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Resumo 

As marcas sempre tiveram valor, mas agora, mais do que nunca, as empresas reconhecem a 

importância das marcas no valor das empresas (Ferla, 2009). Esta investigação teve como primeiro 

objetivo analisar o conceito de marca registada e a identidade de marca à luz das práticas de 

branding. De seguida, o nosso trabalho teve como principal objetivo compreender o fenómeno de 

marca de culto na World Wide Web. A marca de culto não está somente destinada ao cliente. Como 

veremos, os seguidores da marca, que se inserem no contexto definido por uma marca, nem sempre 

são clientes dessa marca.  

Nesta dissertação, analisaremos sobretudo duas marcas do setor automóvel, a FERRARI e a 

TOYOTA. Em termos de metodologia, tornou-se necessário um estudo exploratório para verificar o 

estado da arte e aprofundar o conhecimento em volta do conceito de marca, de marca registada, de 

marca de culto e de plataformas digitais. Por outro lado, tornou-se necessária a recolha de dados 

primários no sentido de tangibilizar a informação sobre as duas marcas referidas.  

Nas realidades estudadas verifica-se que existe um processo de feedback  positivo entre marcas e 

as comunidades online de utilizadores. Da análise realizada da marca FERRARI constata-se que a 

ideia de diferenciação e produção da escassez é a chave. A diferenciação da marca das restantes é 

atingida através da exclusividade, da essência, e do prestígio que é gerada através da criação 

propositada de escassez, de forma a evitar a diluição da marca. Da análise realizada da marca 

TOYOTA pode-se concluir que as duas grandes preocupações assentam em: vender e “ajudar” o 

cliente ou o possível cliente a adquirir do veículo que pretende. Em termos de resultados do estudo 

da marca japonesa na Web, é possível apurar uma crescente tendência de preocupação da marca 

TOYOTA com a comunidade online, o que acaba por se tornar um fator importante para um 

consumidor ter intenção de recompra, o que de certa forma é um fator contribuinte face à sua 

fidelidade à marca. 

 

Palavras-chave: marca registada, identidade de marca, TOYOTA, FERRARI e redes sociais. 
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Abstract 

Brands have always had value, but now, more than ever, companies recognize the importance of 

brands in the value of companies (Ferla, 2009). This investigation was first analyzes the concept of 

trademark and brand identity in the light of branding practices. Then our work aimed to understand 

the cult brand phenomenon on the World Wide Web. The cult brand is not only intended for the 

client. As we shall see, followers of the brand, which fall within the framework defined by a brand, 

customers are not always that mark. 

In this thesis, we will analyze mainly two brands of the automotive industry, FERRARI and 

TOYOTA. In terms of methodology, it became necessary an exploratory study to check the state of 

the art and deepen knowledge around the concept of brand, trademark, of cult brand and digital 

platforms. Furthermore, it became necessary to collect raw data in order to make tangible 

information about the marks mentioned. 

The studied realities we find that there is a positive feedback process between brands and the 

online user communities. The analysis of the brand FERRARI it appears that the idea of 

differentiation and production of scarcity is the key. The differentiation of the other mark is achieved 

through the exclusivity of the essence, and the prestige that is generated through the deliberate 

creation of shortage in order to prevent dilution of the mark. The analysis of TOYOTA brand can be 

concluded that the two major concerns are based on: sale and "help" the client or potential client to 

purchase the vehicle you want. In terms of results of the study of the Japanese brand on the Web, it is 

possible to determine a growing trend of concern TOYOTA brand with the online community, which 

ultimately become an important factor for a consumer to have intention to repurchase, which 

somehow it is a contributing factor in the face of their brand loyalty. 

 

Keywords: trademark, brand identity, TOYOTA, FERRARI and social networks.
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Introdução 

As marcas sempre tiveram valor, mas agora, mais do que nunca, as empresas reconhecem a 

importância das marcas no valor das empresas (Ferla, 2009). Esta dissertação está dividida em três 

capítulos. O primeiro analisa o conceito de marca, especificando o conceito de marca através do de 

marca registada. Analisa-se a evolução histórica do conceito de marca registada, abordando-se as 

alterações sofridas na conceção clássica da lei das marcas registadas com o acréscimo de cláusulas 

que previnem a diluição da marca. De forma a compreender este recente processo optámos por 

utilizar dois exemplos de dois casos judiciais recentes, o caso BELLURE v L’ORÉAL e o caso 

COMPOMAR v NIKE. Após a exposição dos conceitos referidos, passaremos a uma breve 

apresentação das estratégias de gestão de marcas, abordadando os diferentes tipos de marca, com 

base em Mark Soma (2015). De seguida analisaremos a temática atinente à noção de marca de culto, 

no que ela consiste e quais os seus benefícios, utilizando a APPLE como exemplo de marca de culto. 

