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Segundo Lindstrom (2005) medir uma resposta sensorial é complicado:  

“A emoção é um conjunto complicado de interacções sobre factores objectivos e 

subjectivos, mediados pelo sistema neural/hormonal, que pode a) ocasionar 

experiências afectivas como sensações de excitação, prazer/desprazer; b) gerar 

processos cognitivos como efeitos perceptivos relevantes, apreciações, processo de 

rotulação; c) ajustamentos fisiológicos activos generalizados a condições excitantes; e 

d) leva ao comportamento que é muitas vezes, mas nem sempre, expressivo, orientado 

para um objectivo”.     

Perante esta dificuldade a presente dissertação utiliza a metodologia qualitativa, já que o 

objecto de estudo é cercado de valores, subjectividade e emoções. A metodologia 

quantitativa é assim mais adequada para objectos de estudo passíveis de ser conhecidos 

objectivamente, enquanto a qualitativa é mais indicada para lidar com a criatividade e 

inovação. 

 

A metodologia qualitativa teve como origem a “Escola de Frankfurt” no século XX, que 

defendia que as correntes tradicionalistas apoiadas nos métodos quantitativos não têm 

em consideração a génese dos problemas nem as situações concretas dos mesmos 

(Pimentel, 2007). Assim, um conhecimento inteiramente objectivo sem interferência do 

investigador (inserido numa determinada história e contexto social) passa a ser 

questionado, além de demonstrar que a pesquisa quantitativa nem sempre é suficiente 

para elucidar problemas nas ciências sociais. 

 

A metodologia qualitativa tem como base a experiência e busca interpretar uma 

realidade considerando os seus principais pontos de vista, não procurando verdades 

incontestáveis e definitivas, mas sim relatos abertos à invenção, obtenção de dados e à 

sua a análise e interpretação (Pimentel, 2007). As metodologias qualitativas surgem 

assim como novos caminhos para realidades cada vez mais complexas e dinâmicas, 

fazendo da realidade social o ponto de partida para a construção de métodos adequados 

à captação e transformação dessa realidade (Pimentel, 2007). As metodologias são 

constituídas a partir de um conhecimento compreensivo e interpretativo, e 

consequentemente criativo e profundo, tendo como objectivo “retratar, codificar ou 

traduzir realidades sociais, obtendo não apenas um registo das frequências dos 
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fenómenos em estudo, mas as suas descrições a partir de relatos verbais, registos 

escritos ou dados visuais.”, (cit in Pimentel, 2007). 

 

O método de pesquisa utilizado nesta dissertação é o estudo de caso. A sua utilização 

como metodologia de investigação teve início em França entre 1900 e 1935, prendendo-

se a sua utilização com o objecto de estudo em causa e também com a sua 

contemporaneidade (Pimentel, 2007). Trata-se deste modo de um instrumento 

apropriado para estudos de novas áreas de investigação, possibilitando testar e validar a 

“nova teoria”, mesmo que a nível empírico. A utilização do estudo de caso permite 

assim obter conhecimentos significativos sobre determinadas circunstâncias e 

acontecimentos e “perceber as razões porque foram tomadas certas decisões, como 

foram implantadas e quais os resultados alcançados” (cit in Pereira, 2005).  

 

Segundo Yin (cit in Pereira, 2005) o estudo de caso consiste numa investigação, o mais 

aprofundada possível, sobre um indivíduo, família, grupo ou organização, de modo a 

“responder a questões sobre um acontecimento ou fenómeno contemporâneo sobre o 

qual existe pouco ou nenhum controlo, no seu contexto concreto”. Graças à sua 

flexibilidade os estudos de caso permitem ao investigador escolher as técnicas mais 

adequadas a utilizar, sem rigidez e restrições. A finalidade é uma pesquisa holística 

(integrada e sistemática) que visa respeitar e compreender de forma detalhada o caso no 

seu todo e na sua unicidade (Pimentel, 2007).  

 

O estudo de caso aqui apresentado, segundo a classificação de Stake (cit in Pimentel 

2007) é instrumental já que tem como objectivo ser utilizado para compreender mais 

sobre um fenómeno ou uma teoria, apresentando o caso em si interesse como suporte a 

essa mesma teoria.    

 

As fontes de pesquisa (primárias e secundárias) foram documentos escritos (livros, 

artigos científicos, revistas, fotografias, websites, relatórios anuais); entrevista 

caracterizada pela conversa entre o investigador e um indivíduo com o objectivo de 

recolha de dados; observação directa (participação em eventos e visita guiada) e 

artefactos físicos (livro de notas).       
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7.1. Aplicação do estudo de caso na aprendizagem 
 

A nível pedagógico o estudo de caso tem vindo a ter um impacto muito positivo como 

prática utilizada, promovendo o active learning e o confronto sistemático dos alunos 

com a realidade, que passam a ter uma papel mais activo e autónomo. É por esta razão 

que o estudo de caso é utilizado actualmente na maior parte das escolas de gestão, tendo 

sido institucionalizado em 1950 pela Universidade de Harvard como primeiro método 

de ensino (Pimentel, 2007).  

  

A análise e discussão de estudos de casos, permite ao aluno identificar problemas e 

tomar consciência dos aspectos que contribuem para ele, sendo encorajados a realizar as 

suas próprias análises e conclusões, de modo a desenvolverem soluções e aplicar os 

seus conhecimentos na resolução de problemas (Pimentel, 2007). Por outro lado, 

desenvolvem o poder de análise e criam novas combinações de soluções.  

 

A utilização de estudos de casos, ajuda ainda os alunos a prepararem-se para o mundo 

real, estabelecendo uma ponte entre a teoria e a prática, aproximando-os de um contexto 

profissional mais real, para o qual se vão preparando com um conhecimento mais 

adequado. Este método incentiva ainda a aprendizagem mútua, em que os alunos podem 

aprender uns com os outros, enriquecendo ideias e criando soluções mais ricas para os 

problemas apresentados.  

 

Cabe ao docente identificar qual o caso que melhor se adequa à problemática em estudo, 

de forma a que os objectivos de aprendizagem sejam atingidos de forma eficaz. A 

apresentação do estudo de caso em aula pode partir de uma teorização inicial sobre a 

temática em causa, sendo apresentado posteriormente o estudo de caso para a análise e 

tomada de decisão, ou ao invés, pode ser apresentado previamente, para que através de 

técnicas de brainstorming os alunos façam valer as suas ideias e conhecimentos sobre a 

problemática em causa (Pimentel, 2007).    
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«E se o espírito pode gerar matéria, então a Casa da Música é a síntese perfeita  
desse pensamento que nos permite definir o design como o próprio espírito da forma”.  

 
Carlos Magno  

 

 

Fig. 33 – Imagem da Casa da Música 
 

Fonte: http://images.google.pt 

 

Uma estratégia de branding sensorial deve seguir alguns princípios tendo em conta as 

principais potencialidades de cada sentido. Assim, certos sistemas sensoriais têm 

melhor performance do que outros para aceder a determinadas informações relativas a 

acontecimentos ou objectos. Por exemplo, a visão permite aceder mais facialmente à 

forma e à cor, enquanto que o toque é mais eficaz para apreender as matérias. Mas na 

realidade o que acontece é que utilizamos diariamente de forma simultânea e interactiva 

todos os sentidos, sendo importante criar uma estratégia de branding que explore 

oportunamente o maior número possível de sentidos, de modo a que a marca fique a 

ganhar.  

 

Neste âmbito, a Casa da Música surge como um caso prático que interessa analisar, uma 

vez que além de incluir um serviço que só por si oferece uma experiência, conjuga e 

potencia diferentes sentidos nas várias propostas apresentadas, de modo a proporcionar 

uma experiência distinta, interactiva e completa. Além da audição, a visão, o sabor e o 

toque também têm um lugar cativo na Casa da Música, à excepção do olfacto que fica 

fora de actuação.  

O marketing sensorial pode contribuir para (reforçar) o posicionamento da marca e 

diferenciá-la ao acrescentar valor ao produto/serviço. A este nível, a identidade da 

marca tem um importante papel, já que é a base para toda a comunicação, ajudando a 

criar uma imagem mais poderosa. Para cumprir este objectivo é importante que a 

identidade apresente uma expressão sensorial, não devendo o branding sensorial 

esgotar-se aqui, e ser igualmente utilizado para proporcionar sensações de bem-estar e 

imprimir um maior conforto à experiência do cliente, o que deve favorecer a sua 

permanência no espaço comercial, podendo levar à fidelização. O marketing sensorial 

acaba deste modo por fortalecer a relação entra a marca e o cliente, o que se reflecte 
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numa relação mais duradoura. Assim, pesquisas levadas a cabo revelam que 

proporcionar aos consumidores uma experiência multisensorial, pode contribuir 

significativamente para o sucesso de uma marca: além de ser o segredo para criar uma 

emoção memorável, pode contribuir para criar preferência e fidelidade (Gobé, 2001). O 

desafio consiste em procurar oportunidades para além dos estímulos sensoriais mais 

óbvios, o que acontece com a Casa da Música através de formas geométricas utilizadas 

nas paredes, das imagens que criam ilusão óptica, dos computadores que emitem sons e 

permitem compor músicas, das ementas com nomes de compositores, entre outros. 

 

Embora o branding sensorial seja cada vez mais utilizado no retalho, ainda existe um 

grande potencial por explorar, no que refere ao marketing cultural nomeadamente das 

artes (Jr, 2002). Num estudo sobre a segmentação de uma audiência sinfónica, Garber et 

al (Jr, 2002) chegaram à conclusão de que apesar da performance da sinfonia ser um 

importante factor de satisfação, este era percebido apenas como mais um componente 

de uma experiência de entretenimento decorrida num determinado espaço de tempo. 

Isto leva a concluir que apesar da performance dos músicos ser um factor essencial na 

avaliação do serviço esperado, não deve ser contudo o único elemento a ser 

considerado, já que os consumidores são sensíveis a outros elementos quando 

enquadrados na oferta da experiência, que também pesam na sua avaliação. Algumas 

das principais considerações de Pine & Gilmore (2000) baseiam-se em que as 

percepções dos consumidores sobre as vantagens competitivas têm diminuído, tal como 

a sua satisfação. Assim, a oferta de uma experiência implica comprometer os 

consumidores de uma forma memorável em que todas as acções da marca contribuem 

para a performance da oferta da experiência. Neste campo, o branding sensorial torna-se 

uma mais valia.  

 

Para Pine & Gilmore (2000) a oferta de uma experiência pode ter quatro objectivos, que 

não se excluem em si e que se podem complementar: entretenimento (sentir); educação 

(aprender); evasão (fazer) e estética (estar presente). No que refere ao entretenimento, o 

objectivo consiste numa participação passiva, o que se verifica bastante nas 

experiências relacionadas com artes, em que o público assiste a um espectáculo ou 

exposição. De considerar no entanto, que na Casa da Música dependendo do tipo de 
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concerto o público pode intervir ou não, como é o caso dos Concertos para Bebés e 

Famílias. Partindo de uma visão holística é interessante reter que o branding pode 

incorporar acções de entretenimento fora da área em causa, como por exemplo antes ou 

depois de um concerto apresentar uma exposição de quadros na sala de concertos (Pine 

et al, 2000). É de facto uma iniciativa que pode surpreender os visitantes e enriquecer a 

experiência vivida. Já a educação envolve uma participação activa nas experiências 

culturais, em que o participante adquire ou aumenta as suas capacidades ou 

conhecimentos. De referir que a Casa da Música oferece um serviço educativo com 

várias actividades. Ao desenvolver o serviço educativo, a Casa da Música pode treinar a 

sua audiência para se tornar mais sensível à música, mais envolvida nos espectáculos e 

mais propensa a repetir e aumentar a sua experiência. Na evasão os clientes participam 

activamente na experiência, como é o caso por exemplo da Digitópia da Casa da Música 

em que alguns computadores através de software próprio permitem compor músicas. 

Neste tipo de experiências os clientes transformam-se nos “artistas” (Pine et al, 2000). 

A dimensão estética implica uma “imersão passiva” na experiência, envolvendo uma 

experiência mais intensa dos estímulos sensoriais (Pine et al, 2000). 

     

Interessa deste modo analisar o branding da Casa da Música: o seu sinal e objecto, e 

compreender se os elementos sensoriais são capazes de fortalecer a marca, identificá-las 

e diferenciá-la. Mas antes de mais convém conhecer melhor a história e a actividade da 

Casa da Música. 

 

 

8.1. Uma Casa aberta a TODOS 
 

A Casa da Música foi criada para ser a casa de todos, e essa é uma ideia subjacente à 

sua concepção. 

 
Fig. 34 – Imagem da Casa da Música 
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Fonte: http://images.google.pt 

 

História 

Curiosamente, no passado o Porto tinha uma forte tradição musical, que teve particular 

influência na corte oitocentista. Prova desta cultura musical fortemente enraizada na 

cidade, que tem viajado do passado até ao presente, é o polifonista Pedro do Porto, a 

família Sá e Costa, as récitas de ópera do Teatro do Corpo da Guarda, Guilhermina 

Suggia, a Orquestra Sinfónica do Porto fundada por Raimundo Macedo e mais 

recentemente Pedro Burmester e a Orquestra Nacional do Porto. Com a Casa da Música 

renasce a actividade musical na cidade do Porto, que volta a ser palco de concertos e de 

intérpretes do circuito internacional.  

