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Abstract
Identifying and meeting the demands of consumers are the basic premises of an organization, which must also present and position its products clearly. In this sense, this work aims to understand brand management on aspects of its hierarchy. The research, of an applied nature, was
divided into two stages, the irst theoretical and systematic analysis and
the second of a descriptive character, which organizes and represents
visually structures of brand hierarchy. The results include a hierarchical
distribution model of the elements of the brand emphasizing that its development should be planned, predicting its extension and relation with
other brands and products of the company.
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Resumo

2

Identiicar e atender às exigências dos consumidores são premissas
básicas de uma organização, que deve também apresentar e posicionar
seus produtos de forma clara.
Nesse sentido, este trabalho visa compreender a gestão da marca
sobre aspectos de sua hierarquia. A pesquisa, de natureza aplicada, foi
dividida em duas etapas, a primeira teórica e de análise sistemática e a
segunda de caráter descritivo, que organiza e representa visualmente
estruturas de hierarquia de marca. Os resultados incluem um modelo de distribuição hierárquica dos elementos da marca enfatizando que
seu desenvolvimento deve ser planejado, prevendo sua extensão e relação com outras marcas e produtos da empresa.
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1 Introdução
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O termo “marca”, indica interação entre os sinais expressivos (formais
e comportamentais) e a imagem da organização na mente das pessoas. A
marca é como uma pessoa que teve sua personalidade cuidadosamente
criada e desenvolvida, tal personalidade é forjada por meio de ações de
comunicação do seu design, de sua publicidade, de seu comportamento
social. Traços de personalidade bem deinidos ajudam a trazer coerência às ações da marca e proveem mais credibilidade a promessa central.
(STRUNCK, 2007; JUCÁ & JUCÁ, 2009).
A marca tem um papel decisivo na percepção do produto, pois os
consumidores percebem o produto moldado pela marca (TYBOUT;
CALKINS, 2006). Gerenciar os elementos institucionais dentro do sistema de marca está entre as principais tarefas do gestor, pois é uma maneira básica de controle institucional.
A gestão de marcas, com o auxílio da publicidade e de estratégias
de relações públicas, ocupa-se de evidenciar a qualidade de produtos
e serviços, e também, de minimizar expressões e discursos contrários
à marca. O gerenciamento de marcas não limita suas ações ao consumidor inal, abrange também outros públicos, os funcionários da corporação, fornecedores, e demais stakeholders, que devem ser considerados
para a consolidação das marcas (PONTES et al, 2009).
O design apresenta-se como um dos principais responsáveis pela
comunicação destes públicos, principalmente, por participar da valorização da marca em diferentes bases, como embalagem, produto e propaganda. Para a gestão de design, isso signiica coerência em estética e
forma. Empresas que tiram vantagem da equação promessa/resultado
percebem o papel crucial que o design desempenha na integração de
experiência de produtos e de marca (MOZOTA, 2011).
A marca fornece ao produto e a organização um signiicado e uma
história, e como um signo garante a funcionalidade e as associações
emocionais que são criadas na mente do consumidor. Tanto a familiaridade (número de experiências que um consumidor tem com o produto) quanto o conhecimento (capacidade de ter sucesso nas funções do
produto) criam as distinções entre as categorias de produtos que são
percebidas diferentemente pelos consumidores (MOZOTA,2003).
As associações emocionais são, conforme supracitado, formadas a
partir da familiaridade e do conhecimento da marca, essas relações permitem deinir as estratégias da marca perante o consumidor, direcionando seu posicionamento no mercado. O posicionamento é, portanto,
um sistema de pensamento que enfrenta para valer, o difícil problema
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de se fazer ouvir nessa nossa sociedade saturada de comunicação.
Segundo Fuchs e Diamantopoulos (2009), o posicionamento de marca
está relacionado a um fenômeno perceptivo e subjetivo de construção da
imagem da marca pelo consumidor, formado por meio de uma interpretação racional ou emocional. 2003).
O posicionamento está relacionado à marca, sua identidade e integridade. Nesse sentido, a identidade da marca corresponde ao seu posicionamento na mente dos consumidores e precisa ser relevante para suas
necessidades e desejos. Enquanto a integridade da marca está relacionada
à concretização do que se alegou a respeito do posicionamento, corresponde a coniança transmitida e a satisfação do consumidor após a experiência
com a marca (KOTLER, 2010).Para Lipovetsky (2007:82) “o objetivo da comunicação é cada vez mais criar uma relação afetiva com a marca.”
O gerenciamento de marca ou branding1 prevê o planejamento e implementação da marca, 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). Assim,o trabalho contínuo de administração e divulgação gera uma boa imagem da marca,
que pode garantir um valor afetivo e inanceiro para tudo o que está
ligado a ela (PERASSI, 2001).
Essa integração estratégica caracteriza e diferencia a marca, como
matriz geradora de signiiicado que inspira, cria valor e protege a organização e como ferramenta que acrescenta energia potencial e fortalece
os negócios da companhia (GRUPO TROIANO, 2011). Portanto, o design
desempenha função primordial na integração entre produtos e marcas
e, dessa forma, participa como forte integrante de branding.
Logo, mostra-se necessário gerenciar sua essência, seu posicionamento e os elementos que a identiicam, para isso, cabe ao gestor entender onde e como se comportam tais elementos dentro do sistema
de marca. A partir da hierarquização dos conceitos de assinatura visual,
identidade visual, identidade corporativa e marca, este artigo propõe a
distribuição dos elementos que identiicam e estruturam uma organização, com a inalidade de facilitar a gestão da marca. Este estudo pode
ser caracterizado como teórico, de revisão sistemática, e visa identiicar
estudos na área de design e gestão de marca, assim como identiicar a
necessidade de futuros trabalhos.