A emergência das redes sociais possibilitou a acessibilidade na criação das comunidades de culto em 

redor de uma marca. O aparecimento das redes sociais redefiniu o panorama dos media digitais, 

alterou a forma de pensar e a disseminação das mensagens (Lipsman et al., in Pereira, 2014: 24). Por 

consequência facilitou a interação entre cliente e marca. No final deste capítulo analisaremos as 

estratégias de marca assentes nas plataformas digitais, visto ser este o local onde a comunidade de 

seguidores, da marca de culto comunica com a marca. 

No segundo capítulo será objeto de análise a marca registada FERRARI, detida pelo grupo Fiat. 

A indústria automóvel, que é altamente competitiva, entrou nos últimos anos num estado de 

saturação, pois o mercado automóvel é um mercado que cresce pouco e onde a capacidade produtiva 

excede significativamente a procura, o que tem colocado construtores e fornecedores perante a 

necessidade de levar a cabo planos de reestruturação (INTELI, in Monteiro, 2010). Perante este 

cenário, as construtoras têm optado por novas estratégias de aproximação aos potenciais clientes. 

Uma de entre elas são as redes sociais. Segundo Downes (in Ribeiro, 2013), uma rede social é um 

conjunto de indivíduos ligados entre si por um conjunto de relações. No entender de Ribeiro (2013), 

gerir as redes sociais e as suas relações, integrando o capital social interno e externo gerado por elas, 

pode ser uma operação de baixo custo, mas a inexistência desta gestão pode ter um impacto 

financeiro extremamente negativo nas organizações. O grande objetivo do capítulo é constatar a 
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estratégia de marca direcionada para o não cliente, também denominado por fã ou seguidor. Veremos 

como esse aspeto se relaciona com a estratégia desenvolvida pela Ferrari no sentido da criação 

artificial da escassez, forma de garantir o posicionamento da marca FERRARI no segmento do 

consumo de luxo. Outro aspeto relevante do capítulo consiste na presença da FERRARI nas redes 

sociais, lugar esse onde se forma a comunidade de seguidores da marca. Com esse fim, foram 

recolhidos um total de 38 screenshots, de entre os quais apresentamos 13, sete do sítio 

www.ferrari.com, e seis da página da FERRARI na rede social Facebook. 

O terceiro e último capítulo analisa a marca registada TOYOTA, propriedade da Toyota Motor 

Corporation - TMC. A Toyota é o maior fabricante de automóveis do Japão (Lusa, 2015). Enquanto 

no caso da FERRARI é enfatizada a estratégia de uma marca de luxo, no caso da TOYOTA será 

enfatizada a fidelização dos clientes numa perspetiva de alta rotação de vendas, aspeto no qual a 

Toyota se distingue (Dias, 2006). Como referido anteriormente, as construtoras têm optado por novas 

estratégias de aproximação aos potenciais clientes, em vista a fidelizá-los. Uma de entre elas recorre 

às redes sociais. Em vista a constatar o aparecimento da presença, ativa, da marca TOYOTA nas 

redes sociais será fundamental a análise da obra de Jeff Riggins (s.d.) - Innovation and Community: 

Social media in cult branding. O trabalho deste autor foca o seu objetivo no cruzamento de duas 

temáticas, marca de culto e redes sociais, e analisa o incidente com os carros da Toyota, em 2010, 

que levou à devolução de milhões de veículos. Riggins assume que a “comunidade” presente em 

volta da marca TOYOTA salvou a sua imagem. O apreço mostrado pelos clientes nas redes sociais 

fez com que a marca reposicionasse a sua estratégia na World Wide Web e nas redes sociais, presença 

essa que até ao incidente era quase nula. Desta forma, na parte final do segundo capítulo será 

analisada a presença de TOYOTA na World Wide Web, recorrendo ao sítio www.toyota.pt e à página 

da TOYOTA na rede social Facebook, tendo como objetivo observar as interações da marca com os 

seguidores. 

http://www.ferrari.com/
http://www.toyota.pt/
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Capítulo I – Marca 

Como se referiu, as marcas sempre tiveram valor, mas agora, mais do que nunca, as empresas 

reconhecem a importância das marcas no valor das empresas (Ferla, 2009). Neste capítulo será 

apresentado o conceito de marca e desenvolvido o conceito de marca registada. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Na secção 1. é feita uma introdução ao conceito 

de marca e à sua definição segundo diversos autores, todos eles com uma definição mais ou menos 

concordante. Na secção 1.1. é apresentado o conceito de marca registada, e desenvolvido o seu 

conceito entro do seu enquadramento legal. Depois, na subsecção 1.1.1. é mencionada a evolução 

histórica do conceito de marca registada, seguida da legislação clássica da lei das marcas registadas. 

