contextos so-
ciais, culturais e econômicos dos grupos alvo de 
consumidores, estes profissionais podem visua-
lizar conceitos que ilustrarão as estratégias de 
comunicação (verbal ou não verbal) das empre-
sas. Branding, portanto, exige que a criação de 
conceitos esteja em ressonância com o público 
que se espera atingir, introduzindo o empirismo 
na metodologia de Design (BÜRDEK, 2006).

3. Branding no contexto de Design 

Nos últimos 20 anos as marcas evoluíram para 
objetos de desejo de consumo, contendo signi-
ficados que importam aos consumidores mais 
do que os produtos que elas representam. Sig-
nificados estes que atuam como um espelho do 
consumidor, representando suas identidades, 
valores e condutas. O comportamento social 
torna-se objeto na criação de associações na 
construção da marca (SEMPRINI, 2006).

A marca torna-se “um conjunto de associa-
ções vinculadas a um nome, sinal ou símbolo, 
relacionadas a um produto ou serviço”, sendo 
criadas a partir de qualquer ponto de contato ou 
ideia que um cliente forma sobre ela (CALKINS in 
TYBOUT; CALKINS, 2006, p.1). De acordo o autor, 
as marcas apresentam a capacidade de afetar o 
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modo como um produto ou serviço é avaliado 
pelo público consumidor, seja de forma positiva 
ou negativa. Deste modo, necessitam significar 
algo distinto para os consumidores, para que en-
tão possam obter o devido destaque.

Conforme Ries e Trout (2009), estas associa-
ções são percebidas pelos consumidores como 
o posicionamento da marca. O posicionamento 
funciona como uma espécie de “reputação” da 
marca. Assim, o conceito ao qual a marca está 
associada na mente desse consumidor deve 
manter certa coerência em todos os pontos de 
contato, garantindo uma percepção uniforme 
desta. A área denominada gestão da marca ou 
Branding, portanto, coordena o processo de 
construção e desenvolvimento da marca das 
organizações, gerenciando as expressões e co-
municação da sua identidade. O objetivo destas 
ações é consolidar a identidade da marca, con-
trolando a prospecção de uma imagem positiva 
na mente do público em geral (PERRASI, 2015). 

Neste sentido, Bonsiepe (2011), aponta que 
Branding trata de problemas de comunicação, 
buscando essencialmente criar uma predispo-
sição para avaliações positivas, destacando as-
sim a importância dos aspectos simbólicos do 
design neste processo. Portanto, o conjunto de 
atividades de Branding visa otimizar a gestão 
das marcas de uma organização como diferen-
cial competitivo, envolvendo atividades como 
naming, proteção legal, pesquisa de mercado, 
avaliação financeira, posicionamento e comu-
nicação (em seu sentido mais amplo). É impor-
tante, portanto, não reduzir Branding a uma ou 
duas atividades apenas. Fazer Branding requer a 
integração de um conjunto de atividades, além 

de comprometimento e visão de longo prazo 
(KELLER; MACHADO, 2006).

A atividade de Design aplicada a Branding, 
na visão de Healey (2009), está relacionada a to-
dos os aspectos do que determinada marca ven-
de, tanto referentes ao produto em si, quanto à 
embalagem, à apresentação no ponto de venda 
e à publicidade da marca, objetos promocionais 
e indumentária, de modo a manter expressões 
consistentes em todos os meios, seja na web, TV, 
publicidade externa, entre outros. Healey (2009) 
aponta ainda que os designers cumprem um im-
portante papel no desenvolvimento da marca, 
pois possuem um conhecimento amplo sobre 
o modo como as pessoas interagem com o am-
biente a sua volta, o que os torna capazes de so-
lucionar problemas e transferir significados mais 
duradouros para as marcas. Por exemplo, ao en-
tender que as campanhas apresentam um ciclo 
de vida menor do que os produtos, logotipos e 
embalagens, o gestor necessita tomar providên-
cias para manter o significado da marca e coe-
rência com ela durante os ciclos de campanha. 

Segundo Silva e Sato (2009), é necessário 
também investigar o comportamento, as per-
cepções e crenças dos consumidores para que 
seja possível entender o real significado das 
marcas e produtos para eles. Conforme Cam-
pos, Perassi e Gomez (2014), quando atua den-
tro da perspectiva das ações de criação e gestão 
de marca (Branding), o design foca nas ques-
tões de subjetividade, sensorialidade e expe-
riência para alcançar o público dentro de novas 
realidades de comportamentos sociais. O desig-
ner pode atuar no envolvimento do consumidor 
com a marca, tornando-a mais consciente na 
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dos anos 60 o termo passou a ser usado em as-
pectos culturais difíceis de serem quantificados, 
como mudanças a nível emocional, estrutural e 
psicológico, que se refletem no estilo de vida da 
sociedade. Percebe-se, portanto, que uma ten-
dência não se refere exclusivamente ao mundo 
da moda ou a mudanças a nível físico ou estéti-
co (RAYMOND, 2010).

Erner (2005, p.104) define uma tendência 
como “qualquer fenômeno de polarização pelo 
qual um mesmo objeto - no sentido mais amplo 
da palavra - seduz simultaneamente um gran-
de número de pessoas.” De forma semelhante, 
Raymond (2010) explica que uma tendência se 
refere a uma anomalia ou excentricidade, uma 
digressão da regra que cresce em notoriedade 
ao longo do tempo na medida que mais pes-
soas, produtos e ideias adotam o conceito. 

O conceito de tendências que mais se ge-
neralizou na sociedade atual está relacionado à 
construção de uma visão do futuro. Praticamen-
te todos os aspectos da vida contemporânea são 
analisados por estudos prospectivos, desde o 
mercado financeiro até as formas de se vestir, in-
cluindo as preferências dos consumidores. Para 
uma cadeia produtiva, a prospecção de tendên-
cias assume o sentido de redução de risco (CAL-
DAS, 2004). As informações sobre as tendências 
de consumo diminuem os riscos dos investimen-
tos pois permitem às empresas planejar a produ-
ção de acordo com as necessidades e desejos dos 
consumidores indicados pelas pesquisas, o que 
torna os produtos e serviços desenvolvidos mais 
propensos a serem aceitos no mercado.

Quanto à natureza das tendências, Caldas 
(2004) define como tendências de fundo aquelas 

mente das pessoas e no seu cotidiano. Também, 
cria diferenciação, de modo que influencie o 
comportamento do consumidor, aumentando 
as vendas e por consequência o valor de marca 
em geral (GANCHO; COOPER, 2014). 

Com o consumo focado na satisfação dos de-
sejos e em proporcionar prazer ao consumidor, as 
marcas buscam satisfazer primeiro suas necessi-
dades emocionais com produtos que traduzam a 
identidade cultural do consumidor demonstrando 
sua maneira de ser (LIPOVESTKY, 2007). Mozota, 
Klöpsch e Costa (2011), apontam para o design 
como um “barômetro cultural”, que expressa os 
valores e aspirações dos consumidores, captando 
a atmosfera da época. Para isso as estratégias de 
Design podem incorporar cognição, emoção e re-
lação social com o consumidor, apontam Gancho 
e Cooper, 2014. Assim, a observação do contexto 
socioeconômico em que a marca se encontra inse-
rida pode auxiliar o designer a atuar no Branding 
alinhando os conceitos e significados atribuídos 
aos produtos, serviços e estratégias propostas 
para as marcas, com os valores em voga no merca-
do consumidor, além de proporcionar uma visão 
de futuro para as marcas.

4. Tendências - olhando para o futuro

Segundo Caldas (2004) termo “tendência” des-
de a sua origem esteve relacionado aos senti-
dos de alteridade, movimento e abrangência, 
passando a ser usado no início do século XX 
por economistas e matemáticos para descrever 
as mudanças ascendentes ou descendentes de 
gráficos e prognosticar alterações em setores 
econômicos ou de mercado. Somente a partir 
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de forma pró-ativa. O processo de pesquisa 
de tendências não se caracteriza pela 
precisão de resultados, mas pela busca da 
compreensão das influências exercidas, para 
que a incerteza dos cenários futuros possa 
ser minimizada. 

Quanto aos modelos de pesquisas de ten-
dências, existem aqueles que identificam ten-
dências mais generalistas, que resultam em 
análises de comportamento e sua consequência 
no consumo, e outros voltados a captar tendên-
cias para setores específicos, que apresentam 
como síntese indicações precisas para o desen-
volvimento de produtos (BACK, 2008), como co-
res, formas, superfícies e matérias-primas para 
serem aplicadas. 

A diversidade de empresas e setores, bem 
como de aplicações possíveis para as tendências 
detectadas, justificam a relevância dos vários ti-
pos de informações, desde as direcionadas dire-
tamente para aplicação em produtos, como cores 
e materiais, até as mais conceituais, como novos 
valores e comportamentos que serão observados 
na sociedade e podem vir a ser usados como fon-
te de estratégias para a gestão de marcas. 

5. Pesquisa de tendências na prática 
de branding

Bauman (2007) aponta que cada vez mais as 
pessoas vivem em um período de liquidez, ou 
seja, em que a sociedade modifica seus padrões 
de comportamento em grande velocidade, não 
havendo tempo de consolidar crenças, gostos, 
ideias, hábitos ou rotinas. Neste contexto, o 
autor aponta ainda que as ações e estratégias 

que influenciam a sociedade por um longo pe-
ríodo, enquanto as tendências de ciclo curto re-
lacionam-se com os fenômenos passageiros de 
moda. Para Riezu (2009) as tendências de ciclo 
curto, apesar de afetarem um número menor 
de consumidores, não devem ser descartadas 
como fonte de estratégias para as marcas. Des-
taca-se ainda que toda tendência provoca uma 
contratêndencia, ou seja, a ascensão de deter-
minada força irá provocar, em determinado mo-
mento, uma manifestação de outra em sentido 
contrário e complementar (CALDAS, 2004). 

Caldas (2004) explica que a captação de 
tendências é possível por meio da observação 
de sinais. Um sinal é um indício, vestígio, anún-
cio ou prenúncio que indica a existência ou a 
verdade de algo ao qual está relacionado. Da 
mesma maneira que a natureza emite sinais de 
tempestade, ou um indivíduo sinaliza emoções e 
pensamentos por meio de seu comportamento, 
o autor afirma que os fenômenos sociais podem 
ser detectados, apreendidos e antecipados atra-
vés da análise dos sinais manifestos pelas varia-
das esferas da cultura. As diversas naturezas de 
estudos prospectivos analisam estes sinais para 
prever tendências que afetarão a sociedade. 

A captação e interpretação de tendências 
é um processo que requer o uso de metodolo-
gias consistentes e abrangentes, o que justifica 
a existência de empresas que se especializam 
em identificar e traduzir os sinais emitidos pela 
sociedade (SILVA; SATO, 2009). Para Back (2008), 
os objetivos destas pesquisas não são apenas 
detectar as necessidades declaradas dos 
consumidores, mas também compreender 
seus valores para atender aos seus anseios 
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ao mesmo tempo, por exemplo. Já as tendências 
mais específicas são desenvolvidas a partir de ni-
chos de público, permitindo o desenvolvimento 
de projetos mais específicos ou mesmo customi-
záveis para estes grupos que compartilham for-
mas de vida ou valores semelhantes.