Esta pesquisa objetiva o desenvolvimento de um modelo visual que
organize conceitos relacionados à gestão de marca, conigurando-se
como de natureza aplicada.
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tidade visual é o conjunto de elementos gráicos que irão formalizar a
personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço (STRUNCK,
2007).
O conjunto de elementos institucionais e as regras que irã o reger suas
aplicações é o que chamamos Manual de Identidade Visual. Ele serve de
guia para a implantação e manutenção do sistema de identidade visual.
Portanto, a identidade visual reúne elementos institucionais que exploram prioritariamente o sentido da visão, enquanto elementos institucionais que exploram com maior intensidade outros sentidos pertencem a
um conjunto mais abrangente denominado Identidade corporativa.
A identidade corporativa da empresa é formada pelo conjunto de
todas as suas manifestações. Esse conjunto abriga os produtos, embalagens, folhetos, uniformes e procedimentos de atendimento, compostos com textos linguís-cos, sonoros, visuais e comportamentais, dentre
outros, que expressam o caráter da empresa e cons%tuem sua marca
(PERASSI, 2001).
A iden’dade corpora’va nãoné formada apenas por um desenho,nome
ou slogan. Tudo em uma empresa precisa estar integrado à sua identidade: valores, metas e compromissos. Produtos, serviços, atendimento,
pessoas, produção, distribuição e ains fazem parte de um sistema de
comunicação que é visto pelos consumidorescomo elementos de iden.
dade da marca que eles escolheram comprar (MARTINS, 2000).
Desta forma, identidade corporativa é a imagem mental oicial, que
a organização propõe, assim, seu planejamento pode minimizar distorções da imagem desejada pela empresa. Então, o Brandbook serve
como um guia de orientação que busca nortear a signiicação de pontos de contato (ou elementos institucionais) da organização, procurando
orientar a percepção das pessoas sobre valores, conceitos e benefícios
associados aos elementos que compõem a marca. (AAKER, 2007); (GIMENO, 2000); (WHEELER, 2008).
Marcas ajudam na construção de diferenciais competitivos na mente dos consumidores, gerando experimentação e lealdade. Portanto,
sua força está na sua capacidade de ajudar a empresa a construir valor
por meio de vendas, margem e participação de mercado (JUCÁ & JUCÁ,
2009). Cabe ao designer trabalhar signiicado, elementos intangíveis e a
diferenciação visual das marcas (WHEELER, 2008). Pode-se inferir então
que marca é a imagem mental constituída pelo conjunto de valores atribuídos pelas pessoas com quem se relaciona de alguma forma.
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Figura 02: Brand Target Fonte:
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Autor - Teixeira (2011)
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O Brand Target (Figura2) faz analogia a um alvo, pela disposição de
forma hierárquica, radial e Aixa dos conjuntos – o conjunto menor pertence ao conjunto subsequente maior. A distribuição destes elementos
institucionais é lexível (como dardos em um alvo), assim, a disposição
de tais elementos é dada conforme o principal campo do sentido explorado (que pode ser diferente conforme o nível de interação do objeto
com os cinco sentidos). Os elementos também podem estar dispostos
em áreas limítrofes entre dois conjuntos (por exemplo: uma embalagem
pode explorar em igual intensidade ou intensidade similar o sentido da
visão e os demais sentidos).
A marca não é depreciada pelo uso, ao contrário de outros ativos
patrimoniais, ela é fortalecida quando seu uso é adequado, quanto mais
for utilizada mais se fortalecerá. No contexto empresarial, a abrangência e a importância da marca têm sido cada vez mais ampliadas, por ser
considerado elemento fundamental nas estratégias de comunicação,
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administração e comércio de produtos e serviços. Portanto, reconhecer
a distribuição dos conjuntos facilita a coordenação dos elementos institucionais e consequentemente o gerenciamento da marca.
O Brand Target pode facilitar o diagnóstico do estado atual de marca de uma empresa, ou seja, como está a distribuição hierárquica de
elementos que identiicam a organização nos conjuntos, e a partir de
então, traçar estratégias de reposicionamento (planejar o estado futuro), focando diretamente na distribuição dos elementos institucionais
(ou a distribuição dos dardos no alvo). Desta forma, a representação
visual (alvo) do Brand Target facilita o entendimento. Para ins didáticos
e pedagógicos, o Brand Target principalmente por meio de sua representação visual pode facilitar o entendimento da hierarquia do conjunto
e dos subconjuntos da marca e, consequentemente, a distribuição de
seus elementos.
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A presente proposta evidencia a importância da hierarquia de marca
para o design, e também como sua consideração pode facilitar propostas de gestão de marca.
Uma administração de marca ineiciente pode diicultar, por exemplo, que um produto seja associado à assinatura visual, aos demais produtos e a uma organização.
Ou ainda, ao lançar no mercado famílias de produtos, uma empresa
de marca consolidada, pode errar por não planejar a distribuição dos elementos institucionais (dardos), isso pode ocasionar equívocos (os dardos
podem atingir outros alvos), e assim,confundir as pessoas com relação ao
posicionamento da empresa e o posicionamento de seus produtos.
Por im, cabe esclarecer que o Brand Target tem potencial didático
e pode ser utilizado para apresentar as relações entre os elementos da
marca e a hierarquia.
Além disso, cumpre a função de esclarecer os termos (assinatura visual, identidade visual, identidade corporativa e marca) e a sua abrangência - por meio de uma representação visual. Essa proposta não tem
por inalidade atuar como modelo ou método, sua função elementar é
dar suporte no diagnóstico e planejamento das ações de branding.
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