Importante é a semiótica da lei das marcas registadas baseadas na obra de Barton Beebe (2004). No 

entanto, a lei das marcas registadas tem sofrido algumas alterações desde a sua implementação. Têm 

surgido cláusulas designadas por leis anti-diluição, o que será desenvolvido no ponto 1.1.3. 

utilizando dois exemplos de dois acórdãos, o caso BELLURE v L’ORÉAL e o caso COMPOMAR v 

NIKE. Depois, no ponto 1.2. focaremos a nossa atenção nas estratégias de marca, também 

denominadas de branding, bem como a definição do seu conceito segundo diversos autores. Na 

subsecção 1.2.1. passaremos ao conceito identidade de marca, passando posteriormente pela 

abordagem dos diferentes tipos de marca segundo Soma (2015), sendo brevemente apresentada a 

noção de marca de culto. No ponto 1.3. veremos com maior atenção a noção de marca de culto, em 

que consiste, quais os benefícios e utilizaremos a APPLE como exemplo de marca de culto. Como 

veremos, os seguidores das marcas tendem a atuar como participantes ativos da comunidade, da 

marca, nas redes sociais. Desta forma, na secção 1.4. analisaremos as estratégias assentes nas 

plataformas digitais como: a gestão da marca online, o CRM social e o Marketing nas redes sociais. 

No seguimento da secção anterior, na secção seguinte, 1.5., analisaremos a rede social Facebook. A 

razão da análise recair somente nesta rede social é devido ao facto de nos seguintes capítulos 

analisarmos a presença de duas marcas de culto, FERRARI e TOYOTA, no Facebook. Finalmente, 

na secção 1.6. faz-se uma síntese dos aspetos principais abordados no capítulo. 
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1. Marca 

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a designação de marca é a 

seguinte: “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de 

representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, 

números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a 

distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. O INPI diz ainda que 

uma marca é “um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, 

distinguindo-os dos de outras empresas”.
1
 Para a American Marketing Association (AMA), “é um 

nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens 

ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los da concorrência”. Segundo 

Aaker (1998), uma marca consiste num símbolo com um nome diferenciado (logótipo, marca 

registada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um produtor ou 

de um grupo de produtores e a diferenciar esses bens e serviços dos concorrentes, contribuindo assim 

a sua diferenciação. De acordo com Kotler (1986), uma marca pode ser definida como um nome, 

termo, sinal, símbolo, desenho, ou ainda uma combinação desses elementos; e, se se pretende que um 

vendedor, ou grupo de vendedores, identifique bens e serviços para diferenciá-los dos de seus 

competidores, são grandes os benefícios resultantes da construção de uma marca empresarial, já que 

as marcas acabam por se otomizar dos produtos que lhe deram origem passando a significar algo 

muito além deles próprios. Finalmente, Lencastre e Pedro (2000) referem a coexistência de alguns 

conceitos que, embora relacionados, se apresentam como distintos e complementares à própria 

definição de marca. É o caso do nome da marca (brand name) que refere o próprio signo que denota 

a marca. É também o caso do grafismo da marca (brand mark), o qual engloba símbolos, desenhos 

ou o tipo de letra distintivo os quais podem ser visualmente reconhecidos. É o caso, em último lugar 

da marca registada (trademark), que se relaciona com a proteção legal. É a natureza desta proteção 

legal que passamos agora a desenvolver, sublinhando a evolução histórica do conceito de marca 

registada, enfatizando a legislação clássica da lei passando ainda pelas alterações sofridas, com a 

criação de leis designadas por anti-diluição. 