Em relação ao tempo de duração, conside-
ra-se que as tendências que influenciam a socie-
dade por um longo período podem ser utiliza-
das pelo design aplicado à gestão de marcas no 
desenvolvimento de novos produtos, técnicas 
de produção e mesmo no posicionamento de 
marcas, por serem mais duradouras. Já as ten-
dências de ciclo curto, que estão relacionadas a 
aspectos mais passageiros, como por exemplo os 
fenômenos breves de moda, apesar de efêmeras 
e portanto não aplicáveis a aspectos da gestão 
de marcas que requerem longo prazo, não são 
totalmente descartadas como fonte de estraté-
gias para as marcas, como aponta Riezu (2009). 
Desta forma, elas podem ser usadas em interven-
ções ou campanhas de curto prazo, aproveitan-
do alguma manifestação passageira para chamar 
atenção do seu público-alvo, por exemplo.

Para Mozota, Klöpsch e Costa (2011), a ob-
servação das tendências no mundo pode ajudar 
o designer a prever como as constantes mudan-
ças podem afetar as metas da empresa, orien-
tando na inovação de produtos e serviços e de 
novas visões competitivas. A busca das mar-
cas por um diferencial no mercado através de 
produtos e serviços inovadores, segundo Back 
(2008), está relacionada à capacidade de es-
truturar processos e incorporar competências 
para a inovação. Assim, as tendências de com-
portamento, valores, desejos e necessidades 

tornam-se obsoletas rapidamente, sendo mais 
difícil prever tendências futuras exatas. Assim, 
como consequência das mudanças sociais, cul-
turais e econômicas geradas pela globalização, 
Silva e Sato (2009) apontam que as ferramentas 
de análise de mercado tiveram que ser adapta-
das para se adequar a uma sociedade comple-
xa, que apresenta comportamentos de consu-
mo múltiplos. A identidade mutável, instável e 
contraditória dos indivíduos exige novas abor-
dagens de investigação do comportamento hu-
mano, essencial para estabelecer diretrizes de 
consumo e estratégias de mercado. No âmbito 
da gestão das marcas, portanto, é fundamen-
tal que sejam usadas ferramentas de pesquisa 
atualizadas, capazes de entender profunda-
mente os hábitos e desejos do público da marca 
(SILVA; SATO, 2009). 

A pesquisa de tendência é uma destas ferra-
mentas, utilizada como meio de antecipar mu-
danças que vão desde os aspectos econômicos 
até os aspectos comportamentais, relacionados 
aos modos de vestir, falar e ao relacionamento 
entre as pessoas. As diferentes previsões origi-
nadas deste estudos podem ser aplicadas nas 
diversas esferas em que a atividade de Design 
atua na gestão das marcas, observando, por 
exemplo, a abrangência e duração da tendência, 
ou ainda se a informação prevê uma tendência 
comportamental ou de expressão estética.

Considerando a abrangência, as tendências 
mais generalistas são as resultantes da análise 
da sociedade como um todo, podendo auxiliar 
na compreensão de fenômenos sociais de mas-
sa, permitindo assim adequar a comunicação de 
uma marca de modo a atingir diferentes públicos 
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6. Considerações finais

Este artigo explorou as relações entre Design, 
Branding e pesquisa de tendências, apontando 
as formas que a atividade de Design pode usar 
as informações de tendências para potencializar 
a gestão das marcas. Observou-se que a ativida-
de de Design aplica diferentes métodos para o 
desenvolvimento de projetos com o objetivo de 
atender as necessidades do ser humano. Assim, 
ao agregar informações de tendências nas pes-
quisas que fundamentam o projeto, seja de pro-
duto, gráfico, ou no desenvolvimento e gestão 
das marcas, é possível melhorar os resultados, 
pois estas informações permitem o acesso a as-
pectos mais profundos do público para o qual 
se esta projetando. Considera-se importante, 
portanto, que as metodologias de Design apli-
cadas em Branding sejam adaptadas, levando 
em consideração a análise das tendências como 
uma etapa do processo. 

Pois, ao compreender e prever mudanças 
nos padrões de comportamento, pode-se adap-
tar os projetos para melhor atender às necessi-
dades, gostos e expectativas dos consumidores, 
criando uma conexão emocional da marca com 
o seu público a partir de uma comunicação mais 
direcionada. Consequentemente, as pesquisas 
de prospecção podem reduzir riscos para as em-
presas, ao evitar produtos ou mesmo aspectos 
da comunicação que não se adaptem ao contex-
to social contemporâneo à marca.

Por fim, para compreendermos a importân-
cia de Design e das informações de tendências 
para o Branding, a atividade de Design precisa 
ser enxergada como um processo estratégico 

identificadas pelas pesquisas são informações 
que podem ser usadas como base para inova-
ção pois, como afirmam Campos, Balem e Go-
mez (2014), para inovar é mais importante a 
captação e uso da informação correta do que o 
investimento maciço em tecnologia. 

Quando as pesquisas resultam em direcio-
namentos estéticos, como cores, formas, super-
fícies e matérias-primas, podem ser aplicadas 
tanto no desenvolvimento de produtos quan-
to na renovação da identidade visual. Mozota, 
Klöpsch e Costa (2011) destacam que o mapea-
mento das tendências visuais ajuda na constru-
ção de uma representação atualizada da expres-
sividade da marca, permitindo acompanhar a 
evolução e a sucessão do público, alinhando o 
discurso, os valores e as estratégias de atuação 
da marca. Quando as tendências apontam ma-
nifestações comportamentais e tecnológicas re-
lacionadas aos meios de comunicação, uso de 
novas mídias, modos de expressão ou de rela-
cionamento, por exemplo, estas podem ser apli-
cadas no desenvolvimento das estratégias de 
mediação das marcas. 

Assim, percebe-se que os diferentes as-
pectos das marcas devem ser gerenciados pelo 
design a partir das informações de tendências, 
garantindo que a marca seja trabalhada como 
um todo, sendo considerada consistente, ino-
vadora, atual e adequada pelo público, desde 
os produtos e serviços que oferece até a forma 
como se comunica com seus consumidores. 
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Formação do Sentido para a Marca 
Corporativa: Diálogos entre o SenSemaking 
e Gestão do Conhecimento
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Resumo:

A construção de um sentido compartilhado e que conforma todo 
o discurso da marca corporativa se constitui por intermédio dos 
diferentes agentes envolvidos em sua realidade. Neste contexto, 
este estudo se propõe a patir de uma abordagem conceitual, es-
tabelecer a relação da socialização do conhecimento do indiví-
duo para formatação do sensemaking organizacional.
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1. Introdução

O indivíduo, no exercício de suas capacidades 
físicas, mentais e na prática de sua rotina cotid-
iana, depara-se com uma realidade composta 
pela obtenção de sua atenção em decorrência 
de suas mais instintivas necessidades; ao in-
divíduo hoje, é atribuído o status de consumidor 
e como reflexo deste paradigma, o surgimento 
de uma gama nunca antes imaginada de bens e 
serviços; elementos representativos para a for-
mação de sua conduta social.

Não obstante a esta nova realidade, à em-
presa competitiva contemporânea, muito mais 
que vislumbrar processos e procedimentos físi-
cos, otimiza todo seu capital intelectual na in-
cessante busca pela consolidação de seu posi-
cionamento estratégico frente a uma economia 
globalizada e de consumidores cada vez mais 
exigentes e efêmeros, tornando o alinhamento 
da comunicação institucional, uma etapa essen-
cial no tocante aos objetivos e metas corporati-
vas às estratégias e ações implementadas para 
potencializar sua identidade e consequente-
mente, a imagem de sua marca. (AAKER, 1998; 
BALMER, 2008; DANKER, 2014)

A marca como elemento representacional, 
composta por um sistema de signos visuais, pas-
sa a tomar novas concepções, compreendendo 
a existência de outros valores inerentes, deno-
minados intangíveis; determinando uma nova 
luz ao assunto, aqui representada nas palavras 
de Costa (2013, p. 13) e Gomes et al (2015) ao 
estabelecer que a marca contemporânea está 
“investida, então, de um discurso simbólico que 
a transforma em um valor. Um ente intangível 

que se converteu no ativo principal de nossas 
empresas. A marca física foi assim convertida no 
intangível de sua própria imago”. 

Reforçando este paradigma, Gobé (2014, p.18) 
afirma que é crucial que para serem relevantes

[...] as marcas compreendam as 
grandes mudanças agindo e concor-
rendo diferentemente. Hoje estamos 
claramente operando com um conjun-
to de valores completamente diferente 
do que conhecíamos há cinco anos. A 
velocidade substitui a estabilidade; os 
valores intangíveis se tornam mais va-
liosos que os tangíveis

Diante deste cenário, a compreensão da filoso-
fia, dos valores e da cultura da marca por parte 
de seus stakeholders deve ser um fator presente 
nas considerações dos gestores corporativos re-
levando então, o conjunto de elementos forma-
do pela identidade e imagem da marca. Eviden-
cia-se desta maneira a percepção da marca em 
caráter mais amplo e consistente. (COSTA, 2013; 
GOMES ET AL, 2015) 

A partir desta premissa, o objeto deste es-
tudo consiste em estabelecer a relação entre o 
sensemaking e a gestão do conhecimento no 
âmbito da marca corporativa 

2. sensemaking organizacional e a marca

A interpretação da organização como um sis-
tema composto por diferentes interesses cuja 
combinação de esforços objetiva a um propó-
sito coletivo estabelece uma perspectiva acer-
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so comum, o processo deve ser considerado so-
cial, contínuo, interativo e iterativo, recorrendo 
a experiências pretéritas para a constituição de 
uma rede de significados. (ITO; INOHARA, 2015; 
CHATER; LOEWENSTEIN, 2016)

Os resultados advindos deste modelo de 
interpretação de uma realidade dialoga com as 
ações de nível estratégico de uma organização 
pois constrói pontes entre posicionamentos di-
vergentes que convergem e se complementam a 
um propósito. Oportuniza-se assim a concepção 
de uma identidade a organizacional. 

Matzler et al (2016) evidencia a relevância de 
uma cultura compartilhada para a organização em 
decorrência de um requerido engajamento por 
parte dos envolvidos no processo, fato que é po-
tencializado quando disseminado um sentimen-
to de envolvimento e consideração da opinião 
de todos que dele (o processo) participam. Nesta 
perspectiva, entende-se que o sensemaking esta-
belece-se inicialmente na figura do indivíduo, que 
ao se deparar por situações ambíguas, busca com-
preender o fato a partir de experiências pretéritas. 

A socialização das impressões pessoais ad-
vindas deste processo, estabelece um novo ponto 
de divergência e consequentemente, o início de 
um novo processo de sensemaking, mas consti-
tuído agora sob a ótica das distintas ambiguida-
des geradas pelos membros da organização. Esta 
consciência coletiva estabelece significados ao 
discurso que passa a ser oníssono. Cria-se o sen-
semaking organizacional e a projeção de reflexões 
pessoais, constituídas de sentimentos e intenções, 
que passam do indivíduo ao grupo e do grupo à 
organização. O coletivo torna-se o elemento cen-
tral, mas se constitui a partir do indivíduo.

ca da valorização do indivíduo e constitui uma 
realidade caracterizada por uma inerente diver-
sidade cultural. 

A construção do sentido, conceito nomina-
do por sensemaking orienta a razão para o en-
tendimento de diferentes fenômenos organiza-
cionais. O cenário se constitui de maneira ainda 
mais complexa ao considerar a dinâmica impos-
ta às organizações; um ambiente constituído por 
constantes mudanças, retrato de uma sociedade 
em franco desenvolvimento. A ruptura que se 
anuncia como premente estabelece uma outra 
ordem ao que até então, considerado como cer-
to estava e estabelece novos modelos, rotinas e 
práticas à uma conduta compartilhada. Em voga, 
a concepção de uma filosofia, valores e princí-
pios que convirjam e se disseminem por todos os 
integrantes de uma organização. (WEICK, 2001; 
LUNDGREN-HENRIKSSON; KOCK, 2016)

A construção de um senso comum, parte 
desta ótica, pela consideração do indivíduo não 
apenas como coadjuvante, mas sim, como agente 
de mudança, ativo e imbuído de crenças, valores, 
princípios morais e éticos; elementos que eviden-
ciam a relevância para a formação da cultura orga-
nizacional, uma filosofia alicerçada na criação de 
um senso compartilhado e que represente valores 
críveis. Reforça-se desta maneira o engajamento 
do indivíduo, de seu grupo e da organização em 
razão de um comprometimento requerido uma 
vez explicitada e compreendida a razão de uma 
organização para os seus funcionários.