 

A Casa da Música nasceu no Concurso Internacional de Arquitectura – OMA (Office 

for Metropolitan Architecture), para assinalar o evento “Porto Capital da Cultura 2001”, 

tendo-se tornado posteriormente no seu símbolo. Rem Koolhaas de origem holandesa, 

foi o vencedor deste concurso, tendo sido a sua obra distinguida pelo Pritzker Prize, 

com o Prémio de Arquitectura da União Europeia e com o Prémio do Instituto Real dos 

Arquitectos Britânicos (RIBA), que classificou a Casa da Música como um edifício 

«intrigante, inquietante e dinâmico», (Casa da Música). Entretanto no OMA estiveram 

presentes alguns dos mais famosos arquitectos do mundo, entre os quais o francês 

Dominique Perrault, o britânico Norman Foster, o suíço Peter Zumthor, o espanhol 

Rafael Moneo, o norte-americano Rafael Viñoly e o japonês Toyo Ito. O projecto de 
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Koolhaas impressionou pela beleza e impacto arquitectónico, mas os membros do OMA 

também consideraram outros aspectos determinantes na sua eleição, como a localização 

(zona central da Rotunda da Boavista). Com esta decisão, preocupações como o 

simbolismo, visibilidade e acesso ficaram resolvidas. A parte acústica teve igualmente 

um grande peso na decisão, devido às excelentes estruturas que permitiram optimizar a 

qualidade do som. As obras tiveram início em 1999 no espaço da antiga Remise do 

Porto, na Rotunda da Boavista, contudo a Casa da Música só viria a abrir as portas em 

2005, no dia 15 de Abril, tendo a obra custado cerca de 100 milhões de euros. Os 

anfitriões desta inauguração foram os Clã, para marcar o carácter e a vertente lusa que 

faz parte do espírito da Casa da Música e Lou Reed, um símbolo que marcou a história 

da música rock. 

 

Em 2006 foi criada a Fundação Casa da Música, uma instituição de direito privado e 

utilidade pública que visa promover actividades culturais e formativas no domínio da 

música. A Casa da Música propõe-se a ser uma instituição cultural de referência da 

cidade do Porto ligada a Portugal, à Europa e ao Mundo (Casa da Música). E a verdade 

é que já se tornou de tal forma num símbolo representativo da cidade do Porto, que 

recebe a visita de milhares de turistas portugueses e estrangeiros, que querem conhecer 

e descobrir o seu interior mesmo sem música. Como refere Carlos Magno (Casa da 

Música) «o Porto transformou-se na primeira cidade portuguesa de arquiturismo, essa 

mágica fusão de arquitectura com turismo num neologismo que veio para ficar».  

 

Grupos Residentes  

A casa da Música tem três Agrupamentos Residentes que dão resposta às necessidades 

de um extenso reportório de quatro séculos de criação musical: a Orquestra Nacional do 

Porto (ONP), o Remix Ensemble e a Orquestra Barroca da Casa da Música (OBCM). 

Estas orquestras representam o centro de uma programação variada em que se destacam 

festivais de vários géneros musicais, instrumentos e blocos temáticos (ex. À Volta do 

Barroco, Mestiço, Uma Casa Portuguesa, Um Porto de Fado, HipHoPorto…), os ciclos 

de concertos de Piano, Jazz e World. Esta diversidade de programação garante uma 

oferta regular e variada, que tem vindo a consolidar a singularidade da Casa da Música. 
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A ONP (Orquestra Nacional do Porto) nasceu em 1997 e engloba 94 instrumentistas, 

podendo executar todo o grande reportório sinfónico. A ONP realiza concertos 

sinfónicos e acompanhamento de ópera, abrangendo um período histórico que vai desde 

o Classicismo até ao Séc. XXI. Para além de dar concertos na Casa da Música, a ONP 

faz digressões pelo país e desloca-se a locais como escolas e carruagens, como o Metro 

do Porto. A sua performance está ao nível das orquestras europeias, o que tem 

contribuído para a sua internacionalização. Os concertos da ONP ao domingo são 

direccionados para famílias e têm a particularidade de serem comentados e durarem 

uma hora. Alguns concertos saíram do formato mais convencional, através do recurso às 

novas tecnologias, como é o caso da projecção de imagens, ou do cruzamento com 

outros géneros musicais e outras formas de expressão artística, onde diferentes sentidos 

são combinados de forma não usual para criar uma experiência mais intensa.  

 

O Remix Ensemble foi criado em 2000 e é constituído por quinze elementos 

especialistas em música contemporânea, tendo já editado 3 discos e apresentado em 

estreia absoluta mais de 60 obras de compositores nacionais e estrangeiros. O seu 

repertório estende-se à música cénica, acompanhamento de filmes, dança e jazz, e 

também à promoção de workshops com compositores. O Remix Ensemble já participou 

em vários festivais internacionais, «sendo um dos elementos chave na 

internacionalização da Casa da Música», (Casa da Música). Barcelona, Berlim, 

Roterdão, Estrasburgo, Paris, Bourges, Antuérpia, Madrid, Budapeste, Viena, Orleães, 

são algumas das cidades onde já marcou presença. De modo a aproveitar a sua raiz 

eclética, acolhe projectos transversais de vária natureza, cruzando assim géneros 

musicais, como o jazz e a música pop, o que lhe permite abrir-se a novos públicos.  
 

Por fim, a Orquestra Barroca da Casa da Música foi formada em 2003 com o objectivo 

de interpretar música barroca. É composta essencialmente por jovens intérpretes com 

formação na área da música antiga, tendo vindo a integrar réplicas de instrumentos 

dessa época. A Orquestra Barroca por vezes é dirigida por especialistas reconhecidos da 

música barroca a nível mundial e os concertos que realiza na Casa da Música têm sido 

cada vez mais numerosos. 
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Actividades 

 

Programação Musical 

Apesar dos três agrupamentos residentes terem uma participação bastante significativa 

na programação da Casa da Música, esta conta igualmente com a participação de 

intérpretes e músicos de todo o mundo e com diferentes áreas e estilos de música 

(renascentista, barroco, clássico, instrumental do maneirismo, romantismo, 

expressionismo, erudita contemporânea, música para piano, para bandas, coral, jazz, 

dança, electrónica, world music, portuguesa, pop, hip hop, entre outras). A Casa da 

Música apresenta assim a mais ecléctica e diversificada programação musical do país, 

razão pela qual é uma referência única neste domínio. A sua função é criar, produzir e 

divulgar música, integrando uma direcção artística formada por profissionais 

especializados em diferentes áreas da música e educação. Só em 2008 a Casa da Música 

testemunhou 267 concertos e 1158 actividades educativas, assistidas por mais de 200 

mil pessoas (Relatório de Contas, 2008). A nível de visitas guiadas estiveram no 

edifício 37 000 pessoas, estimando-se cerca de 205 000 visitas livres, o que coloca a 

Casa da Música no topo das Instituições Culturais mais procuradas do País (Relatório de 

Contas, 2008). 

 

Serviço Educativo 

A nível de formação, o SE (Serviço Educativo) da Casa da Música promove eventos 

que combinam a vertente lúdica com a educativa, e que vão desde workshops de 

construção musical, exposições interactivas, acções de formação, seminários até 

concertos em que o público assume o papel principal. Criar e aprender é um objectivo 

presente em actividades que tanto se revestem de uma dimensão convencional como 

recorrem às últimas inovações tecnológicas, transportando a música para outros 

domínios e artes. Por vezes, o SE desloca-se a lugares como hospitais, estabelecimentos 

prisionais, escolas e bairros, o que reflecte a sua vertente de intervenção social, através 

da qual pretende estabelecer laços afectivos com a comunidade. Este serviço consiste 

em quatro ideais chave: saber, ouvir, fazer e criar música. O SE é direccionado para um 

público vasto, de todas as idades, que vai de bebés a um público sénior; dos 

especialistas de música aos indivíduos que não dominam esta área e das famílias às 
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escolas. A Casa da Música além da formação para públicos desenvolve igualmente 

formação artística para intérpretes, compositores estudantes de música, cedendo 

também os seus palcos a instituições de ensino.        

    

 

8.2. O sentido do Modelo Triádico aplicado à Casa da Música 
 

Através do esquema aqui apresentado e baseado no de Paulo Lencastre (2007) é 

possível compreender melhor as duas principais funções da marca, que são a 

identificação e diferenciação e, que permitem transmitir uma imagem junto dos 

consumidores, com o objectivo de influenciar positivamente as suas atitudes e 

comportamentos: 
 

Fig. 35 – Modelo Triádico da Marca aplicado à Casa da Música 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lencastre (2007) 

 

 

8.2.1. O sinal da Casa da Música 
Como já foi possível verificar os sinais da identidade da marca correspondem ao 

identity mix, que é constituído por elementos como o nome, o logótipo (desenho, 

lettering e coloring), a marca registada e o slogan/assinatura. Vamos proceder assim à 

análise dos vários sinais de identidade, de acordo com o modelo proposto por Paulo 

Lencastre (2007): 

 

Nome 

Missão Imagem 

Marca 

Objecto 
Marketing Mix 

Interpretante 
Image Mix 

Sinal 
Identity Mix 
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Identidade central  

A idade central é composta pelo nome que segundo Jack Trout (1987) funciona como o 

primeiro ponto de contacto entre a mensagem e a mente do consumidor. Para este autor 

o que na verdade “fica” na mente do consumidor não é o produto ou serviço, mas o seu 

nome que por sua vez tem a capacidade de transmitir atributos, qualidades e 

características. Isto revela-se particularmente verdadeiro no caso das marcas, em que o 

nome assume o seu posicionamento, transmitindo uma determinada imagem. O nome é 

assim um aspecto fundamental a considerar numa estratégia de branding. A este respeito 

vários pesquisadores identificaram como algumas das principais características de um 

bom nome ser fácil de memorizar e ser descritivo (dizer qualquer coisa sobre o produto 

ou empresa e sobre os seus principais benefícios), o que se aplica ao nome “Casa da 

Música”, que é identificativo da sua actividade e do conceito que está na base da sua 

arquitectura, que é ser um espaço aberto a todos. Uma das principais funções do nome é 

portanto conseguir transmitir aos consumidores o que é que o serviço oferece e qual o 

seu principal benefício, funcionando como um autêntico rótulo. Um outro estudo levado 

a cabo pela Agência de Investigação Millward Brown, com o objectivo de identificar as 

marca líderes de mercado, revelou que estas não só têm um nome mais fácil de recordar 

e uma boa imagem, como também geram experiências (Schmitt, 2000).  

 

Identidade tangível  

A identidade tangível é constituída pelo logótipo, respectivo desenho, lettering e 

coloring (Lencastre, 2007). Como era necessário criar uma identidade para uma 

estrutura arquitectónica tão complexa como a Casa da Música, os responsáveis optaram 

por pedir ao artista Sagmeister que criasse um novo sistema de logo. O austríaco 

Saigmeister estudou design gráfico na University of Applied Arts em Viena, trabalhou 

na agência de publicidade Leo Burnett, posteriormente na M&Co, editou a revista 

Colors do Grupo Benetton, tendo acabado por criar a Sagmeister Inc sedeada em Nova 

Iorque, onde já desenhou marcas, grafismos e packaging para clientes como os Rolling 

Stones, a HBO, o Guggenheim Museum e a Time Warner. Actualmente dá aulas no 

departamento de licenciatura da School of Visual Art em Nova Iorque, tendo-lhe sido 

atribuída a posição de Frank Stanton Chair. Respondendo ao desafio proposto da Casa 

da Música, Sagmeister e a sua equipa apresentaram uma solução que é composta pela 
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Logomarca, que tem um desenho que é um polígono e pelo nome “Casa da Música”, 

como podemos verificar: 

 
Fig. 36 – Logótipo da Casa da Música 

 
Fonte: http://www.oma.eu/ 

 

Verifica-se assim que existe uma forte ligação entre os sinais da identidade já que o 

nome e a logomarca se representam mutuamente, ou seja, a forma do logótipo tem 

como base a arquitectura do polígono da Casa da Música, que é o elemento base que a 

caracteriza e que mais chama a atenção e que funciona como principal tema da 

comunicação, o que facilita as associações ajudando a criar uma imagem mais coesa e 

poderosa da marca. Os símbolos podem reforçar assim o nome da marca, sendo muitas 

vezes transformados em ícones, como é o caso do logótipo da Nike. A este respeito 

Kotler e Keller (2005) referem que os logótipos, símbolos e slogans podem 

complementar o nome da marca para criar memorização e imagem de marca. Como 

estrategista de marca, David Aaker (Schmitt et al., 1997) defende que: 
 

“Um símbolo forte pode criar coesão e estrutura numa identidade, e muito mais 

facilmente ganhar reconhecimento e notoriedade. A sua presença pode ser um 

ingrediente chave no desenvolvimento da marca e a sua ausência pode ser uma 

desvantagem substancial. Elevar símbolos à categoria de elementos integradores da 

identidade de marca reflecte o seu potencial poder”.  

 

Logótipos poderosos têm a capacidade de reforçar a comunicação tornando-a mais 

eficaz, porque os consumidores passam a estar mais receptivos às mensagens. Produtos 

que vestem o logótipo da marca beneficiam desta percepção, que produz o efeito 

dominó: o apelo dos produtos aumenta em função da imagem que é evocada por uma 

marca, e com a qual o consumidor já está familiarizado (Gobé, 2001). Isto acontece com 

a Casa da Música, em que a forma do logótipo ganha vida própria e surge como 
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elemento decorador dos espaços, além de estar presente na comunicação e no 

merchandising. Trata-se igualmente de um elemento fácil de transpor e ser 

compreendido por outras culturas, o que é uma vantagem numa Casa que assume 

igualmente um carácter turístico. Os logótipos são assim fundamentais na construção e 

manutenção da imagem de marca, e quando devidamente explorados, podem ser 

reconhecidos mesmo estando dissociados do nome da marca. Segundo um estudo 

realizado pelos professores Henderson & Cote (cit. in Schmitt et al., 1997), os 

consumidores preferem os logótipos que evocam associações claras, o que é um 

exemplo claro do logótipo da Casa da Música.  