 

                                                 

1 
Cf. http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=125, acedido em 14 de setembro de 2015. 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=125
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1.1. Marca Registada (trademark) 

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, se uma marca for registada, o seu titular 

passa a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu 

consentimento, signo igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins. Em princípio, 

o registo apenas protege a marca relativamente aos produtos e aos serviços especificados no pedido 

de registo. Isto significa, por exemplo, que uma empresa que detenha um registo de marca para 

assinalar computadores pode reagir contra o uso de uma marca igual ou semelhante por uma empresa 

que preste serviços de reparação de computadores, mas já não o poderá fazer, em princípio, contra a 

utilização dessa marca por outra empresa que fabrique, por exemplo, aspiradores.
2
  

Segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ser detentor de uma marca registada 

oferece diversas vantagens. Como por exemplo a valorização do esforço financeiro, do investimento, 

e do intelectual utilizado na conceção de novas marcas. Também confere um direito exclusivo que 

permite impedir a utilização por parte de terceiros, sem o consentimento do titular, produzir, fabricar, 

vender ou explorar economicamente a marca. Desta forma, impede que outros registem sinal igual ou 

semelhante para produtos ou serviços idênticos ou afins. Possibilita, também, ao titular do registo a 

utilização das indicações “marca registada”, “MR” ou ®, de modo a dissuadir potenciais infrações. O 

uso destes símbolos por quem não tenha efetivamente promovido o registo da sua marca é proibido, 

constituindo um ilícito contraordenacional.
3
 

Vejamos agora em traços gerais a evolução histórica do conceito de marca registada. Para 

compreender a evolução histórica será necessário partir da explicação da emergência do conceito de 

marca.  

1.1.1. Evolução histórica do conceito de marca registada 

A emergência de objetos de consumo denotados por marcas foi um dos fatores que provocaram 

a alteração completa das formas tradicionais de comércio, que tinham perdurado de forma quase 

inalterada até ao século XIX.
4
 Até essa altura, o comércio tradicional era sobretudo um comércio 

local de bens correntes. Os produtos que eram transacionados eram sempre produtos inespecíficos 

                                                 

 
2
 Cf. http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=125, acedido em 14 de setembro de 2015. 

3
 Cf. http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=128, acedido em 14 de setembro de 2015. 

4
 Os parágrafos seguintes seguem de perto Rosa (2014a). 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=125
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=128
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denotados por nomes comuns. O nome designava um tipo genérico de artigo. A transação destes 

bens ficou inalterada ainda durante uma boa parte do século XIX, era vendida numa relação direta 

entre produtor e consumidor, é essa forma milenar de comércio que vai ser radicalmente alterada 

durante o século XIX, nomeadamente durante a segunda metade do século. Diversos fatores 

contribuíram, em conjunto, para essa alteração, e são eles que vão criar as condições para a 

existência de “consumidores” no sentido moderno da palavra. Esses fatores são o surgimento dos 

grandes armazéns, dos mercados nacionais integrados, das marcas e, de seguida, da publicidade que 

vai servir de suporte a essas marcas. 

Os grandes armazéns quebraram o anterior e tradicional sistema de contacto direto entre o 

pequeno lojista e o seu cliente, posicionando-se como mediadores para o comprador final. As novas 

superfícies comerciais passaram a dispor de uma grande variedade de produtos expostos. 

Simultaneamente, as novas superfícies incentivaram o empacotamento estandardizado dos bens de 

consumo. Os bens apareceram cada vez mais sob rótulo de marcas e, na medida que são espaços 

onde múltiplos produtos com funções similares são expostos, os grandes armazéns contribuíram 

também para o processo de diferenciação das marcas. 

É sensivelmente no mesmo período, na segunda parte do século XIX, sobretudo nos Estados 

Unidos, que surge o conceito moderno de marca. Ele tem origem nas patentes que eram conferidas 

pelas monarquias tradicionais às corporações que produziam os diferentes artigos comerciais. Essas 

patentes já funcionavam como formas de certificação. A marca comercial em sentido moderno 

apenas surge durante a segunda metade do século XIX, introduzindo uma rotura radical na venda a 

granel de produtos genéricos. Os grandes armazéns contribuíram para a sua difusão, mas não foram a 

sua causa próxima. Na origem das marcas modernas esteve também a formação dos mercados 

nacionais que, com o desenvolvimento dos novos meios de comunicação (a começar pelo caminho 

de ferro), se tornaram coextensivos com a dimensão do próprio país nos quais eles assentavam.Uma 

das consequências mais imediatas da introdução das marcas foi que o produto genérico vendido a 

granel pelo produtor ao consumidor deixou de ser a principal forma de comercialização. Começaram 

a aparecer produtos designados por uma marca tornada visível através de um nome e de um logótipo 

inscritos num pacote ou garrafa standard, que tipificavam a marca em questão. A marca surge como 

uma certificação de autenticidade que traduz uma estreita ligação ao próprio produto. Na sua fase 

inicial, a marca é uma forma de dizer que o produto é real e verdadeiro, o que era conseguido por a 
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marca designar muitas vezes o próprio nome do indivíduo que tinha criado esse produto. O papel de 

certificador concedido posteriormente à marca está de acordo com a legislação ainda hoje presente. 