Indissociável de uma relação sensemaking 
versus criação de sentido, processo cujo objeto 
consiste em constituir e compartilhar posiciona-
mentos individuais para a formação de um sen-
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da realidade, pois considera que a leitura do 
indivíduo estabeleça uma ruptura em seu con-
texto. Nesta perspectiva entende-se como pres-
suposto, um ambiente organizacional distante 
de uma estagnação, de uma singularidade e in-
dependente das pessoas.

A interação social constitui-se como elemen-
to central neste contexto, pois considera a criação 
de significados a partir de uma abordagem coleti-
va e constitui-se por intermédio dos feedbacks ad-
vindos das reações dos participantes. O quinto fa-
tor de caracterização do processo de sensemaking 
organizacional, o qualifica como um processo 
contínuo, pois considera as atividades inerentes 
às rotinas organizacionais ininterruptas. Para Wei-
ck (2001) o sensemaking não possui início pois não 
considera a existência de um ponto final; consiste 
em um fluxo de experiência contínuo integrado 
por meio de ações à vivência organizacional. 

A construção do processo constitui-se a partir 
da externalização das reflexões e extração das re-
ferências dos indivíduos, pois considera a socia-
lização como elemento de complexa efetividade, 
dado a dificuldade de codificação de determinadas 
informações. Por fim, a plausibilidade sobrepõe a 
precisão na visão do autor. Em sua ótica, a acurácia 
e precisão da informação não devem ser desconsi-
derados em decorrência de sua relevância à organi-
zação, mas as informações advindas sob esta ótica, 
já estão intrínsecas aos processos gerenciais. 

A ótica apresentada permite compreender a 
relevância para a constituição de um sentido inte-
grador, oportunizando a construção de um saber 
socializado e consequentemente para a formação 
do conhecimento no âmbito da organização.

Em sua exploração acerca do assunto, We-
ick (2001), aprofunda suas reflexões e identifica 
sete características que qualificam o sensemak-
ing organizacional como fator pujante às orga-
nizações por estabelecer um direcionamento às 
abordagens investigativas no âmbito da criação 
de sentido. Estas, sob sua perspectiva não são 
estáticas ou imutáveis e podem ser adaptadas à 
investigação proposta e às experiências organi-
zacionais (figura 10). 

identidade | retrospecção | interpretação | interação social  
processo contínuo | referências dos indivíduos | plausibilidade

Figura 10: Características do Sensemaking Organizacional
Fonte: Ramaswamy; Gouillart (2010)

A primeira característica elencada pelo autor 
estabelece a construção de uma identidade a 
partir da visão de mundo de um indivíduo, que 
passa a ser considerado como coresponsável e 
coprodutor do sentido. Uma relação de interde-
pendência e indissociação entre o conceito de 
si que uma organização possui influencia e, ao 
mesmo tempo, é influenciado pelo ambiente. 

A consideração de uma visão alusiva a re-
strospecção estabelece-se como segundo fator 
para a caracterização do processo de sensemak-
ing organizacional, pois considera as experiên-
cias pretéritas, retratos de momentos já vividos 
e experienciados, como elemento base para a 
construção de uma ótica para o hoje. 

A criação de significados consiste em um 
processo de interpretação de uma determina-
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e experiências vividas, assim como em seus 
ideais, valores ou emoções.

A caracterização do conhecimento tácito 
apresenta em sua constituição, uma realidade que 
o distancia de um processo de compartilhamento. 
Considera-se nesta dimensão, uma ótica formata-
da a partir de crenças, ideias, valores e emoções, 
distante por vezes, de uma relativa racionalidade, 
mas que estabelece uma forte influência na con-
strução de uma distinta visão de mundo.

Por sua vez, a consideração da existência 
do conhecimento explícito, apresenta como 
principal característica, sua codificação a partir 
de caracteres, algarísmos e sons, compartilha-
dos de maneira oral ou escrita, em forma de da-
dos, fórmulas científicas e recursos visuais. Tem 
por princípio a sua fácil transferência entre indi-
víduos de maneira formal e sistêmica. 

Para atribuir uma luz ao assunto, Nonaka e 
Takeuchi (2009) em suas discussões a respeito, 
posicionam-se a considerar o conhecimento 
como não sendo somente de natureza tácita 
ou explícita, mas sim tanto tácito quanto ex-
plícito, o que estabelece ao tema uma realidade 
inerentemente paradoxal, pois constitui-se de 
dimensões contraditórias; uma dualidade rel-
acional, mas que se apresenta como plena se, 
e somente se, forem consideradas a partir da 
relação entre estas duas dimensões.

Uma ótica para a conversão do conhecimen-
to tácito a explicito apresenta-se à discussão pois, 
seguindo o posicionamento de Nonaka e Takeu-
chi (2009) e Bessick e Naicker (2013), é a partir da 
conversão do conhecimento de natureza tácita à 
explícita e do explícito à tácito, que a organização 
cria e utiliza o conhecimento. 

3. Conhecimento organizacional e a marca

O indivíduo, retrato de um conjunto pretérito 
de experiências, crenças, dogmas e diferentes 
interpretações de mundo, passa a ser um dos 
principais fatores para a formação de uma cul-
tura compartilhada. As interações advindas des-
te processo, inferências que se apresentam e se 
conectam a razão, denotam sentidos, indicam 
caminhos distantes do que ora possa ser enten-
dido como norte. A formação do ‘ser’, não obs-
tante de sua individualidade, passa a ser cons-
truída coletivamente e em consequência deste 
fato, passa a interferir na cultura da marca. 

Entende-se a partir do exposto, a organiza-
ção como uma superestrurura que, ao conside-
rar o indivíduo como agente ativo e suas múl-
tiplas interpretações da realidade, oportuniza 
a troca de conhecimento por meio do diálogo 
entre pontos convergentes e divergentes. Este 
processo interativo e social que se inicia no indi-
víduo e se dissemina na organização, considera 
uma dicotômica relação existencial: a consciên-
cia do conhecimento de natureza tácita e o co-
nhecimento de natureza explícita para a sua 
plena compreensão. (BESSICK; NAICKER, 2013)

Ao se pronunciarem a respeito, Nonaka 
e Takeuchi (2009, p.19) entendem o conhe-
cimento tácito como de difícil visualização e 
explicação. Para os autores, este “é altamen-
te pessoal e difícil de formalizar, tornando-se 
de comunicação e compartilhamento dificul-
toso”. Complementam sua percepção ao en-
tenderem a subjetividade caracterizada pela 
intuição e o palpite como exemplos do conhe-
cimento tácito; reflexões baseadas nas ações 
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partir da indução e dedução, uma concepção de 
modelos, analogias e metáforas, cujo processo 
é desencadeado pelo diálogo ou por uma cole-
tiva reflexão.

A conexão entre conhecimento explícito e 
conhecimento explícito constitui-se no proces-
samento de informações advindas por distintos 
canais: reuniões, documentos, conversas ao 
telefone, bancos de dados. Neste processo, a 
combinação se estabelece a partir da rede gera-
da entre o conhecimento recentemente criado e 
o conhecimento já incorporado.

O último passo do processo concebido 
pelos autores percebe a conversão do conhe-
cimento explícito em tácito. A internalização, 
como é identificado pelos autores é oportuniza-
da por meio da experimentação prática. A ação 
se constitui em objeto e sua prática torna-se 
indissociável ao aprendizado. O conhecimen-
to deve ser codificado para a concepção de um 
modelo mental compartilhado e comum a to-
dos que dele utilizarem.

Ao verificar-se a dinâmica da dimensão 
epistemológica observa-se que o conhecimen-
to, quando internalizado infere e constitui uma 
outra realidade ao conhecimento tácito dos in-
divíduos. Desta maneira, os reflexos advindos 
da socialização, externalização e combinação 
elevam o conhecimento tácito do indivíduo ao 
status de valioso ativo. Entretanto, a viabilização 
do conhecimento tácito precisa ser socializa-
do aos demais integrantes da organização. Ini-
cia-se desta maneira, um novo movimento para 
a criação do conhecimento. 

Quanto a dimensão ontologica (figura 12), 
os autores consideram que a construção do 

Para Nonaka e Takeuchi (2009), o processo 
de conversão do conhecimento é organizado a 
partir de duas dimensões: epstemológica e on-
tológica. Quanto a dimensão epstemológica, os 
autores consideram quatro etapas, assim nomi-
nadas: socialização, externalização, combina-
ção e internalização. Os autores complemen-
tam suas percepções ao considerarem que a 
transferência e criação do conhecimento acon-
tece em cada uma das etapas (figura 11).

socialização | externalização | combinação |interiorização

Figura 11: Dimensão Epistemológica | Espiral do Conhecimento
Fonte: Nonaka; Takeuchi (2009)

A interação social se estabelece como modus 
operandi para a constituição do conhecimento 
organizacional, que se projeta do indivíduo ao 
grupo e do grupo ao indivíduo. Neste sentido, 
o ponto inicial do modelo proposto pelos auto-
res, processo denominado socialização do co-
nhecimento, estabelece-se a partir da constru-
ção do que denominam, ‘campo’ de interação e 
que oportuniza o ato de compartilhar as expe-
riências e modelos mentais da caráter pessoal. 
Constitui-se como prática, o aprendizado que 
por vezes transcende o uso da linguagem, rea-
lizado a partir da observação e da experimenta-
ção prática e compartilhada. 

A articulação entre o conhecimento tácito 
e o conhecimento explícito denominado pelos 
autores como externalização, proporciona a 
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processo oportuniza a construção do sensemak-
ing organizacional e determina a diretriz para a 
condução das crenças e valores, fortalecendo o 
engajamento destes no alcance de resultados 
corporativos. A socialização de tais percepções, 
inferem no comportamento do grupo, que passa 
a seguir uma perspectiva comum, conformando 
enfim, a conduta do indivíduo. O ciclo criado a 
partir desta dinâmica, estabelece o considerado 
conhecimento organizacional, fator preponder-
ante para uma plena percepção da organização 
e consequentemente para a marca corporativa. 

Esta, por sua vez precisa estar alinhada e inte-
grada a diferentes fatores para que possa ser enten-
dida como plena e investida de valores intangíveis.

4. Considerações Finais

A proposição colocada como base de discussão 
deste estudo estabelece um olhar para a relação 
existente entre 2 dimensões interdependentes: 
A ótica para o sensemaking organizacional deve 
ser considerada a base para a reflexão e sentido 
à marca, promovendo um discurso uníssono e 
que se irradia por todos os discursos institucio-
nais. É neste contexto que a gestão do conheci-
mento toma forma, construindo a ligação entre 
os saberes de indivíduos e conforma o conheci-
mento do grupo, da instituição e consequente-
mente da marca. 