 

Uma identidade sensorial deve-se basear num conceito que tenha como base o contacto 

emocional, tornando-se mais flexível, dinâmica e multisensorial, ao transmitir 

mensagens mais significativas para os consumidores. É assim essencial no branding 

sensorial evoluir do impacto para o contacto. O desafio proposto é criar identidades que 

se mantenham actuais e que sejam capazes de se relacionar de forma emocional com as 

pessoas. Uma marca que procura um posicionamento específico, segundo o princípio de 

diferenciação, tem todo o interesse em escolher elementos como os logótipos, grafismos 

e cores que a distingam e impeçam qualquer associação com produtos concorrentes 

(Dubois, 1998). A este respeito, o logótipo da Casa da Música apresenta algumas 

particularidades exclusivas que lhe conferem bastante flexibilidade. A proposta de 

Saigmeister e da sua equipa assenta deste modo numa solução com uma infinidade de 

possibilidades, que tem como base a utilização de um software específico, o “logo 

generator”. Assim, através do “logo generator” a criação de cores do logótipo é feita 

automaticamente. O software permite fixar 17 pontos fixos numa imagem e transferi-los 

para os lados correspondentes à miniatura da silhueta de Casa de Musica, adaptada de 

forma tridimensional. Posteriormente esta versão é submetida a 6 variações, que 

correspondem basicamente à vista de seis ângulos diferentes das salas da Casa: Norte, 

Sul, Este e Oeste e para cima e para baixo. Assim, a partir das linhas e planos que 

definem a fachada do edifício «a branco e preto, surgem seis logótipos que representam 

as seis formas de ver a Casa», (http://diariodigital.sapo.pt). O programa “calcula” as 

cores do logótipo, fazendo corresponder a cada face do polígono as cores mais 
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preponderantes da imagem do evento que se pretende divulgar. Como consequência o 

objecto e o logótipo fundem-se.   

 
Fig. 37 – Os seis ângulos do logótipo da Casa da Música 

 

 
Fonte: http://www.oma.eu/ 

 

A solução de Sagmeister’s oferece  infinitas possibilidades a nível de design. A sua 

principal característica reside no facto do logótipo poder mudar de cor como um 

camaleão, adaptando-se a diferentes situações, que dependem do contexto em que é 

utilizado. Esta versatilidade é essencial para uma Casa que tem uma programação 

musical tão variada, que assume igualmente uma função tanto lúdica como educativa, e 

quer ser a casa de todos. A nível de estilo (qualidade distintiva constante e coerente) a 

forma do logótipo surge como elemento constante tal como o lettering (fonte utilizada), 

facilitando a identificação e memorização da identidade, enquanto que as cores 

funcionam como elementos sensoriais versáteis, capazes de surpreender. Como já foi 

possível verificar, uma marca sensorial deve apresentar como principal característica a 

capacidade de se adaptar a novas situações sem perder no entanto os seus principais 

elementos diferenciadores, equilibrando flexibilidade com consistência. O tema consiste 
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na Casa de todos onde a música está sempre a acontecer, e em diversos subtemas que 

variam segundo o evento que se pretende comunicar. 

 
Fig. 38 – Exemplo 1 do “logo generator” da Casa da Música 

 
Fonte: http://www.oma.eu/ 

 

 

 

Fig. 39 – Exemplo 2 do “logo generator” da Casa da Música 
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Fonte: http://www.oma.eu/ 

 

Ao utilizar o edifício como base para o formato do logo, Sagmeister criou uma 

identidade com uma grande força visual, dinâmica, multifacetada e com infinitas 

possibilidades. A sua adaptabilidade transforma o logótipo num elemento de design, no 

qual várias ideias e subtemas (como os diferentes espectáculos) podem ser projectados, 

funcionando como um reservatório para uma identidade distinta, que é em si uma 

impressionante expressão da arquitectura do edifício e diferencia a marca das demais.  

 

Relativamente ao lettering, este é simples estando em sintonia com as linhas e planos do 

logo e da própria arquitectura do edifício. Trata-se de uma fonte que transmite 

sobriedade e elegância, aparecendo sempre em minúsculas, como sinal de aproximação 

e falta de agressividade. Um lettering amigável, o que é desejável numa marca que 

pretende acolher todos os visitantes no seu espaço, e ser também a sua casa.  
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Fig. 40 – Exemplo do lettering da Casa da Música: linha gráfica 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Identidade alargada  

Na Casa da Música a identidade alargada é constituída pela assinatura que surge por 

debaixo do nome “Tantas músicas, uma Casa.”. Contudo é raro o logo aparecer 

acompanhado desta assinatura. A maior parte das vezes o logo surge apenas com o 

nome “Casa da Música”. Seria no entanto interessante, que a marca surgisse com o logo 

acompanhado sempre que possível do nome e assinatura, de modo a reforçar o seu 

posicionamento e fortalecer o seu tema. A Identidade Alargada é deste modo um 

potencial, que por vezes que fica por explorar na comunicação da Casa da Música.  

 
Fig. 41 – Exemplo do logo com assinatura 

 

Fonte: http://images.google.pt 
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8.2.2. O objecto da Casa da Música 

 
Tendo em conta o branding sensorial que é o tema deste estudo, vamos considerar 

incluídos no objecto da Casa da Música os principais pontos de contacto expostos ao 

consumidor, capazes de comunicar uma imagem. Tendo em conta a perspectiva 

holística, interessa que todos estes pontos de contacto funcionem em harmonia entre si e 

contribuam para uma imagem coerente que transmita os principais benefícios da Casa 

da Música: uma Casa única que é de todas as músicas e de todos. Utilizando a 

classificação de Rita Clifton & John Simmons (2005) vamos então proceder à análise de 

Produtos e Serviços; Edifícios e Ambientes; Comunicação e Pessoas e 

Comportamentos. 

 

Produto/Serviço 

É necessário, antes de mais compreender as principais diferenças entre um produto e um 

serviço. Esta distinção nem sempre é óbvia e clara, podendo poucos serviços ser 

classificados como puros, já que a grande maior parte das marcas que vendem serviços 

também vendem produtos, como é o caso da Casa da Música que vende igualmente 

merchandising. Esta complementaridade de serviços com produtos ou produtos com 

serviços, permite que as marcas explorem novas oportunidades de negócio e aumentem 

as suas fontes de rendimento. Os produtos geralmente são definidos como «objectos, 

dispositivos ou coisas», enquanto que os serviços são definidos como «acções, esforços 

ou desempenhos», (Hoffman et al, 2006). Kotler & Keller (2005) fazem uma definição 

mais alargada referindo que “serviço é qualquer acto ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de 

nada». Assim, quando um cliente compra um serviço, compra por excelência uma 

experiência, algo que possa testemunhar, algo que possa sentir, algo que possa 

vivenciar. Convém reter, que no caso da oferta de algo com preponderância intangível, 

os clientes costumam considerar os elementos tangíveis que envolvem o serviço. Assim, 

um cliente ao deslocar-se à Casa da Música não vai avaliar unicamente a performance 

de um músico ou de um formador, mas sim todos os elementos que estão presentes e 

fazem parte do ambiente onde o serviço é prestado, contribuindo todos eles para a 

imagem da marca. É pois importante que o espaço onde o serviço é prestado estimule os 
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sentidos dos clientes de forma integrada, para que o cliente se sinta satisfeito e 

considere que a marca além de apresentar qualidade e performance, o inspira e mexe 

com as suas emoções.  

 

Ao contrário do passado os serviços, nomeadamente na área da cultura, não 

trabalhavam de forma estratégica as suas marcas. A Casa da Música é uma prova de que 

o branding pode ser aplicado no domínio cultural de forma efectiva, onde pesam 

diferentes elementos que vão desde a identidade da marca, programação cultural, 

performance, até ao design, publicidade, merchandising e ambiente do espaço. Todos 

estes elementos devem ser devidamente integrados na experiência sensorial, 

contribuindo para que a marca se “instale” na mente dos consumidores, funcionando 

como uma referência na área onde actua. As expectativas dos clientes são fundamentais 

na avaliação dos serviços, e são formadas a partir das experiências anteriores, do boca-

a-boca e da publicidade, havendo uma comparação que geralmente é feita: o serviço 

percebido com o serviço esperado (Kotler et al., 2005). Se o serviço percebido não 

corresponder às expectativas do serviço esperado, os clientes vão-se sentir com as suas 

expectativas goradas e insatisfeitos. Se pelo contrário, o serviço percebido corresponder 

às expectativas do serviço esperado, ou ultrapassar essas expectativas, os clientes 

satisfeitos passam a confiar na marca, e numa próxima oportunidade voltam a escolhê-

la. Por isso é importante oferecer uma experiência marcante aos clientes que mexa com 

as suas emoções, e os sentidos são o meio mais eficaz para o conseguir. Como refere 

Kotler & Keller «Empresas bem sucedidas acrescentam às suas ofertas benefícios, que 

não só satisfazem os clientes, como também os surpreendem e encantam».   

 

A Casa da Música tem a particularidade de apresentar a nível de serviços uma oferta 

variada e inovadora. Concebida para ser a casa de todas as músicas, converteu-se no 

primeiro edifício português a ser construído para se dedicar exclusivamente à música, 

tanto a nível “da apresentação e fruição pública como da formação artística” (Magno, 

Casa da Música). Trata-se de um projecto cultural inovador com uma “rede de 

equipamentos culturais à escala mundial” (Magno, Casa da Música), que acolhe os mais 

variados estilos de música. Uma «plataforma cultural aberta a cruzamentos entre a 

música e outras áreas de criação artística e de conhecimento, um espaço aberto a todos 
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os públicos e a todos os criadores.» (Casa da Música), em que acções de formação, 

workshops, espectáculos e concertos são alguns dos meios usados para levar as pessoas 

a aprenderem a divertir-se com a música.  

 

A diversidade de públicos é conseguida através de concertos que juntam diferentes 

agrupamentos musicais, como é o caso dos Festivais temáticos (Ex. “Casa Portuguesa” 

e “Mestiço”), do Clubbing e dos concertos do Verão na Praça. Nomeadamente, o 

Clubbing muito direccionado para um público jovem e que conta com o apoio da 

Optimus, já teve como cabeça de cartaz algumas das bandas mais emblemáticas e 

emergentes na área rock, pop e electrónica como The Go!, The Kills, Vampire Weekend 

e  PJ Harvey. Mas as bandas portuguesas também marcam presença no Clubbing como 

é o caso dos X-Wife, Rui Reininho, Trabalhadores do Comércio, Coldfinger, entre 

outros. Em 2008 o Clubbing passou a integrar dois novos conceitos: um palco dedicado 

a uma editora independente no Foyer Nascente, e uma sessão de Álvaro Costa, locutor 

da Antena3, na área da cultura pop subordinada a temas musicais, como por exemplo 

“Unpsychic TV – o rock na televisão dos anos 60” na Sala Roxa. O Clubbing apresenta 

um ambiente muito particular, com jogos de cores através de imagens e formas que são 

projectadas nas paredes e no tecto da Casa da Música. No final dos concertos há sempre 

uma sessão de DJ. A Casa da Música também assinala datas como o seu aniversário, o 

S. João, a Páscoa, o Natal, dias de aniversário de alguns compositores e o dia Mundial 

da Música, sempre com uma programação adaptada. A título de exemplo, em 2008 no 

dia Mundial da Música, utilizou a rede de Metro do Porto para construir a Obra do Dia, 

uma peça interactiva onde toda a gente podia participar contribuindo com sons, que 

depois fizeram parte de uma grande colagem sonora apresentada com o Sound=Space 

na Estação de S. Bento.  

 

Já o SE (Serviço Educativo) tem como filosofia base duas ideias fundamentais: a de que 

a Educação não é sinónimo de escola e que a música é muito mais do que uma 

actividade dos músicos, e a de que a construção das relações com a música pode ser 

feita de muitas formas. O SE procura, deste modo proporcionar diferentes formas de 

relacionamento com a Música, para que diferentes pessoas tenham um lugar na Casa de 

todas as músicas. Na sua programação, o SE dá particular importância à inclusão de 
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comunidades desfavorecidas e pessoas com necessidades especiais, explorando o papel 

da Música enquanto factor de reabilitação e geração de afectos. Exemplos disso são 

projectos como o Coro de Famílias Reais, Aniki Bobó (direccionado para grupos 

comunitários de vários bairros), o Sound=Space Operas (direccionado para pessoas 

com necessidades especiais) e A Casa vai a Casa (leva experiências musicais 

concebidas à medida do público a diversas instituições, tendo sido o Serviço de 

Pedopsiquiatria do Hospital Magalhães Lemos a entidade escolhida para o arranque do 

projecto). De assinalar igualmente, que a Casa da Música coloca a tecnologia ao serviço 

das pessoas com necessidades especiais, como é o caso da descoberta do caminho 

musical para a Matemática (onde se fazem vários esforços para que a Matemática se 

torne uma disciplina atractiva). Inclusive, alguns projectos como o BebéBabá e a 

Grande Bichofonia (dirigido para professores de música) já suscitaram o interesse da 

International Society of Music Education.  

 

Ainda a nível do SE, nas Actividades Regulares merece destaque a Digitópia, que 

funciona diariamente e de forma livre, com um horário tutoriado. Este projecto em 

colaboração com o INESC-Porto, ESMAE e UCP, possibilita o livre acesso a 

ferramentas de criação musical em computadores, levando à descoberta de novos sons. 

Além das suas aplicações comerciais e livres mais representativas, contém também 

programas originais desenvolvidos para a Casa da Música, que foram premiados a nível 

internacional em 2008. O objectivo é promover o desenvolvimento de comunidades de 

criação musical em computador e, quer pela sua filosofia inovadora, quer pela sua 

localização, a Digitópia encontra-se no centro das atenções de quem visita a Casa da 

Música, logo à entrada do lado esquerdo da bilheteira. A iniciativa de formação 

“Música na Sala de Aula”, dirigida a professores do ensino básico, educadores de 

infância ou outros profissionais que utilizam a música no ensino, prende-se com o uso 

de computadores nas aulas de música, incidindo na aprendizagem e transferência de 

software original da Digitópia para as escolas.  

 

O programa de Workshops contempla objectivos e tipos de públicos diferentes: os 

Primeiros Sons apresentam música para bebés; os CyberSom oferecem diferentes 

abordagens à criação de música em computador; os ConstruSom dão expressão à 
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percussão, voz, corpo ou outros instrumentos, enquanto forma de construir uma 

experiência musical e por fim, os Sound=Space destacam-se pelo trabalho desenvolvido 

com pessoas com necessidades especiais. Também os Concertos para Bebés e Famílias 

mensais apresentam uma grande variedade de géneros musicais. Mas a Casa da Música 

também procede à realização de um conjunto de espectáculos que incluem concertos 

onde são explicados aspectos do funcionamento da música, assim como outros em que a 

música é associada a imagem, teatro ou dança, onde a visão e audição interagem. 
 