O seu fundamento reside no facto de o registo legal de uma marca ter como finalidade diferenciar um 

produto de um outro e assim proteger os consumidores, isto é, permitir que estes não sejam 

enganados por um produto que reclama ser aquilo que não é. 

No entanto este conceito, de marca registada tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo. 

De forma a compreender as alterações necessitamos de sublinhar, inicialmente, a legislação clássica 

da Lei das marcas registadas. 

 

1.1.1.1. Legislação clássica da Lei das Marcas Registadas 

A primeira legislação que visava a proteção do fabricante de um certo produto denominado por 

uma certa marca emerge em 1862, aprovada no Reino Unido, a Sheffield Bill.
5
 Nessa lei, está 

presente em primeiro lugar que, uma marca registada é uma propriedade que deve ser protegida e, 

em segundo lugar tem subjacente a ideia de que o público que tem vontade de adquirir o produto não 

deve ser enganado. Já nos finais do século XIX começou-se a formar a ideia de que uma marca 

consiste num nome que refere um produto, o qual tem origem numa empresa que possui a reputação 

de garantir a qualidade, constante, do produto que fabrica. É nos inícios do século XX que as leis de 

marca registada começaram a tornar efetivamente claro que a proteção da marca consiste em proibir 

que terceiros usem uma marca, idêntica ou similar a outra marca já registada, na designação de um 

produto que seja idêntico ou similar ao produto do indivíduo ou empresa que originalmente registou 

essa marca em conexão com o seu produto (Bartholomew, 2008: 8). Esse ponto é importante, pois 

significa que, pelo menos nos seus inícios, e mesmo até recentemente, a lei não considerava ser uma 

infração que um indivíduo ou empresa usasse uma marca, já anteriormente registada por outra 

empresa, para designar um produto desde que este fosse clara e funcionalmente distinto do produto 

associado ao nome da marca originalmente registada. 

Sempre na transição para os inícios do século XX começou-se a tornar prevalecente a ideia de 

que o objetivo da lei das marcas registadas é, nas palavras de um acórdão do Supremo Tribunal 

norte-americano de 1916, “identificar a origem ou posse dos produtos nos quais a marca está 

                                                 

5
 Os parágrafos seguintes seguem de perto Rosa (2014b). 
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afixada” (in Schechter, 1927: 815). Ainda no início do século XX, o único propósito explícito da lei 

era identificar a origem física do produto. O importante era que a marca denotasse um produto que, 

inquestionavelmente, tinha a sua origem numa certa empresa. 

No entanto, com a generalização dos mercados nacionais de enormes dimensões como o norte-

americano, e com a introdução de técnicas publicitárias que não se limitavam a identificar o produto 

mas antes o envolviam num conjunto de apelos emocionais, evidentemente que se tornou 

questionável presumir que os consumidores tinham um conhecimento exato de qual a empresa, e 

qual a sua localização, que estava situada no ponto de origem do produto.
6
 

A ideia de que o fundamento da lei das marcas registadas reside na proteção do consumidor 

quanto à origem e garantia da qualidade do produto passou então a ser um guia explícito da maior 

parte da legislação que surgiu até às últimas décadas do século XX. Uma lei relevante foi a Lanham 

Act de 1946. Essa lei articulou a defesa do consumidor com a defesa da marca criada e 

comercializada por um certo fabricante. 

Procura-se que o público não seja confundido e enganado, o que tem como consequência um 

segundo objetivo, o qual que consiste na proteção do detentor da marca. A lei estipulou que uma 

marca se refere a um certo produto que tem uma certa origem. A lei pode ser fundamentada nos 

termos utilitários da promoção da eficiência económica. Tal como as leis do copyright e das patentes 

encorajam a criação de novas obras e processos, a lei das marcas comerciais incentiva a produção de 

produtos de qualidade assim como reduz os custos de procura de informação por parte dos 

consumidores. O argumento económico que fundamenta a proteção das marcas consiste em afirmar 

que elas transmitem informação acerca da qualidade do produto, levando a que o consumidor fique 

satisfeito e volte a comprá-lo – a marca que reenvia à origem empresarial do produto garante que a 

qualidade permanece – , permitindo assim o retorno do investimento inicial. A partir do momento em 

que o consumidor está familiarizado e satisfeito com a qualidade de um produto, ele não necessita 

gastar mais tempo e dinheiro na procura de um outro produto que melhor satisfizesse a sua utilidade 

pessoal, pois a identificação da marca permite-lhe de imediato saber qual a fonte dessa utilidade 

(Rosa, 2014: 150). 