A razão desta existência se apresenta como 
base do atual modelo sócio-econômico, cuja 
compreensão do propósito da marca deve ser 
considerada fator preponderante para a con-
duta de todos que a representam, estabelecen-
do uma única perspectiva para os princípios e 

conhecimento organizacional se estabelece 
a partir do conhecimento tácito do indivíduo 
mobilizado organizacionalmente por meio das 
quatro etapas de conversão do conhecimento 
e disseminado nos níveis mais elevados. A in-
teração entre o conhecimento tácito e o explí-
cito tornam-se maior a medida que extrapolam 
as relações individuais e constituem um fator 
comum ao grupo. As práticas que privilegiam a 
interação entre distintos departamentos, opor-
tunizam a disseminação do conhecimento à 
organização, que por conseguinte, se relaciona 
com outras organizações. 

indivíduo | grupo | organização | interorganização

Figura 12: Dimensão Ontological | Espiral do Conhecimento
Fonte: Nonaka; Takeuchi (2009)

Neste sentido, o compartilhamento do conheci-
mento do indivíduo proporciona um alinhamento 
entre diferentes percepções e constitui-se como 
base para a criação do conhecimento organizacio-
nal. A ciência desta realidade postula a percepção 
ora entendida como verdade e estabelece sua 
base de reflexão para a relação existente entre o 
indivíduo, seu grupo, a organização a que está 
ligado e as relações inter organizacionais.

A ótica proposta pela construção de um va-
lor colaborativo para a marca, encontra na figura 
do indivíduo e do relacionamento estabelecido, 
sua base de concepção. Aos stakeholders e opin-
ião makers, a oportunidade de se integrarem ao 
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17
Docência Online Independente e a Marca 
Educacional da Limonada Design Estúdio

Palavras-chave:  Marca Educacional. Design de Estamparia Têxtil. Design Gráfico. Illustrator e 
                                             Photoshop. Docência Online Independente

Resumo:

O tema geral desta pesquisa neste estudo envolveu um fenôme-
no educacional recente, a Docência Online Independente concei-
tuado inicialmente em 2006 designando a atividade docente em 
ofertar por meio da Internet, serviços e produtos educacionais, 
criados e distribuídos independentes institucionalmente. O obje-
tivo foi identificar a marca educacional da Limonada Design Es-
túdio, a partir da problemática da Docência Online Independente 
no ensino de conteúdos para o Design Gráfico e  Design de Es-
tamparia Têxtil, por meio dos softwares Illustrator e Photoshop. 
Os procedimentos metodológicos para obtenção dos dados e 
informações se deram por observação participante, aplicação 
de questionário de satisfação elaborado e adaptado a partir de 
ferramentas da avaliação de usabilidade QUIS (Questionnaire for 
User Interface Satisfaction), além de pesquisa bibliográfica e do-
cumental. Foram reunidas características de atuação que influen-
ciam na imagem da marca educacional, aspectos relevantes que 
contribuem para atuação em Docência Online Independente.
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1. Introdução

Segundo a Associação Nacional de Educação a 
Distância (ANEAD) no final da Primeira Guerra 
Mundial surgiram novas iniciativas de educação a 
distância em virtude de um considerável aumen-
to da demanda social por conhecimento. Duran-
te a segunda Guerra Mundial, a França criou um 
serviço de ensino por via postal para uma clien-
tela formada por estudantes deslocados pelo 
êxodo provocado pelo conflito. Após as décadas 
de 1960 e 1970, a educação a distância, embo-
ra mantendo os materiais escritos como base, 
passou a incorporar o áudio e o videocassete, as 
transmissões de rádio e televisão e o videotex-
to.  E nos anos 80 e 90 iniciou-se a era do com-
putador e mais recentemente, da tecnologia de 
multimeios, que combina textos, sons, imagens 
e hipertextos como instrumentos para fixação de 
aprendizagem. Durante este período, a educação 
a distância foi utilizada inicialmente como recur-
so para superação de deficiências educacionais, 
para a qualificação profissional e aperfeiçoamen-
to ou atualização de conhecimentos.

O Anuário da Associação Brasileira de Ensi-
no a Distância (ABRAEAD) calculou que em 2007, 
mais de 2 milhões de brasileiros utilizaram a 
Educação a Distância e os números do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP/MEC) apresentou dados 
que comprovam a permanente expansão do sis-
tema no país:

De 2003 a 2006, o número de cursos 
de graduação passou de 52 para 349, 
um aumento de 571%, de acordo com 

levantamento realizado pelo Censo da 
Educação Superior do Ministério da 
Educação (Educacenso/INEP). O cres-
cimento no ingresso de estudantes 
nesses cursos de Educação a Distância 
também superou expectativas. Eles 
passaram de 49 mil em 2003 para 207 
mil em 2006, uma elevação de 315% 
(SANCHEZ, 2008, p. 11).

O desenvolvimento da EaD no Brasil pode ser 
descrito basicamente em três gerações, se-
gundo a ANEAD e foi categorizado conforme 
os avanços e recursos tecnológicos e de comu-
nicação de cada época. A Primeira geração, do 
ensino por correspondência foi marcada pelo 
material impresso e se iniciou no século XIX. Em 
seguida, surgiu o Instituto Universal Brasileiro – 
que atua há décadas neste tipo de modalidade 
educativa. A Segunda geração, também foi cha-
mada era da Teleducação/Telecursos, onde uti-
lizou-se os recursos dos programas radiofônicos 
e televisivos, aulas expositivas, fitas de vídeo e 
material impresso. Já a Terceira geração – era 
dos Ambientes interativos - eliminou o tempo 
fixo para o acesso à educação e onde a comuni-
cação é assíncrona e as informações são arma-
zenadas e acessadas em tempos diferentes sem 
perda da interatividade. 

As inovações da Internet possibilitaram avan-
ços na educação a distância nesta geração do 
século XXI. Hoje os meios disponíveis são: tele-
conferência, chat, fóruns de discussão, correio ele-
trônico, blogs, espaços wiki e plataformas de am-
bientes virtuais de aprendizagem que possibilitam 
interação multidirecional entre alunos e tutores. 
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canal de comunicação e ambiente de 
aprendizagem via web para seus co-
laboradores, clientes, parceiros e for-
necedores. O modelo da Universidade 
Corporativa é baseado em competên-
cias e vinculam a aprendizagem às ne-
cessidades estratégicas da empresa, 
passando a agregar valor à capacita-
ção dos negócios das empresas, atingi-
do todos os setores.

A EaD é um modelo pedagógico de inúmeras 
possibilidades, que visa atender às necessidades 
da sociedade de informação e conhecimento no 
mundo contemporâneo (BATISTA, 2008). E neste 
contexto, estão surgindo novos profissionais da 
educação, que formatam, distribuem e ensinam 
por meio dos ambientes virtuais de aprendiza-
gem no meio online. Estes profissionais são cate-
gorizados como docentes online independentes.

A revolução tecnológica deste século tem 
mudado a maneira como a educação está sendo 
oferecida. Smartphones, tablets, e computado-
res estão se transformando em importantes fer-
ramentas de ensino e aprendizagem. A evolução 
da Internet e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) tem possibilitado a partici-
pação ativa do usuário como leitor e produtor 
de conteúdos, e favorecido o aprendizado con-
tínuo. (SILVA, 2015, p. 121). É um fenômeno re-
lativamente recente, que vem acontecendo nos 
últimos 30 anos, mas que impuseram aos pro-
fessores uma nova maneira de preparar aulas, 
de ensinar e também de aprender.

Em virtude desse fenômeno, surgiram vá-
rios termos como Ensino a Distância (EaD) e 

O Ministério da Educação, em um relatório 
produzido pela Comissão Assessora para a Edu-
cação a Distância em 2002, apresentou uma de-
finição para EaD como sendo a

atividade pedagógica que é caracte-
rizada por um processo de ensino-
-aprendizagem realizado com media-
ção docente e a utilização de recursos 
didáticos sistematicamente organiza-
dos, apresentados em diferentes su-
portes tecnológicos de informação e 
comunicação, os quais podem ser uti-
lizados de forma isolada ou combina-
damente, sem a freqüência obrigatória 
de alunos e professores, nos termos 
do art. 47, § 3º, da LDB. Nesse senti-
do, ficam incluídos nessa definição os 
cursos semipresenciais ou presenciais-
virtuais, ou seja, aqueles cursos em 
que, pelo menos, oitenta por cento da 
carga horária correspondente às dis-
ciplinas curriculares não seja integral-
mente ofertada em atividades com a 
freqüência obrigatória de professores 
e alunos. (MEC, 2002, p. 26).

A adoção dos dispositivos digitais e da Internet, 
além da crescente demanda por educação conti-
nuada, estão fazendo com que sejam adicionadas 
novas modalidades dentro da educação a distân-
cia. Scherer; Palmeira (2008, p. 105) afirmam que

muitas empresas já estão criando as 
suas próprias universidades corpora-
tivas com o objetivo de oferecer um 
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apontaram alguns dados significativos, de acor-
do com Tractenberg (2014, p. 21): 

[...] alguns professores independen-
tes funcionam como pessoa jurídi-
ca, tendo fundado microempresas 
para o desenvolvimento de ativida-
des docentes e de consultoria. Neste 
Censo, ainda não abordamos esse 
aspecto, mas registramos sua im-
portância na conceituação de pro-
fessor independente.

As principais características que identificam a 
marca dessa modalidade de ensino são: 

Autoria: liberdade para tomar deci-
sões e atuar no planejamento pedagó-
gico, na seleção e criação de materiais 
didáticos, atividades, ambientes e pro-
cessos de avaliação de experiências e 
recursos educacionais;

Gestão: liberdade para tomar deci-
sões e atuar no gerenciamento das 
experiências e recursos educacionais 
oferecidos: divulgação, inscrições de 
alunos, pagamentos, tecnologias de 
suporte, etc.

Mediação pedagógica e avaliação 
dos aprendizes: liberdade de atuação 
no acompanhamento dos aprendizes 
(tutoria, moderação, etc.) e na avalia-
ção das atividades realizadas por eles.

Docência Online Independente. Batista (2008) 
caracteriza o Ensino a Distância (EaD) como a 
modalidade de educação em que o aprendiza-
do se processa pela Internet, pela possibilidade 
do encontro virtual. Esta modalidade de ensino 
acontece através da interação entre as pessoas, 
podendo ser mediada pela tecnologia, sendo 
esta um meio e não um fim (AZEVEDO, 2007).

Diante do grande alcance e democratiza-
ção da Internet, também estão surgindo novos 
campos de trabalho para professores, que não 
necessariamente estão inseridos em ambien-
tes acadêmicos, a chamada Docência Online 
Independente. Este conceito foi introduzido a 
partir de 2006 e representa, conforme define 
Tractenberg (2010, p. 2), a atividade em que o 
docente oferece por intermédio da Internet, ser-
viços educacionais, materiais didáticos, cursos 
ou orientações, planejados e criados de forma 
independente, isto é, sem vínculo com institui-
ções de ensino. Nos últimos anos, com o aumen-
to da oferta e da procura por cursos na modali-
dade de ensino a distância, observa-se também 
um incremento no número de professores que 
implementam cursos livres online e ferramen-
tas que auxiliam neste processo1.

2. Docência Online Independente

A Associação Brasileira de Educação a Distância 
(ABED) incluiu esta categoria para avaliar o per-
fil da Docência Online Independente no Brasil, 
algumas conclusões do censo de 2012 da ABED 
1  Ver Livre Docência em <http://www.livredocencia.com.
br/home/ >.
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3. Limonada Design Estúdio

A empresa surgiu em 2008, a partir do desenvol-
vimento e apresentação do trabalho de conclu-
são do curso de Bacharelado em Design Gráfico 
da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). Atua na região de Florianópolis, ofe-
recendo soluções em design, cursos, oficinas, 
workshops em Design de Estamparia Têxtil, o 
design de estampas que compõe a área mais 
ampla de Design de Superfície, compreendida 
por Rüthschilling (2008) como sendo,

(...) uma atividade técnica e criativa 
cujo objetivo é a criação de imagens 
bidimensionais (texturas visuais e tác-
teis), projetadas especificamente para 
a constituição e/ou tratamento de su-
perfícies, apresentando soluções es-
téticas e funcionais adequadas aos 
diferentes materiais e processos de fa-
bricação artesanal e industrial.