 
No que refere a conferências, de destacar Art, Brain and Languages II, com 

investigadores conceituados a nível internacional nas áreas da Música e Cérebro, 

Movimento e Cérebro e Linguagem Verbal e Outras Linguagens. As actividades 

incluíram um recital de piano por Manfred Clynes, um cientista e músico com uma 

vasta investigação na área da performance musical e das neurociências, e um ensaio 

aberto da ONP, onde Tony Brooks tentou traduzir a música em estímulos visuais 

passíveis de serem percebidos por pessoas com necessidades auditivas. A conferência 

encerrou com o espectáculo multidisciplinar Sobre Rodas. Este espectáculo integrou 

indivíduos com paralisia cerebral e músicos, actores e bailarinos profissionais e teve a 

participação do grupo de sopros Vento do Norte. Os temas giraram em torno da música, 

necessidades especiais, realidade virtual e novas tecnologias.  

 
No que refere a serviços mais de âmbito promocional, as Assinaturas e o Cartão Amigo 

da Casa da Música oferecem um programa de descontos e vantagens na programação 

anual, garantindo uma percentagem de vendas significativa. O esforço de 

estabelecimento de novos canais para a venda de assinaturas e bilhetes resultou em que 

a Fnac se tornasse agente de vendas dos concertos da Casa da Música nas lojas do 

NorteShopping e do MarShopping, sendo também possível efectivar a compra de 

bilhetes através do site www.casadamusica.com. A Casa da Música também se lançou 

na edição e no lançamento de cinco CDs com gravações recolhidas em espectáculos ao 

vivo. O registo áudio de todos os concertos para efeitos de arquivo e o lançamento das 

bases, permitirão a captação e transmissão via Internet de registos vídeo com elevada 

qualidade.  
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A nível de restauração foi criado conjuntamente com o restaurante Kool, o pacote 

“Jantar + Concerto”. O Restaurante Kool situado no último piso, oferece uma ementa 

elaborada. Mas o serviço de restauração da Casa da Música não se fica por aqui, 

oferecendo através dos seus diferentes bares, um serviço mais ligeiro que inclui bebidas 

como um simples café a uma refeição mais rápida. A Casa da Música também oferece 

serviço de Babysitting com programas paralelos aos concertos, o que é uma mais valia, 

na medida em que permite que os pais assistam a um concerto descansados, enquanto os 

filhos estão sob vigilância numa sala com um ambiente relaxante, criado para o efeito.  

 

O serviço da Casa da Música também inclui Visitas Guiadas, que permitem conhecer a 

arquitectura do edifício e explorar os sons e músicas que se encontram em diferentes 

espaços da Casa, podendo as visitas ser adaptadas às crianças e jovens. Esta visita acaba 

por ser em si uma viagem igualmente multisensorial, já que a visão, o tacto e a audição 

são altamente estimulados. Além de serem explicadas algumas características peculiares 

da Casa que se prendem com a escolha dos materiais, cores das salas, funcionalidades, 

entre outros, os visitantes são convidados a explorar os equipamentos e a interagir, 

como é o caso dos computadores instalados na Cibermusica e dos aparelhos à entrada 

da Sala Laranja, que graças ao movimento e ao toque produzem sons.   

   

A Casa da Música investe na inovação, o que não se verifica apenas na arquitectura do 

edifício e pormenores do interior, mas também nos serviços oferecidos, o que é 

importante a nível de branding sensorial, porque como já foi possível constatar esta é 

umas das características que fazem parte das marcas bem sucedidas. O marketing 

sensorial está assim presente no exterior e interior do edifício, e também nas actividades 

proporcionadas, onde diversos elementos incluindo as novas tecnologias estimulam a 

criatividade e a interacção.  

 

Edifícios e Ambientes 
Devido à importância que adquire, este ponto de contacto terá um capítulo que lhe será 

totalmente dedicado, em que será analisado sentido a sentido. Para já convém reter que 

a nível de branding sensorial, o exterior de um edifício deve chamar a atenção e suscitar 

interesse, enquanto que o interior deve assumir principalmente funções de bem-estar e 
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de consistência com a imagem de marca e categoria de serviços e produtos oferecidos 

(Schmitt et al, 1997). Assim, o design da Casa da Música pode cumprir a promessa de 

uma experiência sensorial, através da funcionalidade (executando bem a sua função de 

modo a estabelecer credibilidade) e através da sua aparência original (criando um elo 

emocional mais imediato).  
 

Fig. 42 – Imagem do exterior da Casa da Música 

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

Cada vez mais as estruturas arquitectónicas se transformam em marcas icónicas, 

sinónimo das cidades onde estão, como é o caso da Torre Eifel em Paris e também da 

Casa da Música no Porto, tentando conciliar a estética com a funcionalidade. Hoje em 

dia os consumidores já têm outra sensibilidade para o design de espaços estando mais 

atentos aos pormenores. É assim importante que as marcas apresentem soluções capazes 

de criar impacto, e que conjuguem todos os elementos ao seu dispor para oferecer uma 

experiência memorável. O design representa um investimento a longo prazo, que em 

muito contribui para o valor da marca. Pesquisas realizadas demonstram igualmente que 

a ligação a longo prazo com um produto ou serviço é sustentada por uma relação 

emocional, para a qual também contribuem aspectos estéticos e hedonistas (Schmitt, 

1997). No mundo em que vivemos é essencial criar impacto através de coisas bonitas e 

originais, (Gobé, 2001). Um design distintivo contribui para uma marca bem sucedida.  
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Fig. 43 – Imagem do exterior da Casa da Música 

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

Comunicação  

A Comunicação da Casa da Música utiliza sempre a forma do polígono como ponto 

central da sua comunicação. Graças à sua versatilidade o polígono adapta-se a qualquer 

comunicação, através do “logo generator” assumindo as cores das imagens dos eventos 

que pretende comunicar e relacionando-se igualmente com as suas temática. A fonte 

utilizada também é sempre a mesma o que permite que juntamente com o polígono, seja 

possível identificar muito facilmente a comunicação da Casa da Música. O nome “Casa 

da Música” aparece quase sempre no canto superior esquerdo e a logomarca, quando se 

trata de brochuras, desdobráveis e catálogos surge na contracapa. O tipo de papel 

também é escolhido com cuidado e geralmente a escolha recai sobre papel reciclado. 

Nas brochuras o papel, nomeadamente da capa, apresenta algum brilho e também 

imagens com relevo, proporcionando um toque suave e uma aparência sofisticada e 

cuidada.  
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Fig. 44 – Imagem da Brochura da Programação Anual de 2009 

 
Fonte: http://images.google.pt/ 

 

Toda a comunicação da Casa da Música é estruturada em torno da apresentação anual 

da Programação, tendo sido delineado um plano de comunicação em parceria com 

Sagmeister que pretende realçar a criatividade, qualidade e diversidade da Casa através 

de uma imagem distinta. A informação sobre a actividade da Casa, assim como dos seus 

principais eventos e ofertas é regular. No exemplo apresentado a seguir que corresponde 

à imagem da Brochura da Programação Anual de 2009, o logótipo como é habitual 

surge em grande destaque e na sua forma original: um cristal de quartzo (ou meteorito), 

em tons cinzentos. Sublinha-se que este logótipo «seis em um» é utilizado em todos os 

suportes de comunicação da Casa da Música, com rotação tridimensional pelos seis 

ângulos de visão do edifício (http://diariodigital.sapo.pt). 

 

Desde 2007 que a Casa da Música introduziu na sua programação o conceito de País 

Tema, que são comunicados através das brochuras anuais, desdobráveis mensais e 

inserções regulares na imprensa como no jornal P, com uma imagem associada ao país 

de origem. Em 2007 o país eleito foi Espanha, em 2008 os Países Nórdicos e em 2009 o 

Brasil. No exemplo apresentado, que corresponde aos Países Nórdicos a imagem evoca 

o frio, o gelo e a neve, através de uma imagem cristalina e sóbria, em que o polígono 

assume todo o protagonismo.  
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Fig. 45 – Imagem do evento dedicado aos Países Nórdicos 

 
Fonte: http://images.google.pt/ 

 

A comunicação do Verão na Praça, altura em que a Casa da Música sai para a rua, 

costuma incidir sobre cinco programas – São João, Mestiço, Jazz na Praça, Porto de 

Fado e HipoPorto. Apesar destes eventos apresentarem uma imagem e campanha 

próprias, está bem patente na sua comunicação a marca “Casa da Música”. Esta 

campanha tornou-se numa das âncoras da comunicação da Casa da Música. Também os 

cinco Festivais – Suggia, Música e Revolução, Casa Portuguesa, Novas Músicas e À 

Volta do Barroco, são comunicados com uma forte identidade temática e com uma 

imagem própria.  
Fig. 46 e 47 – Comunicação sobre eventos “Verão na Praça” 

   
Fonte: http://images.google.pt/ 
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Fig. 48 e 49 – Comunicação sobre os Festivais  

     
Fonte: http://images.google.pt/ 

 

A comunicação do Serviço Educativo também é divulgada através de uma brochura 

anual e de uma e-newsletter mensal, tendo sido estabelecida uma parceria com a Porto 

Editora (empresa fundadora da Fundação), que permite distribuir por todas as escolas do 

País a brochura anual com todas as iniciativas do SE. Também o Clubbing e Eventos 

como o Aniversário da Casa da Música são comunicados, não só através de brochuras 

mas publicidade exterior. 
 

Fig. 50, 51 e 52 – Comunicação sobre os Festivais 

 
Fonte: http://images.google.pt/ 
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Na entrada da Bilheteira estão também à disposição do público vários materiais de 

informação como desdobráveis e brochuras, sobre a programação e os vários eventos a 

decorrer na Casa da Música. Este espaço amplo está igualmente equipado com vários 

objectos de merchandising para venda, como é o caso de t-shirts, livros, blocos, canetas, 

lápis, Cd´s (são limitados e contêm concertos gravados na Casa), entre outros que têm a 

particularidade de estar sempre relacionados com a Casa da Música. 

 
Fig. 53 – Exemplo de artigos de merchandising 

 
Fonte: http://images.google.pt/ 

 

A presença na Internet é outra forma da Casa da Música estar em contacto com os seus 

utilizadores. O site www.casadamusica.com recebe milhares de visitas (com uma média 

de permanência de três minutos e de visualização de cinco páginas), tornando-se um 

canal privilegiado de comunicação da actividade e de venda de bilhetes (27% do total), 

(Relatório de Contas 2008). A imagem, designadamente a base cromática é alterada 

com alguma frequência, de modo a criar uma comunicação mais dinâmica e distinta, tal 

como se verifica nos outros suportes, e a qualidade dos conteúdos é uma preocupação 

constante. Foram também desenvolvidas duas newsletters mensais, uma com a 

programação e outra com as actividades educativas.  
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Fig. 54 – Site da Casa da Música  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

Mas os pontos de contacto da marca também envolvem uniformes e as viaturas, que são 

expressões visuais da marca que diariamente transmitem impressões, havendo muitas 

empresas que ignoram este importante aspecto. Assim, os uniformes, os sacos e até as 

viaturas da Casa da Música transmitem uma imagem, que deve estar em sintonia com os 

outros pontos de contacto, devendo todos eles transmitir os principais elementos que 

fazem parte da identidade de marca, e que reflectem os seus valores. Assim, as viaturas 

têm imagens em tons pretos de instrumentos com um design em harmonia com o 

lettering, onde se destaca a forma do polígono em cor-de-laranja. Já a nível de sacos 

verifica-se a continuidade de uma linha minimalista e simples, de cor transparente onde 

o elemento presente é o nome Casa da Música com respectivo lettering a cor branca. 

Era interessante a marca explorar também o logo nos seus sacos e papel de embrulho, já 

que a forma do polígono é um elemento que se devia estender a toda a comunicação, 

uma vez que é parte integrante da imagem de Marca. No que refere aos uniformes dos 

colaboradores consistem em t-shirts pretas em que o nome “Casa da Música” também 
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está presente, tal como o logo. As cores escuras são mais convincentes e comunicam 

profissionalismo, higiene e competência (Rieunier, 2006). 
 

Fig. 55 – Imagem da viatura da Casa da Música  

 
Fonte: Foto cedida gentilmente por Carla Carrão 

 

Pessoas e Comportamentos 
Quando os consumidores experimentam um serviço ou têm contacto com o vendedor, 

são geradas as mais diversas emoções: alegria, constrangimento, felicidade, 

ressentimento, alívio, decepção, desconfiança, satisfação ou medo (Buitoni, 1999). Na 

realidade, no caso dos serviços em que quase sempre é inevitável a presença de alguém 

para atender, as interacções “cara a cara” são a causa mais importante dos sentimentos 

que vão surgindo, inclusive das emoções mais fortes (boas ou más). Não se deve pois 

ignorar o importante papel dos colaboradores de uma marca no branding sensorial. Por 

conseguinte, a formação de vendas deve incluir a gestão de afectos: é importante que se 

criem boas relações com os clientes, porque basta um mau atendimento para o cliente 

não voltar mais. O ideal é ter uma equipa de colaboradores que ajudem as pessoas a 

encontrar aquilo que procuram, que lhes dêem todas a informações necessárias, 

sugestões e conselhos pertinentes, funcionando como autênticos conselheiros. O 

objectivo é que os colaboradores acreditem nos serviços que vendem, e que qualquer 
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conselho que dêem seja baseado no seu conhecimento e experiência profissional. A 

formação deve pois contribuir para o enriquecimento da experiência de marca. 