                                                 

6
 Esta era a perpetiva de Frank Schechter em 1927, tal como é referido por Rosa (2014: 149). 
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Esta é também a situação da legislação europeia. Uma Diretiva Europeia afirma que “a proteção 

conferida pela marca registada deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e 

entre os produtos ou serviços” (Diretiva 2008/95/CE, (11)).
7
 

Esta conceção clássica das marcas registadas pode ser analisada em termos semióticos 

assentando-se nas escolas semióticas de Ferdinand de Saussure e de Charles S. Peirce. Este é um 

ponto que foi apresentado e desenvolvido por Barton Beebe (2010). Em vista de compreender o 

conceito que temos vindo a desenvolver, é necessário compreender como este está estruturado. 

Vejamos então a estrutura semiótica da lei das marcas registadas. 

 

1.1.2. Estrutura semiótica da lei das marcas registadas 

A lei das marcas registadas pode efetivamente ser analisada em termos semióticos. Ela assenta 

na estrutura triangular presente na definição de signo. Existem três vértices bem distintos mas 

ligados entre si. Esses vértices correspondem ao signo em si mesmo – uma palavra, um logo – a esse 

signo em si mesmo na sua relação com um objeto físico exterior no lugar no qual o signo em si 

mesmo se encontra, e o signo em si mesmo enquanto determina um seu interpretante. Desta forma, 

pode-se dizer que a marca corresponde ao signo – 1º vértice – o produto ao objeto – 2º vértice – e a 

origem/fonte (a empresa que fabrica o produto) ao interpretante – 3º vértice. Esta estrutura pressupõe 

que a marca dá informação ao consumidor ao referir-se ao produto que a marca, ela própria, se 

refere. Esta é a conceção legal e clássica da lei das marcas registadas, já mencionada anteriormente. 

Como Barton Beebe (2004 e 2010) bem argumentou, apenas quando os três termos da relação 

semiótica estão presentes se pode realmente falar de marcas registadas. Quando esta ligação é 

quebrada, quando a marca deixa de designar univocamente um certo produto originado numa certa 

empresa então, e apenas então, existe uma infração à lei. 

Nesta conceção clássica da lei das marcas registadas, supõe-se que os indivíduos consomem 

produtos com marcas que reenviam a uma origem e qualidade do fabricante. Os consumidores não 

consomem marcas, o signo ele próprio e os valores que ele possa veicular. Eles não são orientados 

pela atração do desejo de marca ele próprio. A lei das marcas registadas assume uma teoria muito 

particular do consumidor, que pressupõe que os indivíduos preferem um certo bem físico 

                                                 

7 
Cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0095, acedido em 14 de  setembro de 2015.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0095
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independentemente das preferências de terceiros, o que está em consonância com a conceção das 

marcas comerciais enquanto minimização dos custos de busca de informação por parte dos 

consumidores. Segundo esta conceção os consumidores visam maximizar a sua utilidade absoluta do 

produto, a máxima satisfação que o consumo do objeto pode proporcionar tendo em conta os seus 

orçamentos disponíveis. No entanto, existiram mudanças. As leis clássicas da marca registada até 

agora passadas em revista não descrevem o efetivo papel que as marcas possuem, atualmente, nas 

sociedades modernas de consumo. Prova disso são as alterações mais recentes que essas leis da 

marca registada têm sofrido, com o acrescento de claúsulas que previnem a diluição das marcas. É 

este ponto que passaremos de seguida a desenvolver, dando como exemplo dois casos, BELLURE v 

L’ORÉAL e COMPOMAR v NIKE. 