Sua missão é oferecer aos clientes soluções em 
gestão do design com criatividade, inovação e re-
ferenciais estéticos e éticos. A visão da empresa 
é tornar-se referência no ensino, pesquisa e pro-
dução de objetos e conteúdos em design gráfico, 
moda e design de superfícies. Seus valores são a 
ética, a responsabilidade, o comprometimento 
com os princípios do design e a criatividade. 

3.1 A marca Limonada Design Estúdio

A marca se faz marca quando associada ao fator 
central que é um nome. A marca é “um nome, 

Direitos autorais e remuneração: 
controle sobre os direitos morais e pa-
trimoniais referentes aos próprios cur-
sos, materiais e recursos educacionais 
criados; liberdade para decidir sobre as 
licenças de disponibilização (copyrigh-
ts, licenças de Creative Commons, etc.) 
bem como a gratuidade de comerciali-
zação destes (Tractenberg 2014, p. 19).

A docência online independente requer ainda que 
o professor possua algumas competências bási-
cas, de acordo com Tractenberg (2007) tais como:

•     Competências tecnológicas: envol-
vem o uso das tecnologias da informação 
e comunicação ( como chats, wikis, web-
conferências, email, redes sociais, etc…)

•          Competências de facilitação e 
mediação: envolve a capacidade de 
promoção de um ambiente interpes-
soal, positivo e motivador;

•      Competências administrativas: pla-
nejar atividades, administrar o tempo, 
orientar procedimentos, acompanhar e 
adaptar as atividades de aprendizagem 
conforme a necessidade dos alunos;

Esta modalidade de ensino requer muito mais do 
professor do que simples fornecimento de conteú-
do para a aprendizagem. Para que seu curso tenha 
valor, seja reconhecido e difundido pelos alunos, 
também é necessário que este seja o gestor, o di-
vulgador e o empreendedor de uma marca.
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inter e transdisciplinaridade, onde a definição 
de estúdio sugere um local onde trabalha o pro-
fissional de artes, fotografia e onde se gravam e 
transmitem produtos televisivos e radiofônicos. 
Neste caso, podemos associar este conceito à 
transmissão das aulas ao vivo dos cursos online 
promovidos pela Limonada.

A marca adota como seu grafismo, ou ele-
mento que a distingue, a junção de um símbolo 
que remete ao desenho estilizado de um limão, 
que substitui no nome LIMONADA a letra “O”. A 
este símbolo, foi acrescentada uma tipografia 
orgânica, sem serifa, para remeter ao conceito 
de modernidade e interdisciplinaridade.

Figura 1 - Marca Limonada Design Estúdio
Fonte: Arquivo Pessoal

Para efeitos de proteção legal do desenho da 
marca Limonada, foi efetuado o registro junto 
ao INPI e adotou-se o símbolo de  marca regis-
trada (®) para que haja uma certa proteção, uma 
vez que a marca já foi alvo de plágio.

A empresa desenvolve produtos exclusivos, 
focados no design de superfícies e no design 
gráfico, tais como canecas, almofadas, cases de 
celular, mousepad entre outros.

designação, sinal, símbolo ou combinação dos 
mesmos, com o propósito de identificar bens e 
serviços de um vendedor ou grupo de vendedo-
res e diferenciá-los dos concorrentes” (PERASSI, 
2014, p. 53).

[...] é portanto um sinal perceptível, es-
pecialmente no nome escrito ou falado, 
que é usado pelo fabricante ou comer-
ciante para identificar seus produtos ou 
serviços. Os outros elementos físicos 
ou perceptíveis que são publicamente 
associados [...] também são sinais ou 
expressões da marca. Assim, além do 
nome [...] há outros sinais como figuras, 
cores, certos tipos de letras e alguns 
grafismos (PERASSI, 2014, p. 53).

Nos estudos de identidade de marca, a par-
tir do conceito Limonada que é a nomenclatura 
do suco de limão tradicional, ou seja, o caldo/
sumo do limão dissolvido na água, normalmente 
misturado com açúcar e/ou outra substância 
adoçante, adotou-se o significado do nome ‘Li-
monada’ evocando o sentido de união, mistura, 
pois vários são os limões necessários para se fa-
zer uma limonada. Do mesmo modo, os produ-
tos e serviços oferecidos aproximam-se da me-
táfora “união de vários limões”, uma vez que é a 
partir da junção (da mistura) interdisciplinar de 
várias vertentes do design - o gráfico, a moda e 
o design de superfícies - que se complementam 
e formam os produtos e serviços da Limonada 
Design Estúdio.

A palavra estúdio, do mesmo modo, foi 
eleita também para reforçar este conceito de 
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A empresa também oferece cursos e workshops 
voltados a estudantes, profissionais e entusias-
tas das áreas do design gráfico, arquitetura, 
moda e artes visuais. 

3.2 Cursos oferecidos: online e presencial

Os serviços instrucionais: cursos extensivos 
em média com 16 ou 6 aulas e  workshops que 
ocorrem em um dia com duração de 3 a 6 horas 
da Limonada Design são ministrados tanto na 
modalidade tradicional - presencial, quanto na 
modalidade online. Na modalidade presencial 
os alunos da cidade de Florianópolis, Santa Ca-
tarina, estudam em uma sala de aula comparti-
lhada em ambiente coworking. 

Coworking basicamente se trata de 
um novo modelo de trabalho que 
tem o objetivo de incentivar a troca 
de ideias, compartilhamento, ne-
tworking e colaboração entre dife-
rentes profissionais que podem ser 
de diferentes áreas. Tudo isso pre-
sencialmente e realizado em um es-
critório físico. (DUPRAT, sn)

Em 2015, foi ministrado um curso presen-
cial, Illustrator e Photoshop para Moda, 
contando com 10 alunos matriculados e 8 
concluintes, que deu origem às atividades 
de ensino instrucional. Em 2016, também 
foi realizado o Curso Illustrator e Photoshop 
para moda, com 6 alunos. Este mesmo curso 
foi oferecido em junho de 2016 na modali-
dade online, com 3 alunos matriculados. O 

Figura 2 - Produtos Limonada Design Estúdio
Fonte: Arquivo Pessoal

A figura acima mostra um produto com desenho 
exclusivo, um kit composto por mousepad e ca-
neca que são vendidos na loja virtual da Limo-
nada Design.

Para contato com o público e efeitos de co-
municação, a marca possui perfil nas principais 
redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e Ins-
tagram além de um website, conforme demons-
tra a figura abaixo.

Figura 3 - Website Limonada Design Estúdio
Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 5 - Imagem retirada do vídeo com closed caption
 da aula do curso online Design de Estampas. 

Fonte: Arquivo Pessoal

Toda a divulgação do curso é realizada atra-
vés de estratégias de marketing digital, com 
postagens de conteúdos em forma de artigos 
ou podcast no site da marca e nas suas princi-
pais redes sociais, como Facebook, Instagram 
e Twitter, que compõem o sistema de comu-
nicação da marca educacional da Limonada 
Design Estúdio.

A comunicação digital é uma ferramenta 
decisiva de construção de marca e envolve 
sites, blogs, mídias sociais e vídeos online. 
Estes recursos devem estar aptos a serem 
acessados nas mais diversas plataformas, de 
celulares a smart tvs, recurso este chamado 
responsivo. Tal recurso proporciona maior 
engajamento do público e maior articulação 
de conteúdo. A grande quantidade de infor-
mações em diversas linguagens, define alvos 

plano de ensino compreende 16 aulas, com 
média de 2h/aula cada, englobando os prin-
cipais fundamentos e ferramentas dos prin-
cipais softwares amplamente utilizados no 
mercado para desenho vetorial e manipula-
ção de imagens.

Figura 4 - Flyer digital do Curso Ilustrator e Photoshop para Moda
Fonte: Arquivo Pessoal

Outro curso também realizado é o Design de Es-
tampas (RÜTHSCHILLING, 2008), também nas 
modalidades presencial com aula individual 
e online com 28 alunos matriculados nas tur-
mas abertas nos meses de maio a setembro de 
2016. Neste curso, na turma de junho do curso 
online, houve a participação de um aluno por-
tador de deficiência auditiva, sendo necessá-
ria a gravação das aulas e posterior adição do 
recurso closed caption para compreensão do 
conteúdo por parte deste discente. A acessibi-
lidade é dos requisitos mais importantes para 
a marca Limonada Design, sendo parte de seus 
valores. Todos os vídeos são postados no canal 
da marca no YouTube.
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Figura6 - Faixa etária dos alunos matriculados no curso 
online design de estampas

Fonte: Arquivo Pessoal

Dentre as perguntas relacionadas com a satis-
fação com o curso 100% respondeu que suas 
expectativas foram atendidas, 80% citou que 
as aulas foram explanadas de forma muito cla-
ra e que o conteúdo foi muito útil e 100% dos 
alunos respondeu que faria outro curso. O item 
que mais gerou divisão de respostas foi quanto 
ao local de realização que utiliza a ferramenta 
de Webinar chamada Any Meeting2 como interfa-
ce educacional, onde 40% atribuiu nota 3, 20% 
atribuiu a nota 4 e 40% a nota 5, sendo a nota 
zero considerada péssima e a nota 5 considera-
da ótima. Estes resultados foram obtidos com 5 
respostas de alunos, sendo que 9 era o total de 
alunos do curso.

Em 2016, foi realizada a mesma pesquisa, 
porém com alunos do curso Design de Estam-
pas. O total de alunos matriculados foi 13 pes-
soas, sendo que 10 estavam aptos a participar 
da pesquisa (um aluno na modalidade presen-
cial e 9 na modalidade online), por terem con-
cluído o curso. Os resultados indicaram que 

2  Ver Any Meeting Webinar em http://anymeeting.com/ .

ajustando o foco ao nível do consumidor, e 
permite, ainda, conquistar a confiança, pois 
a característica interacional das hipermídias 
não apenas do consumidor com a marca, mas 
entre os consumidores e potencial público, 
gera relações mais substanciais em relação 
a anúncios impressos ou televisivos (AAKER, 
2015, p. 101-102).

3.3. Pesquisa de satisfação dos alunos com os 
cursos oferecidos

A maioria dos alunos conhece os cursos através 
do Facebook, conforme análise da pesquisa de 
satisfação aplicada durante o período de reali-
zação das aulas, tanto do curso presencial Illus-
trator e Photoshop para Moda em 2015, quanto 
do curso online e presencial Design de Estam-
pas em 2016.

Esta pesquisa foi adaptada do questionário 
de satisfação do usuário QUIS (Questionnaire for 
User Interface Satisfaction), que foi aplicado em 
2012 para pesquisa de usabilidade de interface 
de ensino à distância e desenvolvido para dis-
sertação de mestrado em Design na Universida-
de do Estado de Santa Catarina.

Os resultados apresentados na pesquisa 
de satisfação realizada no curso Illustrator e 
Photoshop para Moda em 2015 apontou que 
80% dos alunos ficou sabendo do curso atra-
vés do Facebook. A faixa etária dos alunos 
matriculados ficou distribuída conforme o 
gráfico abaixo.
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satisfeitos com os planos de ensino propostos nos 
cursos e com os materiais didáticos oferecidos em 
vídeo e texto, aspectos relevantes que contribuem 
para o êxito de um curso tanto na modalidade a 
distância, quanto na modalidade presencial.