Conseguir transmitir entusiasmo aos clientes e satisfazer as suas expectativas, é meio 

caminho andado para transformar um consumidor num cliente. Devemos ter presente, 

que a experiência começa logo que o cliente entra pela porta, e que emoções positivas 

podem provocar elogios, recomendações e o melhor de tudo, fidelidade, enquanto que 

emoções negativas podem provocar queixas, reclamações, evitar uma segunda compra e 

o pior de tudo, criar boicotes. No entanto, a formação não deve incidir apenas no 

pessoal que está no atendimento, mas também nos colaboradores que pertencem às 

diversas áreas que integram a empresa. É importante que todos tenham conhecimento da 

filosofia, valores e posicionamento da marca.  

 
Na Casa da Música os colaboradores que prestam serviço ao público, tentam informar 

de uma forma objectiva e clara, denotando conhecimento da marca. A sua postura reside 

em naturalidade e simplicidade e alguma informalidade, no sentido em que revelam 

proximidade com o público, sem contudo abandonarem o seu papel profissional. São 

colaboradores jovens, atenciosos e simpáticos, prontos para resolver qualquer problema 

que surja, sem que o consumidor saia lesado. Denota-se uma política de serviços 

orientada para o consumidor, o que é de extrema importância na avaliação da 

experiência oferecida.     

 

8.2.3. O interpretante da Casa da Música 
 

A Casa da Música tem como principal objectivo transmitir a imagem de um espaço 

totalmente dedicado à música, que é de todos, em que a diversidade dos seus serviços e 

da sua programação é o elemento diferenciador. Esta versatilidade está bem patente na 

sua comunicação, através do “logo generator” que permite trabalhar as cores de forma 

diferente. A comunicação da Casa da Música torna-se assim única, o que corresponde 

ao posicionamento da marca, que pretende ser a Casa de todas as músicas, como 

nenhuma outra. Por outro lado o tipo de serviços oferecidos, onde se distingue para 

além dos Concertos Musicais o SE, tornam a sua actuação no mercado da música 

distinta e inovadora, combinando uma vertente lúdica com uma didáctica: levar a 
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música até todos. Pode-se verificar igualmente que tanto no exterior do edifício como 

no seu interior, o marketing sensorial está presente tentando criar impacto, proporcionar 

conforto, prazer e levar à interacção. A comunicação apela a um lado emocional através 

da originalidade e criatividade dos elementos gráficos e os colaboradores criam um 

impacto positivo através da sua simpatia e profissionalismo. Pode-se concluir que a 

imagem transmitida cria tanto respostas a nível cognitivo – permitindo reconhecer a sua 

comunicação; como a nível afectivo – tentando estabelecer uma ligação emocional; e 

comportamental – incentivando a (re)visita à Casa da Música. Para cumprir estes 

objectivos, a Casa da Música utiliza os sentidos como principal meio, apresentando uma 

imagem distinta e facilmente identificável como sendo sua. 

 

 

8.3. Um espaço onde os sentidos tocam os consumidores  
 
 

A Casa da Música cria impacto pela forma distinta que a caracteriza, pela estrutura, 

materiais, funcionalidades e serviços oferecidos. É um convite a uma viagem única 

pelos sentidos (visão, tacto, audição e sabor), em que o branding sensorial contribui 

para criar uma relação mais intensa, mais afectiva entre a Casa da Música e o seu 

público. Como refere um estudo desenvolvido pela BRAND Sense (Lindstrom, 2005) 

quanto mais sensoriais forem os pontos de contacto da marca, maior será o número de 

memórias sensoriais activadas, e quanto maior o número de memórias sensoriais 

activadas, mais forte a ligação entre a marca e o consumidor. 
 

A Casa da Música através dos sentidos explora uma dimensão mais interactiva com os 

seus clientes, convidando-os não só a presenciar experiências como a participar nelas. 

Nada lhe é comparável e, embora o sentido por natureza central seja o ouvido, é 

interessante verificar como os outros sentidos, nomeadamente a visão e o toque são 

trabalhados e estimulados. Isto faz com que os visitantes da Casa da Música não se 

desloquem lá unicamente para ouvir música, mas também para apreciar o espaço, 

passear, relaxar ou saborear uma refeição. Os sofás colocados intencionalmente em 

alguns espaços, são exemplo disso, funcionando como um convite às pessoas para se 

sentarem e relaxarem. Pine e Gilmore defendem que a criação de valor passa pela oferta 
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de uma experiência original, que permita ao cliente tornar-se actor ao emergir no 

“cenário” do ponto de venda, (cit in Rieunier, 2006). Cova e Cova também sublinha que 

o consumidor deve poder apropriar-se do espaço de venda, instalar-se no seu interior e 

sentir-se mais confortável e satisfeito (cit in Rieunier, 2006). Os elementos do ambiente 

devem ser assim flexíveis e permitir que o cliente se sinta à vontade. A “apropriação” e 

consequente “teatralização” do ponto de venda podem tornar-se deste modo num factor 

de atracção e diferenciação (Pine et al., 2000).  

 

8.3.1. Os sentidos da Casa por fora  
 

Fig. 56 – Imagem do exterior da Casa da Música  

 

Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

A Casa da Música é um espaço amplo, com uma dimensão de 21 mil metros quadrados, 

aberto a todos. Qualquer pessoa pode entrar na Casa, visitar os seus espaços e fotografá-

los à vontade. A localização da Casa da Música é um factor chave, já que a visibilidade 

é essencial para criar percepção (Hoffman, 2003). A Casa da Música possui ainda 

parque de estacionamento com capacidade para 644 veículos, tendo sido construído nos 

três pisos subterrâneos e apresentando em painéis electrónicos o número de lugares 

vagos em cada piso, oferecendo condições para facilitar o estacionamento, não fazendo 

deste um obstáculo à sua visita. A forma de polígono da Casa da Música insere-se numa 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 
 

 
126

“lógica criativa de construir algo diferente que não existisse em mais lado nenhum” 

(Magno cit in Casa da Música), capaz de surpreender e criar impacto, logo a partir do 

exterior, sendo visível mesmo a alguma distância.  
 

 

Visão 

Um dos sentidos que a arquitectura da Casa da Música mais estimula é a visão, e este é 

também o sentido que mais nos atrai a nível estético e que nos transmite mais 

informações, devendo por isso ser considerado o meio disponível mais importante para 

as marcas criarem um ambiente para os espaços onde prestam os seus serviços e 

vendem os seus produtos. Assim, uma das particularidades das salas da Casa da Música 

é terem grandes janelas para a rua, com o principal objectivo de chamar a atenção dos 

transeuntes, convidando-os a visitarem o edifício, sem que para isso tenham de assistir a 

um concerto. Iluminação, paredes com ouro e azulejos são alguns dos elementos 

distintivos que se mostram para o exterior. A Casa da Música tira partido Deste modo 

da visão, que funciona como pólo de atracção, para depois utilizar os outros sentidos na 

experiência que oferece aos seus “convidados”. 

Elementos Primários: Forma e Cores 

Pode-se afirmar que a Casa da Música apresenta uma estrutura distinta, única e 

multifacetada através da forma de polígono, sendo considerada uma obra de 

arquitectura que se afirma de forma significativa (paredes de 40cm inclinadas em vários 

ângulos). Como refere Schmitt (1997) as formas longas e angulares projectam força, 

energia, dinamismo e eficiência. Este formato imprime à Casa da Música um carácter 

distinto capaz de se afirmar pela imensidão e robustez, reforçado pelas linhas direitas. O 

edifício desdobra-se de forma assimétrica em 7 níveis acima do solo e em 3 pisos 

abaixo do solo. Este toque de assimetria contribui para tornar o edifício mais atractivo, 

funcionando como um elemento chave na visão, porque permite criar mais surpresa e 

atracção, rompendo com uma imagem monótona.  
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Fig. 57 – Imagem do exterior da Casa da Música  

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Ainda segundo Hoffman (2003), geralmente os três principais estímulos visuais que 

atraem os clientes são o tamanho, a forma e as cores. Os clientes têm tendência para 

interpretar estes estímulos em termos de relacionamentos visuais, que se baseiam em 

percepções de harmonia, contraste e choque. Assim, na Casa da Música o tamanho é um 

dos elementos que cria mais impacto, através das formas longas e grandes, 

percepcionadas como poderosas e fortes, o que contribui para uma percepção única da 

marca, que a caracteriza e distingue (Hoffman, 2003). Geralmente, “quanto maior for o 

tamanho da empresa e a sua evidência física”, mais os clientes a associam a uma marca 

com importância, poder, sucesso, segurança e estabilidade (Hoffman, 2003). A nível de 

proporção, as formas longas e angulares contribuem para aumentar o campo de visão, o 

que dá ainda mais visibilidade à Casa (Schmitt et al., 1997). Interessa reter, que uma das 

grandes vantagens das formas distintivas é a sua capacidade para criar a mais sólida 

base para construir e comunicar uma marca através de todos os canais. Como refere 

Lindstrom (2005) reconhecemos e recordamos a forma, o que pode explicar em alguns 

casos a longevidade das marcas.  
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Fig. 58 – Imagem do exterior da Casa da Música  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

Os materiais desempenham um importante papel no marketing sensorial, resultando 

numa experiência mais envolvente, que é essencial para atrair olhares, transmitir 

conforto, facilitar o “contacto” e suscitar emoções. Na Casa da Música os materiais 

exteriores predominantes são o betão branco entrecortado por vidro, que transmitem 

luminosidade e transparência. O branco é uma cor que nos espaços dá relevo à 

dimensão e o vidro permite desvendar um pouco do interior da Casa da Música, 

convidando os transeuntes a visitarem-na. 

 

Toque 

A nível do toque, a Casa é constituída por uma material inorgânico, o mármore, que é 

percepcionado como frio. Esta matéria acaba por ter assim mais impacto a nível da 

visão, do que propriamente táctil, contudo a sua textura lisa e polida é mais suave ao 

toque, do que se apresentasse rugosidades. De referir também que vários jovens 

aproveitam as características do seu enorme terraço com paredes inclinadas para 

praticar desportos como skate e ciclismo.  
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Fig. 59 – Imagem de skaters no pátio da Casa da Música 
 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Audição 

As paredes exteriores actuam em conjunto como um bloco só e o peso central encontra-

se apoiado em duas grandes paredes de 1m de espessura de cada lado do auditório 

principal, e sobem desde as fundações até à cobertura, permitindo um bom isolamento 

do som. Assim, o apelo à audição resulta numa grande preocupação a nível dos 

materiais escolhidos, em função da qualidade acústica, de modo a que performance 

obtida seja a máxima. Quase todas as soluções de acabamentos foram reinventadas 

especialmente para a Casa da Música.  

 

8.3.2. Os sentidos da Casa por dentro   
 

Na Casa da Música nada é para esconder, por isso a descoberta é constante. As formas, 

as cores, os materiais, as texturas, os sabores e o som são estímulos que o branding da 

Casa da Música tira partido. Por exemplo, a nível de cores a Casa tanto utiliza nas suas 

salas tonalidades quentes como frias, o que se prende com o serviço oferecido e com a 

experiência que quer proporcionar, criando para o efeito atmosferas relaxantes ou 

estimulantes.  
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Fig. 60 – Imagem do interior da Casa da Música  

 
Fonte: Foto gentilmente cedida por Carla Carrão 

 

Mesmo à frente da Casa da Música situam-se amplas escadas que dão acesso à vasta 

área da entrada principal, e que de noite ficam iluminadas. Além dos dois auditórios 

principais, a Casa da Música tem espaços para espectáculos de música electrónica e 

multimédia, espaços educacionais, camarins e salas de ensaio, estando duas delas 

preparadas para funcionar como estúdios de gravação.  Na cobertura do edifício pode-se 

encontrar o restaurante panorâmico, que também está preparado para funcionar como 

bar, café-concerto e esplanada. Há também uma zona VIP, bares de apoio aos 

auditórios, área comercial com bilheteira e venda do «merchandising» e ainda um 

café/bar na praça envolvente do edifício.  

 

Visão 

Na Casa da Música, antes de se viajar pelos sons, viaja-se pelos materiais, arquitectura, 

design, e outros aspectos decorativos que foram trabalhados até ao pormenor, e que 

além de estéticos são funcionais. Por exemplo, o mobiliário fixo, como os balcões e 

assentos, e o mobiliário amovível, situados em diferentes zonas do edifício, são 

reedições de mobiliário dos portugueses Daciano da Costa e Sena da Silva, associadas a 

peças de Leonor Álvares de Oliveira, Fernando Távora e do belga Maarten van Severen. 

Convém ter presente que a visão é o nosso sentido mais hedónico, na medida em que 

mais nos atrai para produtos estéticos, sobrepondo-se muitas vezes aos outros sentidos. 

A este respeito, num estudo desenvolvido pela BRAND Sense foi possível concluir que 
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quando se trata de avaliar a atmosfera de um ambiente e os sentidos um a um, a visão é 

considerado o sentido mais importante (Lindstrom, 2005). Por outro lado, as cores 

utilizadas nas salas da Casa da Música e que muitas vezes lhes dão nome, além de 

permitirem diferenciar os espaços, permitem criar associações ligadas a emoções. A 

iluminação é outro factor a destacar na Casa da Música, já que grande parte da 

iluminação provém intencionalmente de luz natural. 

 

Elementos primários: Cores, Formas e Fontes e outros Elementos de Diferenciação  

A Sala Suggia é uma homenagem à primeira violoncelista portuguesa que se chamava 

Suggia e funciona como o coração da Casa da Música, sendo a sua sala principal. Existe 

um pormenor importante a nível do formato “shoe-box” (caixa de sapato) desta sala de 

concerto e também das restantes salas. Assim, nas últimas três décadas, enquanto alguns 

arquitectos tentaram escapar ao habitual e dominante formato “shoe-box” das salas de 

concertos, o arquitecto Rem Koolhaas optou por não colocar em causa a sua inevitável 

superioridade acústica, tendo preferido revigorá-la, redefinindo o relacionamento entre 

o seu interior e o público aproximando-os.  