1.1.3. Leis anti-diluição 

Tem efetivamente existido uma evolução na lei das marcas registadas. Apesar de a lei ainda ser 

essencialmente a que visa proteger a origem do produto, é na própria legislação europeia que surgem 

princípios anti-diluição. Recorrendo a dois exemplos que serão apresentados de seguida será passível 

a compreensão das alterações que a lei das marcas registadas está a sofrer. Ambos os casos 

evidenciam que a lei pode afinal proteger a própria marca, o signo, e não apenas a sua ligação ao 

produto ou origem. Veja-se o caso BELLURE v L’ORÉAL.
8
 A empresa Bellure começou a 

comercializar perfumes com um empacotamento e fragrância semelhante à dos perfumes L’Oréal, 

nomeadamente as suas linhas “Trésor” e “Miracle”, comercializados sob a marca “Lâncome”. Os 

nomes dos perfumes de Bellure (“La Valeur” e “Pink Rose”) muito dificilmente poderão ser 

confundidos com o nome do “original”, “Lâncome”, já mencionado anteriormente. Os perfumes da 

Bellure eram comercializados a um baixo preço e em lojas populares assim, a probabilidade de 

confusão com as linhas percecionadas como de gama alta de Lâncome era reduzida. No entanto, a 

L’Oréal queixou-se, invocando a proteção quanto à confusão de origem e invocando a proteção 

                                                 

8
 Os parágrafos seguintes seguem de novo perto Rosa (2014b). 
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estipulada no Artigo 5(2) da Diretiva Europeia.
9
 O tribunal deu-lhe razão neste último ponto, não 

aceitando a queixa por confusão. A principal justificação foi a seguinte: 

 

“Quando terceiros procuram, através da utilização de um sinal semelhante ao de uma 

marca com prestígio, aproveitar-se dessa marca para beneficiarem do seu poder de atração, da 

sua reputação e do seu prestígio, e explorar - sem pagarem qualquer compreensão e sem 

realizar a ação de marketing destinada a criar e manter a imagem dessa marca - a vantagem 

que resulta desse uso, essa utilização deve ser considerada uma vantagem que foi 

injustamente obtida a partir do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca”.
10

 

 

Este excerto torna claro e real o significado da diluição. Os perfumes de Bellure não confundiam 

o consumidor final quanto à origem, pois a embalagem e os signos eram suficientemente distintos 

para não causar confusão. No decorrer do processo a L’Oréal reconheceu que os produtos de Bellure 

não se confundiam com os seus. Também ficou evidente que L’Oréal provavelmente não perdia 

dinheiro, pois os seus potenciais clientes não pareciam ter passado a comprar perfumes baratos de 

substituição de Bellure. No entanto, o tribunal condenou que a comercialização de um produto 

similar aos de “Lâncome”, L’Oréal estaria a perder o “seu poder de atração”, a sua “reputação” e o 

seu “prestígio” sem ser devidamente compensada. Os consumidores não ficavam confundidos quanto 

à origem, mas ficavam a saber que atendendo à identidade das fragrâncias, que a única coisa que as 

distinguia era a marca – “Trésor de Lancôme by L’Oréal”. Assim, o que o tribunal protegeu foi 

apenas a marca, a marca com o prestígio que a envolve. Protegeu uma realidade intangível que 

consiste no seu poder de atração e na sua capacidade de capturar o desejo do consumidor. É o 

próprio acórdão que afirma proteger “o poder de atração, a reputação e o prestígio”. É esse 

“prestígio” que não se quer ver diluído. Este é um momento absolutamente singular da evolução das 

leis incidindo sobre as marcas registadas. Elas passam a visar a anti-diluição.  

                                                 

9
 Transcrição da Diretiva Europeia Artigo 5 (2) “Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular terá o 

direito de proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na via comercial de qualquer sinal idêntico ou 

semelhante para a marca em relação a bens ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca os 

registou, em que este último tem uma reputação no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire 

partido indevido desse ou prejudicial ao caráter distintivo ou prestígio da marca”. 
10

 Texto do acórdão disponível em: http://www.ippt.eu/files/2009/IPPT20090618_ECJ_L-Oreal_v_Bellure.pdf, acedido 

em 14 de setembro de 2015.  

http://www.ippt.eu/files/2009/IPPT20090618_ECJ_L-Oreal_v_Bellure.pdf
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Mas este não é o único caso. Outros tribunais raciocinaram de forma semelhante. Veja-se o caso 

NIKE (Compomar. S.L) vs NIKE (Nike International, Limited). A empresa Compomar. S.L. 

solicitou a proteção em Portugal da marca internacional NIKE, destinada a identificar “preparações 

para branquear e outras substâncias para lixívia, preparações para limpar, polir, desengordurar e 

desgastar, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos e dentífricos”. No 

entanto, o Supremo Tribunal de Justiça declinou o pedido.
11

 Apesar de o pedido de registo visar 

produtos que a marca internacional NIKE não tinha registado, o Supremo Tribunal declarou que 