No que concerne aos cursos online, cabe 
realizar um estudo mais aprofundado para apli-
cação de melhorias na interface educacional, 
que hoje utiliza uma ferramenta de Webinar 
chamada Any Meeting. Esta ferramenta que ofe-
rece a possibilidade de gravação das aulas para 
posterior disponibilização aos alunos, chat e vi-
deoconferência. Será necessário também, apri-
morar a interface do site www.limonadadesign.
com.br para o oferecimento de senhas pessoais, 
onde são disponibilizados o material didático 
das aulas, adequando às necessidades dos alu-
nos em termos dos seus requisitos, que nestas 
edições analisadas em 70% estão entre as ida-
des de 18 e 35 anos.

Por ser, ainda, uma atividade relativamen-
te recente e pela expressividade dos fenômenos 
educacionais no contexto da educação a distân-
cia, a prática da Docência Online Independente 
deverá ser estudada no âmbito acadêmico, atra-
vés de pesquisas no campo do design, da mídia 
e gestão do conhecimento, como forma de ve-
rificar a aplicabilidade e proposição de novos 
modelos de ensino e aprendizagem.

100% dos alunos soube do curso através do Fa-
cebook, 50% estavam na faixa etária de 18 a 25 
anos e 50% na faixa dos 25 a 35 anos. Para 100% 
as aulas foram explanadas de forma muito clara 
e também de forma muito útil (100% das res-
postas), sendo a nota zero considerada péssima 
e a nota 5 considerada ótima. Foi oferecido nas 
duas modalidades um plantão de dúvidas, onde 
o aluno que encontrava dificuldade nos exercí-
cios, enviava seu problema por email e o pro-
fessor respondia em poucas horas, 100% dos 
alunos atribuiu nota 5 para este plantão, consi-
derando muito útil e eficaz. Todo o material di-
dático dos cursos foi disponibilizado em forma 
de texto e vídeo e 100% dos alunos considerou 
este material ótimo, e também 100% dos alunos 
faria outro curso e indicaria para seus colegas.

4. Considerações Finais

Este estudo teve objetivo de analisar a marca 
educacional da Limonada Design Estúdio, a par-
tir da problemática da Docência Online Inde-
pendente no ensino de conteúdos para o Design 
Gráfico e Design de Estamparia Têxtil, por meio 
dos softwares Illustrator e Photoshop. Os pro-
cedimentos metodológicos para obtenção dos 
dados e informações se deram por observação 
participante, aplicação de questionário de sa-
tisfação do usuário QUIS (Questionnaire for User 
Interface Satisfaction), pesquisa bibliográfica e 
documental, que permitiram a percepção de ca-
racterísticas que influenciam na percepção dos 
alunos e na imagem da marca educacional.

Os resultados indicados na pesquisa de sa-
tisfação apontaram que os alunos se mostraram 
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18
Proposta de Brand Book: SADE Acessórios

Palavras-chave:  Agênero. Marca. Identidade Visual

Resumo:

A marca identifica os produtos e serviços, assim como comunica a identi-
dade da empresa. Ela faz uma conexão simbólica entre a organização, seu 
produto e o mercado de consumo. O resultado de um projeto de marca 
é entregue para o cliente compondo um brandbook. Este será um docu-
mento estratégico para a gestão da identidade visual. Tendo conhecimen-
to sobre a importância de uma empresa ter sua marca de identificação, 
essa temática norteou o desenvolvimento do Trabalho de Iniciação Cien-
tífica - TIC apresentado como requisito de conclusão do curso de Design 
Gráfico na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. O desenvolvimento e 
as conclusões deste estudo serão apresentados neste artigo. O objetivo 
principal do trabalho foi desenvolver uma proposta de brandbook para 
uma marca de acessórios que tem como público alvo os consumidores 
agêneros. A relevância desta proposta está no estudo do público e na defi-
nição de elementos visuais relacionados a este para a elaboração da mar-
ca. O método inclui pesquisa bibliográfica sobre os consumidores e de-
senvolvimento de painéis imagéticos com base na metodologia de Baxter 
(1995). Também verificou-se a aplicabilidade da marca em redes sociais. 
Como resultado do trabalho criou-se a identidade visual e modelos de 
aplicação da marca, atendendo aos requisitos levantados no decorrer do 
desenvolvimento do projeto.
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1. Introdução 

São múltiplas as atuações do designer gráfico 
dentro de uma empresa. Suas ações vão desde a 
criação e desenvolvimento de artes gráficas até a 
concepção da própria identidade corporativa. A 
marca de uma empresa pode ser seu maior dife-
rencial em um mercado competitivo, por isso esse 
tema tem sido amplamente discutido atualmente. 

A palavra marca apresenta-se através do con-
ceito de símbolo, um sinal, um emblema, uma 
insígnia e etc. Para Batey (2010), uma marca é um 
agrupamento de significados e, embora a nature-
za desses significados evolua com o tempo, a mar-
ca continua sendo um agrupamento deles.

Na criação de uma identidade corporativa 
é preciso alinhar quatro fatores básicos comu-
nicação corporativa, comportamento corpora-
tivo, cultura organizacional e identidade visual 
(GRAY e BALMER, 1997). Esse último refere-se 
ao conjunto de imagens e símbolos que servem 
para traduzir de forma gráfica algumas caracte-
rísticas da empresa e, para que sejam sempre 
respeitados, cria-se um Manual da Marca.

Peón (2009) diz que, o manual da marca é a 
fase final do projeto de um sistema de identida-
de visual e consiste em um documento preven-
do a implantação deste sistema por terceiros, 
sem a necessidade de consulta posterior aos 
designers envolvidos. 

Silveira e Gomez (2012) dizem que o Ma-
nual da marca evoluiu para o atual brandbook, 
porém o seu conceito é muito mais amplo, po-
dendo abranger a história da marca, DNA, valo-
res, estratégias e comunicação com seu público.

Para Gomez, et.al (2011) determinar o DNA 

de marca é uma poderosa ferramenta de gestão 
de Design, desta forma identifica-se as caracte-
rísticas genéticas de uma marca, transmitindo 
esses conceitos de dentro para fora.

Portanto, a construção da imagem da marca é 
um processo estratégico, pois a empresa a adota de 
forma consciente para que o público possa identifi-
cá-la e diferenciá-la das demais organizações. 

Desta maneira, este trabalho tem como ob-
jetivo o desenvolvimento de uma proposta de 
brandbook para uma marca de joias para um pú-
blico agênero, assim como também apresentar 
propostas de aplicações desta marca nas redes 
sociais digitais.

Marca é o elemento principal para a dife-
renciação de uma empresa da outra. Portanto, 
se torna importante para este projeto a criação 
de uma identidade visual que foque o público 
agênero. Atender este público tem sido uma 
tendência nos últimos anos, não só para o ramo 
de moda, mas também para outros segmentos. 

2. Procedimentos Metodológicos

Foi por meio de pesquisas bibliográficas e ficha-
mentos que se criou a revisão bibliográfica para 
este trabalho. Na sequência buscou-se aplicar 
os conhecimentos em um estudo de caso.

Para o desenvolvimento do brandbook, há 
uma vasta quantidade de métodos e técnicas 
que visam resolver os problemas e questões 
que o envolvem. Mas não se pode dizer que há 
um método ou técnica únicos que atendam a to-
das as situações possíveis. Para as definições de 
brandbook desse trabalho, buscou-se analisar 
referências de brandbooks já publicados. 
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Para o desenvolvimento conceitual da mar-
ca adotou-se uma adaptação do método de Bax-
ter (1995). Esse autor direciona seus métodos 
para a elaboração de produtos, e neste trabalho 
entende-se produto também uma marca gráfica. 
Ele recomenda a criação de três painéis - painel 
do estilo de vida, painel da expressão e painel do 
tema visual. 

No painel do estilo de vida procura-se tra-
çar uma imagem do estilo de vida dos futuros 
consumidores do produto. Essas imagens de-
vem refletir os valores pessoais e sociais.

No painel da expressão do produto/marca 
procura-se identificar uma expressão para o pro-
duto. Essa expressão deve ser uma síntese do estilo 
de vida dos consumidores. Ela representa a emo-
ção que o produto transmite, ao primeiro olhar.  
No painel do tema visual juntam-se imagens de 
objetos que estejam de acordo com o espírito 
pretendido para o novo produto.

Após a construção dos três tipos de painéis, 
deve-se concentrar no estilo da peça a ser cria-
da. Baxter (1995) fala que a geração de conceitos 
de estilo começa pela identificação das princi-
pais linhas da expressão visual.

Para verificar a aplicabilidade da marca rea-
lizou-se uma pesquisa estruturada e qualitati-
va. Esta foi aplicada em um grupo formado por 
representantes do público na  rede social Face-
book e obteve 31 respostas. Esses dados foram 
coletados com auxílio de uma ferramenta do 
google para questionários.

Para a aplicação das marcas nas redes so-
ciais digitais, este trabalho limitou-se a duas en-
tre as mais acessadas pelo público-alvo: o Face-
book e o Instagram.

3. Revisão bibliográfica

Para o desenvolvimento do projeto do bran-
dbook é necessário que se conheça algumas 
teorias para embasa-lo. Essa revisão bibliográ-
fica inicia com a definição de do público, pois 
este é determinante para o efetivo desenvolvi-
mento do projeto. 

Com esses dados já conhecidos, o próximo as-
sunto abordado é a marca. Aqui busca-se conhecer 
o seu desenvolvimento e a sua importância.

3.1 Público alvo

Scott (1994 diz que a noção de gênero é enten-
dida como relações estabelecidas a partir da 
percepção social das diferenças biológicas en-
tre os sexos. Assim, agênero, é um termo que 
pode ser utilizado para designar valores e ca-
racterísticas de modo a referir-se à elaboração 
cultural das noções humanas que mesclam 
masculinidade e feminilidade.

Vindo de uma tendência europeia, dos anos 
70 e tendo como ícones David Bowie o estilo an-
drógino alastrou-se rapidamente pelo mundo ten-
do muitas vezes a denominação de o Glam Rock.

Contudo, o movimento perde força a partir 
de 1973, mas continua sua forte influência até 
hoje em capas de revistas, filmes e principal-
mente, coleções no universo da moda.

Como exemplo desta influência podemos 
apresentar a fotógrafa canadense Hana Pesut. 
Ela tem um projeto fotográfico que tem por ob-
jetivo registrar imagens de casais ao redor do 
mundo que aceitem fazer a troca de roupas en-
tre o homem e a mulher.
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vida de um produto ou serviço. Portanto, a mar-
ca ocupa cada vez mais espaço nas dimensões 
estruturais e estratégicas de uma organização. 
Wheeler (2012) acrescenta que a marca é a pro-
messa, a grande ideia e as expectativas que re-
sidem na mente de cada consumidor a respeito 
de um produto.

Identidade visual ou identidade da marca é 
expressão visual e verbal da mesma, ela começa 
como um símbolo e um nome e evolui para se 
tornar algo maior, uma matriz de instrumentos 
e comunicação (WHEELER, 2012).

4. Estudo de caso

O estudo de caso é norteado pela linha de joias 
para o público agênero criada por Alexandre 
Borssato Baldissera em seu trabalho de conclu-
são de curso de Tecnólogo em Design de Produ-
to no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC.
O perfil de consumidores desse tipo de produ-
to, traçados por Baldissera (2015) são jovens 
adultos, de 20 a 35 anos que trabalham/estu-
dam principalmente em áreas como design, 
publicidade, moda, arquitetura e artes visuais. 
São pessoas com fácil acesso a informações e 
que estão inseridas em áreas de trabalho que 
envolvem criatividade. São ainda pessoas que 
gostam de ver filmes e ler livros, sair com ami-
gos, frequentar baladas e bares. Tem um estilo 
urbano, casual e básico. 