 
Fig. 61 – Imagem da Sala Suggia  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

As inovações da Sala Suggia são várias, nomeadamente as cortinas triplas de vidro em 

cada extremidade da sala que oferecem uma vista única da cidade do Porto. O castanho 
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da madeira, o dourado e o prateado são as cores que predominam nesta Sala, imitando 

os veios da madeira, num contraste intencional com os jogos de luzes proporcionados 

pelos vidros amplos, criando uma maior envolvência e uma atmosfera única. Esta sala 

apresenta assim uma imagem de maior opulência devido à folha de ouro e ao prateado, 

que são cores associadas ao prestígio e luxo. É possível ainda visualizar na sala duas 

réplicas de órgãos, um com estilo moderno e outro com estilo barroco forrado a talha 

dourada que chamam a atenção, não deixando indiferente nenhum olhar. Os órgãos são 

cópias de originais e está previsto que um dia sejam órgãos verdadeiros, substituindo as 

caixas vazias presentes. 

 
Fig. 62 – Imagem dos órgãos da Sala Suggia  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

A Sala 2, que podia ser designada de Sala Vermelha é a segunda maior sala da Casa da 

Música caracterizando-se pela sua versatilidade e polivalência. As infra-estruturas de 

luz e som foram concebidas para servir a convertibilidade do espaço. Existe um forte 

apelo sensorial através da cor vermelha. Isto resulta num exemplo evidente de 

exploração de marketing sensorial, já que a cor é considerada o elemento sensorial mais 

importante, sendo um instrumento valioso para atrair a atenção, nomeadamente o 

vermelho é das cores que melhor cumpre este objectivo. O vermelho da Sala 2 é 

inspirado nos teatros barrocos italianos, que nasceu nos povos latinos: no século XVIII 
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quando o teatro da ópera foi construído, o vermelho era a cor predominante. Estava 

presente nas cortinas de veludo do palco, nas cortinas das salas, no estofo das cadeiras 

da plateia, no corrimão das escadarias e noutros detalhes mais pequenos, mas visíveis 

por todo lado, representando a cor predilecta e o status de uma época. Desde a 

Antiguidade, que o vermelho presente em diferentes tonalidades simboliza o “sagrado, o 

poder, o sangue e a vida”, (http://www2.uol.com.br). O vermelho também é evocativo 

de paixão, sedução, energia e ostentação. 

 
Fig. 63 – Imagem da Sala 2  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

A Sala VIP é um espaço multifuncional essencialmente vocacionado para acções de 

pequenos grupos, convidados especiais ou ocasiões cerimoniais e de carácter oficial, 

servindo igualmente para fazer reportagens. Todo o espaço à excepção do chão está 

revestido de azulejos azuis e brancos pintados à mão, que representam cenas 

tradicionais pastoris. O branco e o azul são pois as cores que predominam nesta sala, 

com destaque para o azul que está associado a calma, positividade e imaginação. Estes 

azulejos são réplicas de painéis de azulejos originais de diversos museus portugueses, 

dos quais se destaca a reprodução de cenas dos azulejos da Estação de São Bento. O 

arquitecto acrescentou ainda poucos azulejos que deixam a sua marca holandesa, “A 
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Refeição” e “A Caça”, que estão virados ao contrário. A escolha destes azulejos para 

decorar a sala, teve como propósito prestar uma homenagem a Portugal. É também por 

esta razão que esta sala é escolhida para as reportagens, de modo a ser reconhecida 

como portuguesa noutros países.  
 

Fig. 64 – Imagem da Sala VIP  

 
Fonte: http://images.google.pt 

 
Fig. 65 – Imagem da Sala VIP  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 
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A Sala VIP tem também duas janelas amplas e opostas entre si. Uma está virada para a 

Avenida da Boavista, enquanto a outra está voltada para a Sala Suggia. O vidro da 

janela virada para a Sala Suggia é ondulado, enquanto que o vidro voltado para a 

Avenida da Boavista é liso, proporcionando uma vista muito abrangente. Por sua vez, 

quem está do lado de fora também consegue ver os azulejos, que funcionam como um 

convite para visitar a Casa, inclusivamente à noite esta Sala fica iluminada. Podemos 

concluir desta forma, que na Casa da Música a parte estética é sempre aliada à 

funcionalidade.  

 
Fig. 66 – Imagem da Sala Roxa  

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Já a Sala Roxa e a Sala Laranja são salas complementares, sendo ambas vocacionadas 

para eventos educativos. A Sala Roxa tem esta cor por causa das crianças, porque é nela 

que existe o serviço Baby Sitting, ou seja, é nela que ficam os mais pequenos quando os 

pais ou familiares assistem a um concerto ou a um workshop. A cor roxa é considerada 

uma cor que simboliza a espiritualidade, o sonho e a fantasia, e o objectivo é que seja 

calmante e relaxante (Farina, 2000). Quando a Sala Roxa fica escura é possível ver no 

seu tecto esponjoso e almofadado estrelas, que transmitem a ideia de noite. Estes 

elementos visuais, onde as formas e a cor se combinam têm como propósito criar um 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 
 

 
136

ambiente que tranquilize os bebés e as crianças. Por outro lado, o enorme vidro deixa os 

pais verem as crianças enquanto estão a assistir a um concerto, e deixa também as 

crianças verem o concerto. O marketing sensorial tira assim o máximo partido dos 

elementos primários, para criar uma atmosfera única e acolhedora.  
 

A Sala Laranja possui um ambiente direccionado para actividades jovens e é mais uma 

sala em que a cor assume o nome do próprio espaço, facilitando a associação entre 

espaço e cor. Esta Sala é revestida por uma carpete cor-de-laranja que se estende ao 

longo de uma rampa, que vai do tecto até meio do chão da sala. A Sala tem esta cor para 

transmitir alegria, energia e criatividade, o que se prende com as actividades que lá são 

desenvolvidas, como workshops. A Sala Laranja é a única sala da Casa que não tem 

janelas, já que resulta do aproveitamento de um espaço. Contudo, os painéis de acrílico 

que fazem parte da sua decoração pretendem exactamente dar a ideia de janelas.  

 
Fig. 67 – Imagem da Sala Laranja  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

A Sala da Renascença é um ponto de circulação, com dois acessos que abrem caminho 

para a Sala Laranja, para a Cybermusica e para o Foyer Poente, podendo funcionar 

também como bar de apoio ou café alternativo. O seu nome deriva da forma dos 
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azulejos verdes e azuis, tipicamente portugueses, que relembram os azulejos do Porto, e 

que nesta sala foram propositadamente ampliados.  
 

Fig. 68 – Imagem do painel de azulejos da Sala Renascença  

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Fig. 69 – Imagem da Sala Renascença  

 
Fonte: Foto gentilmente cedida por Carla Carrão 
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Apesar dos azulejos terem um tamanho igual, os azulejos criam ilusão óptica 

aumentando ou diminuindo a percepção de tamanho. Assim, os azulejos que estão no 

tecto parecem mais pequenos do que os que estão nas paredes. Este cenário fica 

completo com figuras geométricas desenhadas a lápis no chão. A aposta em elementos 

primários como a cor e forma é evidente, como meio de fazer emergir o visitante num 

ambiente peculiar. A ilusão óptica “joga” inclusivamente com a visão provocando 

sensações que não são reais e que alteram e influenciam o tamanho, peso, volume e 

superfície. A assimetria dá um toque de originalidade a este espaço, não deixando 

ninguém indiferente. As cores verde e azul consideradas cores frias simbolizam 

respectivamente, segurança, confiança e imaginação, tranquilidade. 
 

Fig. 70 – Imagem da Sala Cybermusica  

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

A Sala Cybermusica podia ser chamada de Sala Verde, já que é a cor que predomina 

neste espaço. O verde é uma cor que está associada a alegria, divertimento, acuidade, 

tenacidade, sendo uma cor relaxante e positiva, o que se pode relacionar com o fim 

desta sala, que é vocacionada para o desenvolvimento de música experimental, sendo 

um espaço de pesquisa e experimentação no domínio das tecnologias de informação. 

Uma das ideias trabalhadas nestes projectos experimentais é associar cores ao som. 
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Assim, procura-se fazer música através das cores, já que a cada cor corresponde uma 

nota musical. Este é mais um exemplo notório de marketing sensorial, em que surge o 

conceito de sinestesia, que significa a estimulação de um sentido por outro. Uma 

investigação sobre esta temática em diversas culturas revelou muitas similaridades nas 

cores que são associadas aos sons, costumando-se associar geralmente aos sons graves 

cores escuras e aos sons agudos cores claras (Schmitt et al., 1997). Também os 

compositores Scriabin e Rimsky-Korsakov associavam as cores com as músicas: E 

maior com azul e D maior com amarelo. As paredes e o tecto desta Sala são ainda 

revestidos com pirâmides de espuma que chamam a atenção e apelam ao toque.  
 

Fig. 71 – Imagem da Terraço da Casa da Música  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

O único Terraço exterior da Casa da Música está ligado ao Restaurante Kool, e é 

escavado num dos vértices da Casa e tem paredes revestidas com azulejos pretos e 

brancos, produzindo efeitos de ilusão óptica, tal como acontece na Cybermusica, sendo 

difícil perceber onde começa a parede e termina o chão. Estes efeitos são um estímulo à 

visão, mas esta é ainda surpreendida com uma ampla vista panorâmica sobre a cidade 

do Porto. É ainda possível almoçar-se ou jantar-se neste terraço, enquanto se assiste ao 

pôr-do-sol.  



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 
 

 
140

Fig. 72 – Imagem da Terraço da Casa da Música 

.. 

Fonte: http://images.google.pt 

 

Os foyers Nascente e Poente da Casa da Música situam-se nos dois topos da Sala 

Suggia e abrem-se à cidade através das suas amplas janelas de vidro onduladas, 

oferecendo uma vista privilegiada. Estes foyers não são meros locais de passagem, 

como acontece na maior parte das salas de espectáculos, sendo utilizados para eventos 

de média dimensão, como pequenos concertos, conferências, cocktails e jantares. 

 
Fig. 73 – Imagem de um Foyer da Casa da Música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://images.google.pt  
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No que refere às salas de ensaio há sempre interacção com os músicos e pode-se ver 

tudo, o que foi uma intenção do arquitecto Rem Koolhaas, que idealizou um edifício 

onde os artistas, técnicos e o público, pudessem ficar muito próximos. Prova disso é a 

grande visibilidade não só para as salas de ensaios, mas também para os corredores por 

onde passam os artistas. Uma ligação muito próxima entre todos os que circulam 

livremente na casa. Já na Bilheteira, situada do lado direito da entrada principal, existe 

como imagem de fundo uma fotografia gigante a todo o comprimento por detrás do 

bengaleiro, que tem como objectivo funcionar como uma “janela” que deixa ver a 

paisagem real que existia nesse mesmo sítio antes da Casa da Música ser construída. 

 
Fig. 74 – Imagem da Bilheteira da Casa da Música 

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

As escadas que surgem fora da bilheteira e que dão acesso ao interior da Casa, parecem 

muito íngremes, mas é mais um efeito de ilusão óptica, já que a inclinação dos degraus 

forma um ângulo menor do que 90º.  
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Fig. 75 – Imagem das escadas da entrada da Casa da Música 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

No que diz respeito à fonte utilizada na sinalização dos espaços na Casa da Música é 

sempre a mesma apesar de variar em tamanho e em cor. A sinalética é visível ao longo 

de toda a Casa, identificando os vários espaços. A fonte utilizada tem a particularidade 

de também ser utilizada na comunicação. Existe assim toda uma coerência na 

linguagem da Casa da Música, sendo fácil reconhecê-la e identificá-la como elemento 

identificador. De referir que esta sinalética segue linhas sóbrias, simples e distintas 

estando presente em toda a Casa para assinalar os diferentes espaços.  

 
Fig. 76, 77 e 78 – Exemplos da Fonte utilizada na Sinalética da Casa da Música 

 
Fonte: http://images.google.pt 
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Fonte: http://images.google.pt 

 

Na Casa da Música a iluminação é outro elemento chave, a que é dada a máxima 

atenção e que se reflecte nos seus espaços que se caracterizam por receberem muita luz 

natural através de janelas de grande extensão. Exemplo disso é a Sala Suggia, que além 

das duas cortinas na ala poente e nascente, tem vidros para outros espaços da Casa, o 

que faz com que quando se circula em torno do seu espaço, se possam antever várias 
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salas e vários recantos, que se ligam entre si através do vidro ondulado. Segundo Areni 

& Kim, Summers & Hebert (cit in Rieunier, 2006), a intensidade luminosa contribui 

para favorecer comportamentos de aproximação: os consumidores examinam um maior 

número de produtos e pormenores, e permanecem mais tempo dentro de um espaço 

quando a luminosidade é forte, em oposição a uma luminosidade mais fraca.  

 
Fig. 79 – Imagem dos vidros ondulados da Sala Suggia  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 
Fig. 80 – Imagem da Sala VIP  

 

Fonte: http://www.casadamusica.com 
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A Sala VIP é outro exemplo onde a iluminação é trabalhada, já que também é composta 

por dois amplos vidros, que deixam chegar a luz natural e ver o interior da Casa e 

espreitar a Avenida da Boavista. A Sala Renascença não fica de fora e também usufrui 

da luz natural que chega através de uma grande janela com vidro liso, com vista para a 

rua, tendo no lado oposto uma zona com vidro ondulado, de onde é possível ver a Sala 

Suggia numa perspectiva diferente. O Restaurante Kool também não foge à regra e 

possui uma sala ampla, com um pé direito enorme (7 metros de altura) que de dia é 

iluminada pela luz natural que emana do tecto dando ao espaço maior envolvência, tal 

como o Anfiteatro Terraço que está dividido em plataformas e tem um tecto de vidro 

que se abre ao céu. Este espaço tem como função principal servir de apoio a diversos 

acontecimentos, como conferências, apresentações públicas, exposições ou recepções. 

Já a Sala Roxa utiliza a iluminação artificial com o fim de recriar uma ambiente 

nocturno que acolhe as crianças e serve de inspiração para bons sonhos. A maior parte 

dos espaços possui assim janelas de vidro liso e ondulado para o exterior e interior da 

Casa. Tudo se vê e tudo se descobre numa Casa aberta a todos. A iluminação é desta 

forma um elemento chave na decoração da Casa da Música, sendo trabalhada de modo a 

oferecer a maior visibilidade possível e criar uma ambiente de maior conforto.  
 

Fig. 81 – Imagem do Restaurante Kool  

 
  Fonte: http://images.google.pt 
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Fig. 82 – Imagem do Anfiteatro Terraço  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

 

Audição 

Na Casa da Música a audição está presente nos mais pequenos detalhes, para que a 

qualidade do som seja a melhor. Por exemplo, na Sala Suggia as cortinas de vidro 

garantem uma acústica de alta qualidade. Assim, o vidro ondulado foi escolhido por 

razões acústicas e estruturais, ou seja, além de uma vertente estética apresenta uma forte 

componente funcional, que garante uma maior resistência e impacto sobre a audição ao 

transmitir um som límpido. Se o vidro fosse plano implicava uma estrutura de caixilho 

para evitar que tremesse, e além disso o vidro liso faria com que as ondas sonoras 

batessem no vidro e fossem reflectidas, o que não acontece com o vidro ondulado. O 

som dos outros espaços não se ouve nesta sala. Outra particularidade da Sala Suggia é 

que não tem lugares VIP intencionalmente, ou seja, lugares onde se ouça melhor, e é 

por esta mesma razão que o valor dos bilhetes é o mesmo, porque a nível acústico ouve-

se de forma igual, independentemente do lugar onde se esteja. Também os camarotes 

desta Sala funcionam como volumes acústicos.  
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Fig. 83 – Imagem de um concerto na Sala Suggia  

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 

De salientar ainda a canópia ou bolha transparente pendurada no tecto da Sala Suggia, 

que serve de concha acústica melhorando a percepção sonora dos artistas em palco, que 

permite que os músicos se ouçam em tempo real e na perfeição quando tocam ao 

mesmo tempo. Também a não existência de um fosso que impede a ópera clássica de 

estar em cena nesta sala é propositada, para que seja possível obter o actual resultado 

acústico. Ao optar pela inclusão do fosso de orquestra e de uma torre de cena, a 

performance acústica reduziria cerca de 40%. O material do tecto também é de pinho 

porque além de ser mais acessível, é igualmente um bom absorvente do som. As 

cadeiras cinzentas com veludo sintético com tratamento especial absorvem o som tal 

como a pele humana de modo a não alterá-lo, conjugando assim visão (estética), tacto 

(conforto) e audição (qualidade). A acústica da Sala Suggia é considerada a segunda 

melhor do mundo, o que resulta de decisões que consideraram os mais simples 

pormenores, de modo a que o sentido da audição fosse explorado com a máxima 

qualidade. 
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Fig. 84 – Imagem das cadeiras de veludo da Sala Suggia  

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Na Sala 2 o piso é plano, sem cadeiras fixas e a acústica é natural optimizada. A nível 

de material, mais uma vez destaca-se o pinho, porque é um material resistente, 

absorvendo bem o som. A Sala 2 também pode ser isolada dos outros espaços, já que os 

vidros duplos impedem de se ouvir outros sons. Podem estar assim a decorrer em 

simultâneo dois concertos, sem que o som de um espaço interfira no de outro. Os 

painéis abrem ou fecham, dependendo da forma como se quer dispor da iluminação. De 

referir que as iluminações escondidas nas paredes perfuradas, servem igualmente de 

acústica à sala. 

  
Fig. 85 – Imagem de um concerto na Sala 2  

 
Fonte: http://images.google.pt 
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Na Sala Roxa os bebés podem ouvir o som que os pais estão a ouvir no Grande 

Auditório, através das colunas que lá se encontram instaladas para o efeito. Já na 

entrada da Sala Laranja existem uns “ cilindros” que funcionam como dispositivos que 

transmitem sons quando se passa por eles ou se faz movimentos. Os sons de cada 

aparelho são diferentes (piano, violino, sinos, etc.) e alteram-se consoante os 

movimentos, permitindo criar uma verdadeira sinfonia só com os movimentos do corpo. 

Esta forma de entretenimento exposta a todos os visitantes convida à interacção, 

funcionando como um desafio à criatividade. A visão, a audição e o toque 

proporcionam assim uma experiência única onde o movimento é o elemento 

dinamizador.  
 

Fig. 86 – Imagem dos “cilindros” sonoros à entrada da Sala Laranja   

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Já a Sala da Renascença está equipada com computadores da Apple, que permitem 

experimentar sons. A ideia é que cada pessoa através de um som diferente componha 

uma música. Estes computadores são muito apelativos, especialmente para as crianças 

que se sentem atraídas por eles e com vontade de os experimentar. Assim, mais uma vez 

o toque convida a interagir numa viagem à descoberta de novos sons. Também nesta 

sala os três sentidos (visão, tacto e audição) jogam em harmonia e de forma interligada 

para enriquecer a experiência dos visitantes, levando-os a uma descoberta contínua. 

Como referem Phine e Gilmore (2000) uma experiência é tanto mais memorável quanto 
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mais comprometer os sentidos, o que faz com que os serviços se convertam em 

experiências cativantes quando “revestidos” de fenómenos sensoriais.  
 

Fig. 87 – Imagem dos computadores na Sala Renascença 

 
Fonte: Fotografia gentilmente cedida por Carla Carrão 

 

Também a Cybermusica apresenta condições sonoras privilegiadas, sendo ideal para a 

apresentação pública de projectos musicais e para o lançamento de músicas, devido às 

pirâmides de espuma no tecto e paredes (material que absorve o som e é usado nos 

estúdios de música). 

 
Fig. 88 – Imagem de um concerto na Sala Cybermúsica 

 
Fonte: http://images.google.pt 
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A Casa da Música tem ainda mais de 10 salas de ensaio, que estão equipadas com régie 

própria e que podem funcionar como estúdios de gravação. Estas salas servem para os 

músicos ensaiarem, não se ouvindo o som nos outros espaços. Convém também referir 

que a Digitópia, está equipada com computadores, que podem ser utilizados livremente 

e de forma totalmente gratuita, permitindo compor músicas. 

 

Elementos Primários: Volume e Ritmo 

O volume e ritmo são elementos que variam, dependendo do tipo de eventos que estão a 

decorrer. Com uma oferta tão variada o ritmo pode ser mais relaxante ou mais 

acelerado, tudo depende do estilo de música, do grupo, solista ou orquestra em 

actuação. Já o volume é o esperado num concerto ao vivo, com a garantia de uma 

elevada qualidade a nível acústico. De frisar no entanto que a Casa da Música tem 

oportunidades por explorar para além dos eventos musicais, como por exemplo utilizar 

som nos elevadores onde poderia colocar música de acordo com o evento que está a 

ocorrer ou que pretendesse promover, tal como anunciar a sua programação.  
 

Fig. 89 – Imagem da Digitópia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: http://images.google.pt 
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Tacto 

A Sala 2 é polivalente porque o mobiliário e o palco são amovíveis, assim quando são 

realizados concertos para bebés são colocados no chão tapetes coloridos, que têm como 

objectivo proporcionar mais conforto, ao mesmo tempo que mudam o ambiente do 

espaço tornando-o mais infantil, indo ao encontro do seu público. Também na Sala 

Roxa o chão é revestido de pneu reciclável, que é utilizado nos Parques infantis, que 

permite que os bebés brinquem sem se magoar, e pintem à vontade porque também é 

facilmente lavável. Os degraus foram criados para as crianças se sentarem, saltarem e 

brincarem. Já as pirâmides de espuma que revestem a Sala Cybermusica, apelam ao 

tacto, sendo irresistível não lhes tocar. Na realidade, os materiais com formas 

geralmente chamam mais a atenção do que os materiais lisos e suscitam mais 

curiosidade, o que se prende igualmente com contexto onde estão inseridos.   

Fig. 90 – Imagem das pirâmides da Sala Cybermúsica   

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Já na Sala da Renascença é possível sentar e descansar. Como manda a boa etiqueta do 

marketing sensorial, é importante equipar os espaços comerciais com sofás, poltronas 

ou cadeiras cómodas, para que as pessoas se possam sentir confortáveis enquanto 

descansam, o que faz com que permaneçam mais tempo dentro do espaço. Assim, é 

possível encontrar-se vários espaços na Casa onde se pode descansar e relaxar, com 
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sofás macios de cor preta, branco e cor-de-vinho. O marketing sensorial tem deste modo 

um papel fundamental, que se reflecte na forma como a Casa da Música foi concebida, 

como se apresenta e interage com o seu público. O objectivo é levar os seus visitantes a 

emergir numa experiência envolvente. 

 
Fig. 91 e 92 – Espaços com sofás   

 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Ainda a nível do tacto, outra característica da Sala 2 é permitir que as portas fiquem 

abertas durante os espectáculos, facilitando a circulação para o Bar e permitindo que as 
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pessoas possam dançar e movimentar-se mais à vontade. Também na Sala Suggia o 

corredor do meio (de segurança) não é vertical, mas horizontal, o que faz com que o 

espaço entre filas seja maior do que o habitual, o que permite que as pessoas circulem 

com mais espaço evitando encontrões, o que contribui para um maior conforto do 

ambiente. Outro pormenor é que os espaços à volta da Sala Suggia estão ligados através 

de escadas, plataformas e escadas rolantes, facilitando o acesso aos diferentes espaços.  

É no entanto de referir que a grande maior parte dos objectos expostos na Bilheteira não 

estão acessíveis, tendo um vidro que impede o toque. Numa Casa que se quer aberta ao 

público, onde tudo está visível, pode-se colocar a questão até que ponto esta decisão não 

está em conflito com o conceito base da Casa. Ainda para mais, quando a Casa utiliza 

de forma tão integrada e eficaz os vários sentidos. Esta decisão inibe o toque, um 

aspecto fundamental a nível do marketing sensorial, já que este se reveste de uma 

dimensão hedónica (Rieunier, 2006). Além de proporcionar prazer, o toque é também 

um factor de peso na decisão de compra: quanto mais importante for a matéria do 

produto, mais esta inacessibilidade pode funcionar como um obstáculo à compra. As 

hipóteses de venda de um produto aumentam substancialmente, quando o cliente o 

manipula (Hoffman, 2003). 

 

Elementos Primários: Material e Textura 

Os principais materiais que dão corpo e “alma” ao interior da Casa da Música é o betão 

branco entrecortado por vidro, azulejos, mármore e veludo que contrastam com o 

cinzento do alumínio. Esta mistura de materiais resulta num espaço amplo, luminoso e 

“transparente”, simples, sóbrio e contemporâneo com um toque de classe e 

sumptuosidade. O mármore, o vidro e o azulejo são considerados materiais frios que 

contrastam com o veludo, um material quente, “aveludado” que transmite luxo e 

requinte. Já a madeira e as flores são considerados materiais orgânicos, assumindo uma 

função mais acolhedora.  

 

Sabor & Olfacto 

A criação de um Restaurante no próprio espaço demonstra que a marca Casa da Música 

optou por uma estratégia «food in shop», ou seja, pela criação de um espaço de 

restauração capaz de enriquecer a experiência do visitante, o que evidencia a 
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importância do marketing sensorial no branding da Casa da Música. Na proposta 

gastronómica domina a cozinha mediterrânica e o Kool (nome facilmente associado a 

boa disposição, relaxamento e descontracção) apresenta uma particularidade que é o 

pacote “Jantar + Concerto”, em que associado a cada concerto são oferecidas propostas 

específicas de menus, que podem ser saboreadas antes ou depois dos concertos, e que 

apresentam um preço fixo. Ou seja, é elaborada uma oferta gustativa consistente com a 

imagem de marca, o que é aconselhável quando se faz uso do sabor numa área de 

negócio. A audição e o gosto são assim dois ingredientes combinados para servir uma 

experiência mais completa ao visitante. Phine e Gilmore referem que na maioria das 

situações a forma mais natural de tornar sensorial um serviço é acrescentar sensações 

gustativas simplesmente servindo uma bebida ou alguma comida (2000). Na Casa da 

Música esta máxima é levada à letra, existindo uma oferta variada, já que além do 

Restaurante, existem bares que servem refeições rápidas e ligeiras. 
 

Fig. 93 – Imagem de uma refeição servida no Restaurante Kool 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

O Bar dos Artistas fica situado no piso 0 e tem uma ligação directa com as salas de 

ensaio. Apesar de ser frequentado principalmente por músicos, cantores e técnicos, está 

aberto ao público, funcionando como ponto de encontro entre as pessoas que visitam a 

Casa e os que nelas trabalham. Neste espaço são servidos almoços e jantares rápidos, 

tipo self-service e lanches a qualquer hora do dia.  
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Fig. 94 – Imagem de uma refeição servida no Restaurante Kool 

 
Fonte: http://www.casadamusica.com 

 
Fig. 95 – Imagem do Bar de Apoio à sala 2 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Já a Sala 2 tem um Bar de acrílico translúcido que parece propositadamente um cubo de 

gelo à noite, serve de apoio aos concertos, oferecendo bebidas e petiscos. O Bar está 

suspenso e tem o chão em vidro, assim como uma grande janela a poente, com uma 

vista ampla sobre a Avenida da Boavista e outra no sentido oposto com vista para a Sala 

Suggia, o que faz com que o som e a visão se completem com o sabor.  Também os 
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Bares 1 e 2 funcionam principalmente como zonas de apoio ao público durante os 

concertos, servindo no entanto refeições ligeiras, lanches, ou um simples café.  
 

Fig. 96 e 97– Imagem do Bar 1 e 2 

 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Relativamente ao olfacto, à excepção dos espaços dedicados à restauração, não existe 

sinal dele. Apesar dos espaços da Casa da Música serem amplos, o olfacto poderia ser 
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aproveitado para imprimir mais conforto à experiência e facilitar a associação de 

qualidade à marca, nomeadamente na Bilheteira que é onde se situa o espaço de venda 

de merchandising. Os aromas agradáveis induzem os consumidores muitas vezes a fazer 

compras, influenciando as suas percepções, devendo estar de acordo com as 

expectativas do público-alvo (Hoffman, 2003).   