A linha de joias consiste em diversas peças: 
anéis, pulseiras/braceletes e colares/pingentes. 
Essa linha ganhou o nome de Sade -  que em tur-
co significa “simples”. Algumas peças podem ser 
vistas na figura 1.

Outro exemplo é Andreja Pejić, uma mulher 
transgênero que até 2014 era conhecida como 
um modelo andrógino. Sua beleza ambígua 
criam um híbrido entre masculino e feminino. 
A modelo já protagonizou editoriais para Vogue 
Paris e Vogue Itália e entrou duas vezes no des-
file da marca Ausländer no Fashion Rio Verão 
2012: uma vez com um look masculino e outra 
com um feminino.

Para Lotufo (2011), é um reflexo dos tem-
pos atuais. Ele analisa essa tendência andrógi-
na sob o ponto de vista das mudanças de papeis 
na sociedade contemporânea. É comum ver os 
homens cada vez mais assumindo funções con-
sideradas femininas, como por exemplo, cuidar 
dos filhos e da casa, e mulheres assumindo pa-
péis de liderança como chefes de família, capi-
tãs de indústria e até mesmo presidente.

3.2 Marca

Kotler (2000) considera que a marca representa 
provavelmente o mais poderoso instrumento de 
comunicação, entretanto, poucas organizações 
conscientemente criam e usam uma identidade 
de marca para colocar seus produtos e serviços 
no mercado. Wheeler (2012) ainda acrescenta 
que as marcas costumavam ser uma exclusivida-
de de grandes produtos de consumo, porém ago-
ra todas as empresas falam da importância da 
marca. Marcas ineficazes prejudicam o sucesso.

Carneiro (2007) descreve que a marca está 
intrinsicamente vinculada à sobrevivência de 
uma organização como um todo, tornando-se 
vital para manifestar a estratégia daquela em-
presa, não se restringindo apenas ao ciclo de 
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vários produtos com a finalidade de compreender 
melhor os estilos. A escolha das cores aqui é um 
ponto importante para o trabalho. O branco e o 
preto podem ser percebidos em quase todas as 
imagens desse painel, apresentado na figura 3.

O último painel é o do tema visual e pode 
ser observado na figura 4. O minimalismo e os 
formatos geométrico predominam. Novamen-
te as cores preto e branco e tons de cinza estão 
muito presentes nesse painel.

Figura 2 - Painel de Lifestyle .
Fonte: O autor (2016).

Figura 1 – Algumas peças da Linha de joias Sade: pingentes 
para colares, anéis e pulseiras, respectivamente.

Fonte: Baldissera (2015).

Essas peças foram criadas a partir de pesqui-
sas feitas pelo autor sobre o público agênero e 
a conclusão alcançada por Baldissera (2015) foi 
a criação de uma linha totalmente neutra, com 
formas o mais simples possíveis. 

Na tentativa de dar continuidade à identida-
de destas joias, foram levados em consideração 
os mesmos conceitos que embasaram a sua ela-
boração. Como ferramenta auxiliar para se che-
gar à marca gráfica, foram produzidos três pai-
néis conforme a metodologia de Baxter (1995).

O primeiro painel, apresentado na figura 2, 
mostra o estilo de vida do público, com situa-
ções, locais e possíveis produtos que podem fa-
zer parte da vida do consumidor, de maneira a 
compreender seu estilo de vida.

O segundo é o painel de expressão, que ca-
minhou pela base já estabelecida por Baldissera 
(2015) que é o neutro e o geométrico. Além disso 
também foi colocado outros aspectos como ele-
gância, simplicidade e minimalismo. É possível ver 
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A partir desses painéis como referência, foram 
criadas várias alternativas de símbolos gráficos 
para a marca. Dessas foram escolhidas três que 
estão representadas na figura 5.

Figura 5 – Alternativas para o símbolo da marca.
Fonte: O autor (2016).

Na alternativa 1 (um) buscou-se a união en-
tre as formas do quadrado e do triângulo, com a 
fusão das arestas.

A alternativa 2 (dois) tivemos também um 
quadrado, mas com uma rotação de 45° graus 
criando assim um losango, ou a fusão das ares-
tas de dois triângulos espelhados.

Já na alternativa 3 (três) tivemos também 
um losango, mas dessa vez com um quadrado 
inserido nele.

Foi elaborado em questionário para des-
cobrir qual dos três símbolos se encaixava mais 
nos conceitos. 

O símbolo 2 (dois) e o símbolo 3 (três) foram 
os melhores avaliados, apesar de o símbolo 2 ter 
ganhando no quesito “neutralidade”, o símbolo 
número 3 (três) ganhou nas outras duas categorias, 
portanto para fazer parte da logo foi escolhido o 
símbolo número 3 (três), como mostra na figura 6.

Pode-se notar, aqui que a logo gerada segue 
os estilos propostos nos painéis semânticos. 

Figura 3 - Painel de expressão.
Fonte: O autor (2016).

Figura 4 - Painel de tema.
Fonte: O autor (2016).
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Figura 8 - SADE Jewlry (espaço negativo)
Fonte: O autor (2016).

A tipografia trabalhada na marca é a Futura Ex-
trabold Condensed, e a tipografia auxiliar refe-
rente a Jewlry é a Swiss721BT Light Condensed 
usando um espaçamento maior entre as letras. 
O uso dessa tipográfica está previsto também 
para aplicações nos demais textos. As tipogra-
fias seguem a linha minimalista e são de boa 
legibilidade. As cores, chumbo e branco, foram 
escolhidas por serem cores simples e com bom 
contraste. Esses elementos podem r verificados 
nas figuras 7 e 8.  

4.1 Desenvolvimento das peças gráficas

A marca desenvolvida teve a proposta de apli-
cação em duas mídias, sendo elas: impressa e 
digital. Para o projeto impresso foi desenvolvi-
do o brandbook da marca, apresentado na fi-
gura 9, abaixo. 

Figura 6 - Símbolo SADE
Fonte: O autor (2016).

Figura 7 - Logo SADE Jewlry
Fonte: O autor (2016)
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Figura 11 - Mockup Facebook
Fonte: O autor (2016).

As fotos contaram com dois modelos com ves-
timentas iguais. Nas fotos apresentas abaixo 
como figuras 12, 13, 14 e 15, pode-se perceber 
a criação de ângulos e linhas na interação entre 
os corpos dos modelos.

Figura 12, 13, 14 E 15 - Editorial SADE
Foto: O autor (2016).

Durante o processo de desenvolvimento das 
peças gráficas, houve o cuidado em seguir uma 
coerência entre o que estava sendo apresenta-
do e a identidade visual anteriormente estabe-
lecida para a marca.

Figura 9 - Mockup Brandbook.
Fonte: O autor (2016).

Para a aplicação digital da marca foi criado um 
editorial para sustentar a primeira coleção da 
SADE nas redes sociais. A figura 10 é a simulação 
da apresentação  da marca no Instagram e a fi-
gura 11 simula a marca no Facebook. 

Figura 10 - Mockup Instagram
Fonte: O autor (2016).
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5. Considerações finais

O resultado final se apresentou satisfatório, re-
solvendo o objetivo principal do trabalho. O de-
senvolvimento da marca foi apoiado pelas pes-
quisas bibliográficas e por pesquisa feita com 
seu público-alvo. 

A compreensão do consumidor agênero 
foi imprescindível para um bom andamento do 
projeto gráfico. O questionário realizado, mes-
mo tendo poucos respondentes, contribuiu na 
busca pela assertividade do projeto. Os painéis 
visuais de Baxter (1995) trouxeram de maneira 
clara as referências formais e de cor que a marca 
deveria ter. 

Verificou-se a valiosa contribuição que a 
prática soma à teoria. O desenvolvimento do 
projeto trouxe conhecimento sobre a atuação 
do designer gráfico na sua atuação profissional. 
Criou-se uma noção do quão complexo e deta-
lhado pode ser o desenvolvimento de uma iden-
tidade visual para uma empresa, independente 
de sua área no mercado. A elaboração de uma 
marca requer responsabilidade e se apresenta 
como um grande desafio, pois envolve a con-
cepção de uma comunicação específica, única e 
com relevância para sua empresa e público.
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19
Percepção de Consumidores Quanto 
a Arquitetura de Marcas

Palavras-chave: Gestão de Marca. Arquitetura de Marca. Portfólio de Produtos

Resumo:

Este artigo tem como objetivo analisar aspectos de arquitetura 
de marca, por meio da percepção dos consumidores sobre 
produtos de mesma categoria, inseridos em diferentes modelos 
de arquitetura. Os procedimentos utilizados foram, na primeira 
etapa, revisão da literatura; e na segunda, uma pesquisa de 
percepção. Após a coleta de informações, foi realizado um estudo 
estatístico a fim de analisar dados quantitativos, com enfoque 
na percepção da preferência do consumidor. Os resultados 
demonstram que a arquitetura de marcas pode influenciar na 
escolha de um produto, é evidente também, que o uso de marca 
mãe ou marca mãe mais marca do produto, tem a preferência do 
consumidor no caso estudado. 
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dade quanto a satisfação criam as distinções 
entre os produtos dentro de cada categoria. 
Desta forma, a marca fornece ao produto e à 
organização um significado, uma história e, 
como um signo, auxilia nas associações emo-
cionais que são criadas na mente do consumi-
dor (MOZOTA, 2003). Conforme apresentado 
por Fuchs e Diamantopoulos (2010), o posi-
cionamento de marca está relacionado a um 
fenômeno perceptivo e subjetivo de constru-
ção da identidade corporativa por parte do 
consumidor, formado através de uma inter-
pretação racional ou emocional. Para Kotler 
(2010), esta disposição está relacionada à 
marca, sua identidade e integridade. O po-
sicionamento pretendido é como a empresa 
quer que a marca seja percebida pelo seu pú-
blico-alvo, enquanto o posicionamento real 
trata-se da percepção factual do consumidor 
no que diz respeito à informação assimilada 
(FUCHS; DIAMANTOPOULOS, 2010). 

Há uma atenção crescente por parte 
de empresas para gerir a relação entre suas 
marcas. A decisão de construir um portfólio 
torna-se complexa à medida que as organiza-
ções combinam marcas com distintas capaci-
dades e limitações (TYBOUT; CALKINS, 2006). 
A Figura 1 apresenta diferentes exemplos de 
estruturação de um portfólio. Observa-se 
que as decisões sobre uma marca podem ter 
uma influência direta sobre outras, sub-mar-
cas e produtos.

1. Introdução

A marca tem um papel decisivo na percepção 
do produto, pois os consumidores o percebem 
moldado pela marca (TYBOUT; CALKINS, 2006). 
O gerenciamento de marca ou branding prevê o 
planejamento e implementação da(s) marca(s), 
visando o desenvolvimento e o controle de suas 
diversas expressões, por meio da organização 
de ações estratégicas de construção e projeção 
no mercado (AAKER, 2007).

A posse de uma grande variedade de mar-
cas tornam dispendiosos os investimentos 
para sua manutenção, sendo em alguns ca-
sos, necessário reduzir o repertório e concen-
trar os investimentos para fortalecer o negó-
cio (STRUNCK, 2007). Nesse sentido, Wheeler 
(2008) apresenta a estratégia adotada pela 
Unilever em 1999, ao reduzir seu portfólio 
de 1.600 para 400 marcas. A razão dos super-
mercados estarem abarrotados de produtos 
e consequentemente de marcas, deve-se ao 
fato de mais de 90% dos lançamentos serem 
produtos derivados de uma marca principal 
(RIES; TROUT, 2009). Portanto, este artigo tem 
como objetivo analisar a marca no que diz res-
peito à sua arquitetura, através da percepção 
dos consumidores sobre produtos de mesma 
categoria ainda que inseridos em diferentes 
modelos de arquitetura de marca.