 
 

6.3.3. O impacto dos sentidos na Casa da Música   
Como se pode verificar através do quadro apresentado, o marketing sensorial está 

presente na Casa da Música, devendo-se muitas das suas inovações ao arquitecto que 

criou a Casa, não só através dos materiais escolhidos, como das cores, mobiliário e 

conceito de transparência com espaços abertos muito iluminados. A Casa da Música 

distingue-se assim pela sua oferta não só a nível musical, como pelo ambiente único dos 

seus espaços, que a caracterizam e diferenciam. Verifica-se deste modo que o branding 

sensorial está presente na Casa da Música, ajudando a criar um espaço único 

contribuindo para o posicionamento da marca que se prende com versatilidade, 

qualidade e criatividade, e para uma experiência que cria mais impacto e proporciona 

mais conforto, levando os seus visitantes a considerá-la como uma experiência única, 

distinta e envolvente.   

 
Fig. 96 – Quadro com os vários estímulos sensoriais presentes na Casa da Música 

SENTIDOS SIM NÃO APRECIAÇÃO 

VISÃO   É dos sentidos mais explorados, quer através das 

cores, materiais, formas, como iluminação. A aposta 

no design de certos produtos também é exemplo 

evidente disso, já que a visão é o sentido mais 

hedonista. Para além disso, existem espaços onde são 

utilizados efeitos de ilusão óptica para criar mais 

impacto e permitir a vivência de experiências 

diferentes. 

Cor X  Utilização de diferentes cores nas diferentes salas da 

Casa, com o fim de estabelecer associações e criar 

estados de espírito, assim como em alguns materiais 

(azulejos) que criam impacto e diferenciam os 
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diferentes espaços. 

Forma  X  A Casa tem a forma de um polígono, o que já por si 

cria impacto, devido aos ângulos e assimetria. Este 

polígono é um símbolo utilizado em toda a 

comunicação da marca. Alguns materiais também têm 

formatos inovadores (ex. pirâmides de espuma).   

Fontes X  A Casa utiliza um lettering específico que está 

presente não só na sinalética, como na comunicação e 

alguns artigos de merchandising. 

Iluminação X  A ideia é tirar o máximo partido da iluminação 

natural, o que está bem patente nas amplas janelas da 

grande maior parte dos espaços, que permitem uma 

vista abrangente tanto para a rua, como para o interior 

dos espaços. A iluminação natural cria conforto. 

AUDIÇÃO   Tratando-se de uma Casa dedicada à música a 

qualidade acústica é uma das suas máximas.  

Volume X  O volume aceitável num concerto, com a máxima 

qualidade acústica. 

Ritmo X  Diferentes Ritmos que vão desde o pop, electrónica, 

world music, clássica, orquestral, barroca, piano, 

fado… até ao hip hop. 

Variedade X  Tratando-se da Casa de todas as músicas, a sua oferta 

é regular e variada, o que a caracteriza. 

TACTO X  O tacto está patente não só na textura e formato de 

determinados materiais, como nos espaços de 

descanso através dos sofás espalhados pela casa. O 

toque não é explorado nos relacionamentos 

interpessoais, entre os colaboradores e os visitantes. 

As escadas rolantes e os elevadores, assim como 

corredores amplos facilitam a circulação e tornam-se 

mais confortáveis para quem visita a Casa.  

Material X  Materiais como a espuma e o veludo convidam ao 

toque, pela originalidade e macieza. O chão plano e 

liso também proporciona um bom andar.  

Textura X  Diferentes texturas prendem o olhar e induzem ao 

toque, como azulejos com relevo, pirâmides de 

espuma e materiais com veludo. 

SABOR & OLFACTO X X O sabor apresenta-se presente atarvés do conceito 
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“food in shop” não só através da oferta de refeições 

mais ligeiras, como “slow food”. Existe um 

relacionamento entre a oferta gastronómica e o 

posicionamento da marca. Já o olfacto não se encontra 

presente. A técnica de implantação poderia ser útil em 

espaços como a Bilheteira, ou para destacar percursos 

que a Casa pretendesse. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Recorrendo à Pirâmide Sensorial de Lindstrom (2005), podemos verificar ainda que a 

Casa percorre os diferentes níveis que podem levar à fidelização. Assim, a Casa da 

Música “estimula” a relação do consumidor com a marca através de um apelo sensorial 

de modo a levar a uma resposta emocional (gostar e preferir). Estes estímulos têm como 

objectivo criar associações com a marca, capazes de a identificar e diferenciar 

fortalecendo assim a sua imagem junto do público. Além de estimular, a marca Casa da 

Música também “amplia” já que se pode considerar uma marca multisensorial, porque 

recorre a vários sentidos (à excepção do olfacto) para enriquecer a experiência 

oferecida. Assim, cada sentido é um instrumento potencial para acrescentar novas 

dimensões à marca tornando-a mais atractiva e diferenciando-a cada vez mais da 

concorrência. Como refere Lindstrom (2005) quantos mais sentidos vierem à mente, 

maior será a tendência de fazer de uma marca a primeira escolha. A marca Casa da 

Música tem assim uma personalidade sensorial, que visa estabelecer uma ligação forte, 

positiva e leal com o seu público, levando à fidelização. É interessante verificar que a 

Casa da Música tornou-se num espaço visitado por muitas pessoas que por lá passeiam 

à vontade e relaxam, mesmo quando não há concertos, tendo-se convertido num ex 

libris da cidade do Porto.  
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Conclusão 
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As marcas só por si já não são suficientes para conquistar os consumidores ou mesmo 

manter os clientes. Assim qualquer marca que ofereça não só qualidade, como também 

uma recompensa em termos de experiência, fica em posição de vantagem, podendo ser 

recompensada por um valor premium. É pois importante tirar o máximo partido de uma 

estratégia de branding sensorial capaz de apelar aos sentidos de forma efectiva, porque 

como refere Lindstrom (2005) um estímulo sensorial ajuda a criar uma relação directa 

entre as emoções e a marca, contribuindo para a lealdade a longo prazo.  

 

O branding sensorial utiliza a música, os odores, as cores, as formas, as sensações 

tácteis e gustativas com o objectivo de suscitar nos consumidores reacções favoráveis 

(prazer, conforto…), que permitam identificar e diferenciar a marca, contribuindo para a 

sua lealdade. Se forem devidamente geridas, estas estratégias podem proporcionar 

experiências poderosas, acrescentando valor à marca. A ideia principal é apelar a vários 

sentidos e proporcionar várias experiências sensoriais, o que reforça o posicionamento 

da marca e a sua imagem perante o público, aumentando assim as hipóteses da marca 

ser bem sucedida. Para tal, as experiências sensoriais devem ter em consideração o 

posicionamento da marca e os seus objectivos, devendo os sentidos estar integrados no 

sinal e objecto da marca de modo a cumprir o seu papel junto do interpretante. Interessa 

pois conhecer as potencialidades de cada sentido, de modo a criar uma estratégia de 

branding estimulante, que desencadeie respostas cognitivas, afectivas e 

comportamentais.  

 

De referir igualmente a abordagem holística inserida no conceito de branding sensorial, 

que permite uma integração efectiva dos diferentes sentidos na estratégia de marca, 

assim como uma presença coerente e consistente por parte destes nos diferentes pontos 

de contacto. Só assim a marca poderá cumprir com pertinência o seu papel de 

identificadora e diferenciadora, proporcionando a vivência de experiências cada vez 

mais envolventes que levem à fidelização. Nomeadamente, ao nível dos pontos de 

contacto, os espaços comerciais estão a transformar-se na última fronteira com o cliente, 

num esforço de promover as suas marcas. À medida que a economia prospera, o espaço 

comercial encarado como uma experiência sensorial, exigirá mais do que nunca, 

emoção, imaginação e visão porque as pessoas procuram experiências novas, excitantes 
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e divertidas não só nas lojas, como nos restaurantes, hotelaria, escritórios, museus, casas 

de espectáculos e outras instituições do foro cultural.  

 

A Casa da Música surge assim como estudo de caso nesta dissertação, porque faz um 

apelo multisensorial que está presente em diferentes pontos de contacto, utilizando deste 

modo o branding sensorial como forma de se diferenciar e envolver os 

consumidores/clientes, apostando numa oferta ímpar. A qualidade, criatividade e a 

versatilidade surgem como valores que afirmam o seu posicionamento, e que estão 

presentes tanto nos produtos e serviços oferecidos, como na comunicação, arquitectura 

do edifício e interior do seu espaço. Nomeadamente, a arquitectura da Casa da Música é 

um exemplo de como o branding sensorial bem trabalhado pode assentar numa forma 

original que se traduz num conceito poderoso e intemporal, expresso em toda a sua 

comunicação. De frisar que o “logo generator”, é um exemplo de branding sensorial 

trabalhado para criar uma identidade única, facilitando o reconhecimento e 

diferenciação da marca. Na comunicação da Casa existe um fio condutor onde temas, 

subtemas e estilos aparecem interligados e trabalhados de forma coerente, o que 

reafirma o seu posicionamento e fortalece a imagem transmitida. O ponto de partida é a 

forma do polígono do edifício, que se revê no logótipo e que reflecte a imagem da casa 

de todas as músicas, que também é de todos. Diferentes perspectivas, todas pertencentes 

a um só espaço que se quer aberto e transparente.  

 

O espaço Casa da Música não foge às mais recentes tendências do branding sensorial e 

funciona como uma extensão da marca onde os vários sentidos apelam ao consumidor 

de forma inovadora chamando a sua atenção, despertando a sua curiosidade e levando à 

acção. Vários elementos primários e outros elementos de diferenciação são utilizados 

fazendo do branding sensorial uma presença contínua na Casa, o que possibilita uma 

“escapadela” ao ritual do dia a dia, que incorpora mais valor e emoção. Na Casa da 

Música é oferecido deste modo ao consumidor/cliente algo mais do que meros produtos 

e espectáculos. Este algo mais reside no prazer proveniente dos sentidos: tocar no 

produto, descansar num sofá/cadeira, saborear um café ou refeição, ver cores e formas 

apelativas, criar sons, ver outras pessoas, etc.., ou seja, sentir a «alma» da marca. 

Segundo Badot este fenómeno dá origem a uma alteração estratégica em que a 
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reconfiguração do espaço comercial é mais valorizada, constituindo uma forma de criar 

uma vantagem competitiva (cit in Rieunier, 2006). Assim, a oferta da Casa da Música 

passa a ter uma função hedónica e o acto de consumo torna-se menos comercial e mais 

lúdico.  

 

Tendo por anfitrião o sentido da audição, é notável como outros sentidos fazem 

igualmente as honras da Casa da Música contribuindo para o enriquecimento das 

experiências oferecidas, ou melhor dizendo, para um espectáculo multisensorial onde os 

consumidores/clientes são muitas vezes convidados a fazer parte da peça, assumindo o 

papel principal. O branding sensorial na Casa da Música contribui assim para tornar a 

experiência vivida memorável e levar à sua repetição (fidelização). Convém relembrar 

que as oportunidades mais eficazes para uma marca influenciar a decisão de compra de 

um consumidor produzem-se durante o seu consumo (Schmitt, 2000). Assim, as 

experiências vividas durante esta fase são determinantes para a satisfação e lealdade à 

marca, porque é nesta altura que o consumidor procede à avaliação do produto/serviço e 

à decisão de voltar ou não a realizar a compra ou a repetir a experiência.  

 

Apesar das sensações visuais e auditivas serem as mais utilizadas, a Casa da Música 

também explora de forma pertinente as sensações tácteis e gustativas, constituindo um 

bom exemplo de como o branding sensorial pode ser importante não só numa loja 

dedicada à venda de produtos, como também num espaço dedicado a serviços culturais. 

Contudo, o facto da Casa da Música não utilizar o olfacto na sua estratégia de branding 

sensorial constitui uma oportunidade que fica por explorar, já que o olfacto é um sentido 

excelente para activar emoções. Por outro lado, o toque é inibido no que refere à 

exposição de artigos para venda e não é explorado nos contactos interpessoais. A 

utilização efectiva do olfacto e do toque nas situações anteriormente descritas reforçaria 

a experiência oferecida e tornaria a marca ainda mais poderosa. Neste sentido, seria 

interessante a Casa da Música seguir os principais passos para uma estratégia de 

branding sensorial e proceder aos respectivos pré e pós testes, para avaliar o impacto da 

estratégia escolhida. 
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A nível da metodologia utilizada, apesar das informações heterogéneas provenientes da 

metodologia qualitativa permitirem a utilização de diferentes técnicas e de diversos 

tipos de análises não sendo tão restritivas, tornam a análise de dados uma tarefa mais 

exigente, podendo a investigação tornar-se pesada e vaga, sem um rumo delineado 

(Pereira, 2005). Por outro lado, a insuficiência a nível de precisão, objectividade e rigor 

podem originar a subjectividade dos dados, limitando as generalizações.  

 

De referir igualmente a ausência de um estudo mais aprofundado do impacto das 

relações interpessoais na Casa, nomeadamente entre colaboradores e clientes, o que é 

também determinante no sucesso do marketing sensorial. Convém ainda referir que o 

prazer que extraímos dos sentidos varia muito de cultura para cultura, apesar da forma 

como utilizamos os sentidos ser exactamente a mesma - os sentidos transmitem 

unidades de informação ao cérebro, como se fossem peças de um puzzle, e depois de 

reunidas todas as peças, o cérebro “lê” o que está em causa (Ackerman, 1990). Para 

além de deficiências genéticas, como o daltonismo, todos dispomos, pouco mais ou 

menos, do mesmo equipamento sensorial e as ligeiras diferenças fisiológicas que 

existem, como por exemplo em matéria de paladares, não têm tanta relevância quanto as 

diferenças socioculturais (Bagot et al., 1996). Por outro lado, a maior parte dos 

consumidores não tem consciência dos efeitos sensitivos que os estimulam, 

apresentando muitas vezes outras razões que justifiquem as suas compras (Gobé, 2001). 

Também a multiplicação de conceitos e a sua imitação colocam o problema da 

perenidade da produção de experiências, que implicam uma renovação constante dos 

conceitos aplicados no marketing sensorial (Dupuis, 2004).    
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