2. Arquitetura de Marcas

As organizações têm reconhecido a impor-
tância das relações estabelecidas por suas 
marcas. Para o consumidor, tanto a familiari-
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Figura 2.Principais níveis da arquitetura de marca. 
Fonte: Os autores.

Este cenário resultou em três sistemas de arqui-
tetura. A Figura 3 apresenta esses modelos com 
os seus pontos fortes e fracos, permitindo assim 
uma comparação das estratégias mais relevan-
tes de acordo com cada realidade empresarial.

Figura 3 Organização dos conceitos de arquitetura de marca. 
Fonte: Os autores.

Através da Figura 3 é possível perceber que a ar-
quitetura de marca é uma parte integrante do 
branding e contribui para a lógica de estruturação 
de uma instituição. A organização dos conceitos 
de arquitetura, juntamente com os seus pontos 
fortes e fracos, auxilia na identificação do modelo 
adotado por uma empresa, alinhando seus obje-
tivos e propondo soluções para a marca.

Figura 1. Portfolio de marca. 
Fonte: Os autores.

A arquitetura de marcas refere-se à hierarquia 
de várias marcas existentes em uma instituição. 
O design da identidade corporativa pode ajudar 
a empresa a crescer e vender com mais eficá-
cia, por meio da ordem visual e diferenciação 
(WHEELER, 2008). 

Segundo Chailan (2009), não existe um mo-
delo único de arquitetura de marcas, sendo que 
os autores divergem quanto ao número de ní-
veis e conceitos relativos à sua hierarquização. 
Wheeler (2008) apresenta quatro cenários para 
a arquitetura de marcas. Souza e Nemer (1993) 
apresentam três estratégias envolvendo o uso 
de marcas. A relação entre conceitos e arquite-
tura proposta por Wheeler (2008), Mozota (2011) 
e Souza e Nemer (1993) foi sintetizada em três 
categorias: marca da empresa, marca do pro-
duto e marca da empresa e marca do produto, 
demonstradas através da Figura 2.
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imagem foi exibida logo abaixo (Figura 4). Caso 
o entrevistado respondesse “Não”, o questioná-
rio estava concluído - tendo em vista que todas 
as perguntas subsequentes eram relacionadas às 
diferenças de percepção entre os grupos.

Figura 4. Grupos “x” e “y”. 
Fonte: Os autores.

As perguntas iniciais foram feitas para identificar 
os dados sociodemográficos dos participantes. 
As seis perguntas seguintes tinham como função 
identificar alguns itens que poderiam influenciar 
na escolha de um determinado produto. A última 
pergunta referia-se ao motivo do entrevistado de-
monstrar mais interesse em consumir produtos de 
um grupo específico ou o motivo de não possuir ne-
nhuma preferência. O questionário foi estruturado 
através do JotForm da Interlogy LLC, um modelo de 
questionário livre, que automaticamente organiza 
e concatena os dados coletados. Para a intersecção 
e conversão de dados foi utilizado um software de 
planilha, com ferramentas de cálculo e gráficos.

4. Resultados / conclusão

Um total de 101 pessoas responderam à pesqui-
sa , com idade entre 15 e 70 anos. Desse total, 55 

3. Metodologia de pesquisa

Quanto à sua natureza, esta pesquisa pode ser 
classificada como básica. Segundo seu objetivo, 
esta pesquisa assume caráter exploratório e des-
critivo (GIL, 2008). Este estudo pode ser caracteri-
zado como teórico, de revisão sistemática, e visa 
identificar estudos na área de design e branding. 
Os procedimentos utilizados foram, na primeira 
etapa, revisão da literatura e, na segunda, carac-
terizados por estudo de percepção externa me-
diante um questionário com os consumidores.

3.1 Descrição dos procedimentos

Com o objetivo de avaliar a percepção do inte-
resse do consumidor em relação a produtos ali-
mentícios, foi aplicado um questionário para ser 
respondido através da Internet. Os participantes 
foram convidados a participar por e-mail. O con-
vite incluía uma breve apresentação da pesquisa 
e o acesso ao site onde o questionário pôde ser 
respondido. O questionário foi desenvolvido pe-
los autores desta pesquisa no primeiro semestre 
de 2011 e ficou disponível para respostas por um 
período de 05 dias. Cabe ressaltar que antes de 
disponibilizar o acesso aos participantes, os au-
tores realizaram testes piloto para verificar a cla-
reza das questões e identificar possíveis falhas. 
O número de perguntas possíveis variou entre 06 
e 10, a variação no número estava ligada ao tipo 
de resposta dada pela sexta questão onde ao con-
sumidor foi perguntado: “Você percebe diferen-
ças significativas na apresentação visual destes 
dois grupos de produtos que poderiam influen-
ciar sua escolha no momento da compra?” Uma 
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Figura 6. Influência da propaganda e 
publicidade ao escolher um produto. 

Fonte: Os autores.

Assim, conforme exposto na Figura 6, o fabri-
cante ou produtor são os itens que mais podem 
impactar na escolha de um produto. Embora as 
respostas não sejam significativamente discre-
pantes, é importante considerar o impacto que 
esses itens representam em relação a escolha 
do consumidor em detrimento à propaganda e 
publicidade, uma vez que essas mídias repre-
sentam um custo maior.

A pergunta seguinte era sobre diferenças 
significantes percebidas na apresentação visual 
dos produtos entre os dois grupos. A pesquisa 
seria finalizada caso o entrevistado respondes-
se “Não”, pois era relevante averiguar a percen-
tagem de pessoas que não percebem diferenças 
na apresentação visual de ambos os grupos. No 
entanto, caso o entrevistado respondesse sim, 
outras perguntas seriam feitas, sendo a inten-
ção descobrir quais eram o interesses dos inqui-
ridos sobre possibilidade de escolha.

Àqueles que responderam «sim» à pergunta 
anterior (Q6) foi perguntado: «Imagine que 
você provou e gostou de um sabor de suco em 

eram do sexo feminino (54,46 %) e 46 do sexo mas-
culino (45,54 %). Os resultados quanto ao nível 
educacional podem ser encontrados na Figura 5.

Figura 5. Nível educacional.
Fonte: Os autores.

Após as perguntas sociodemográficas, as ques-
tões concentraram-se no objetivo da pesquisa. 
Quando questionadas sobre a influência da 
propaganda e publicidade na escolha do pro-
duto, 15 pessoas responderam “Não” (14,86%) 
e 86 responderam “Sim” (85,14%). Foi também 
perguntado o quanto a marca e o produtor im-
pactavam na escolha do produto, como mos-
trado na Figura 6. As seguintes respostas eram 
possíveis: produtor, marca, o conhecimento de 
outros produtos da mesma marca e o conheci-
mento sobre produtos do mesmo produtor.
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dutos da mesma marca, e, após uma experiên-
cia insatisfatória, optariam por experimentar 
outra marca.

A última pergunta feita ao entrevistado foi: 
“Entre os dois grupos de produtos, qual você 
estaria interessado em consumir? O grupo que 
tem produtos de uma única marca? Ou aquele 
que tem produtos de diferentes marcas?” O en-
trevistado também poderia responder que ele 
não estava interessado em consumir produtos 
de qualquer um dos grupos (Figura 9).

Figura 9.  Preferência por um grupo de produtos. 
Fonte: Os autores.

Esta última questão destaca o quanto este mo-
delo de arquitetura de marcas pode fortalecer a 
imagem de uma organização pela sinergia atri-
buída ao seu portfólio de produtos. Após a cole-
ta de dados, foi realizado um tracking quantita-
tivo das respostas com relação às questões mais 
relevantes para o objetivo desta pesquisa.

Para correlacionar os dados a partir dessas 
questões, os inquiridos foram divididos em dois 
fluxos de pergunta, partindo da questão 6 (Q6): 
fluxo I e II. A questão 7 (Q7), avaliou a preferên-
cia dos entrevistados para um grupo, assumin-
do que eles experimentaram e aprovaram um 
sabor do suco de cada grupo. A questão 8 (Q8) 

ambos os grupos, se você fosse provar outro 
sabor do suco, escolheria aquele que tem uma 
única marca ou o que possui várias marcas?» 
46 pessoas relataram ter uma preferência para 
o grupo de uma única marca de produtos, 
enquanto 15 optaram pelo grupo de marcas dis-
tintas. Após isto, os mesmos 61 entrevistados 
responderam a seguinte pergunta: “Agora ima-
gine que você já provou um e não gostou de um 
dos sabores em ambos os grupos, se você tives-
se que experimentar outro suco sabor, qual gru-
po você escolheria? Aquele de uma única marca 
ou aquele com várias?” 50 entrevistados esco-
lheram os produtos do grupo de várias marcas, 
enquanto 11 preferiram o grupo de uma única 
marca de produtos (Figura 8).

Figura 8. Preferência por um grupo de produto após uma expe-
riência satisfatória (Q7) e uma experiência insatisfatória (Q8). 

Fonte: Os autores.

A Figura 8 evidencia o impacto da experiência 
com um produto sobre a marca, pois após uma 
experiência satisfatória com um produto, o con-
sumidor explicitou a preferência por outros pro-
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Arquitetura de marca e resumidas na Figura 6 
-, de modo que a pesquisa reforça o modelo de 
acordo com os seus pontos fortes e fracos, tendo 
em vista que, inicialmente, os entrevistados de-
monstraram preferência ao grupo de produtos 
de uma única marca, mas após uma experiência 
negativa, outros produtos foram afetados.

O Fluxo II indica que os respondentes man-
tiveram suas preferências, reforçando o modelo 
mencionado no Marca do Produto, também in-
dicado na Figura 6. O modelo elabora que pro-
blemas relacionados a uma marca específica 
podem não interferir na imagem da corporação 
como um todo, possibilitando o desenvolvi-
mento de cada marca.

5. Discussão e implicações

Nos negócios, a extensão e a importância da 
marca têm se difundido cada vez mais, sendo 
vista como um elemento-chave na estratégia de 
comunicação, gestão e venda de produtos e ser-
viços. A marca não é desvalorizada pelo uso; ao 
contrário de outras propriedades, é reforçada 
quando o seu uso é apropriado. Assim, a marca 
é influenciada pela hierarquia do conjunto da 
marca e pela gestão da relação entre as marcas 
de uma organização. 

A gestão ineficiente de uma marca pode 
impedir a associação da assinatura visual com 
o produto. Em se tratando de famílias de produ-
tos, pode não atingir os resultados desejados se 
a distribuição de elementos institucionais não é 
bem planejada, confundindo os consumidores 
sobre o posicionamento de uma organização e o 
posicionamento de seus produtos. Assim, a hie-

avaliou a preferência dos respondentes para um 
grupo, assumindo que eles experimentaram e 
não aprovaram um sabor do suco de cada gru-
po. Na questão 9 (Q9), as respostas foram defi-
nidas de acordo com os resultados anteriores. 
Baseando-se nos dados gerados a partir deste 
cruzamento, é possível desenhar o seguinte dia-
grama (Figura 10).

Figura. 10. Demonstração das respostas através de fluxograma. 
Fonte: Os autores.

Fluxo I - Na pergunta 7 (Q7), 46 dos 61 entrevista-
dos escolheram os produtos de marca única. Des-
tes 46 respondentes, após uma experiência nega-
tiva, 37 testariam produtos de marcas diferentes.
Fluxo II - Entre os 15 que, após uma experiên-
cia positiva, decidiram entre várias marcas, 13 
mantiveram a sua preferência ao responder a 
questão 8 (Q8).

Neste contexto, os dados do Fluxo I se ali-
nham com as características indicadas no mo-
delo Marca Corporativa - apresentado na seção 
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