NIKE é uma marca de grande prestígio e que por consequência o signo NIKE é amplamente 

reconhecido. A utilização do mesmo grafismo e da mesma fonética, apesar de visar produtos 

distintos dos já registados com pela Nike poderia levar o consumidor a erro, a achar que o produto 

estava vinculado à Nike International, Limited. Mas não só. Mais do que isso, e apesar de os 

produtos comercializados pela COMPOMAR ser funcionalmente totalmente distintos dos da Nike, o 

tribunal salientou o potencial enfraquecimento do caráter distintivo da marca NIKE; para além de ter 

salientado a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro ou confusão quanto à proveniência 

empresarial dos produtos configurando situações de concorrência desleal.
12

 Desta forma o Supremo 

Tribunal de Justiça entendeu existir perigo de a marca internacional NIKE levar o consumidor pensar 

haver uma conexão comercial entre os produtos de Campomar. S.L. e os individualizados através das 

prestigiadas marcas protegidas a favor de Nike International, Limited, o que permitiria que aquela 

empresa beneficiasse, indevidamente, de toda a política de publicidade, marketing e distribuição 

desenvolvida por esta.  

 

 

                                                 

 
11

 Texto do acórdão disponível em: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/8666fbaed86f825480256d470048e187?OpenDocument, 

acedido em 14 de setembro de 2015. 
12

 Veja-se o seguinte extrato do texto do acórdão: “ a marca desempenha uma função jurídica e económica, 

individualizando produtos ou serviços e permitindo a sua diferenciação de outros da mesma espécie, o que permite uma 

associação na mente do consumidor entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que 

lhe venha a atribuir (...) a circunstância de uma marca ter um caráter distintivo elevado devido ao seu prestígio e, por 

isso, gozar de uma proteção mais ampla do que aquela cujo caráter distintivo é mais reduzido, não habilita o titular da 

marca, pelo facto de existir o risco de associação (este não é uma alternativa ao risco de confusão mas serve para precisar 

o seu alcance), a proibir, sem mais, que o terceiro possa ver registada a sua marca, já que este pode provar que o caráter 

distintivo da marca exclui que a referida associação não pode suscitar uma confusão”.  

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/8666fbaed86f825480256d470048e187?OpenDocument
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Em suma, existem dois fundamentos distintos presentes na decisão do tribunal. Por um lado a 

possibilidade de confusão quanto à origem – o que está de acordo com a lei clássica das marcas 

registadas –, e por outro, a ênfase no prestígio da marca, o que aponta para cláusulas de anti-diluição. 

Assim, a diluição é um verdadeiro problema para as marcas. A diluição conduz à indiferenciação da 

marca, à perda do seu prestígio diferenciador. É isso que os tribunais têm vindo a reconhecer. O 

propósito inicial da lei das marcas registadas tem vindo a ser abandonado, com a introdução destas 

cláusulas que previnem a diluição. Assim, cada vez mais desaparece a fonte, e por consequência o 

produto, emergindo unicamente a marca, o signo, a sua identidade através do prestígio. Como 

veremos mais adiante neste trabalho, as marcas assentam a sua estratégia na produção da escassez, e 

é essa escassez que as leis anti-diluição visam garantir (cf. Beebe, 2010). 

Depois de analisada a legislação clássica da lei das marcas registadas, constatámos portanto que 

ela tem vindo a sofrer alterações. Desta forma conseguimos retirar a ilação que possivelmente as 

marcas (o próprio signo) estarão a sobrepor-se ao produto. Assim, será importante compreender a 

gestão da marca, também designada por branding, que assenta nas estratégias que as as empresas 

estão a gerar de forma a diferenciarem-se umas das outras. Só com o aparecimento dos modelos de 

branding, e a implementação dos mesmos, é que existe a possibilidade das marcas serem avaliadas 

em verbas gigantescas. 

 

1.2. Gestão de Marca (branding)  

No início de qualquer trabalho existe sempre um tempo dedicado à procura de definições e 

clarificação de conceitos. No âmbito concreto da gestão de marcas, a procura de uma definição clara 

é uma tarefa não consensual entre os autores que se debruçaram sobre o assunto. 

O branding é o elemento distintivo de uma marca, na opinião de Bazzan (2010). Branding, na 

sua definição mais simples e concisa, significa gestão de marca. Esta gestão visa cuidar da marca.
13

 

O branding pode, também ser definido como o processo que envolve a criação de um nome e 

imagem para um produto presente na mente do consumidor.
14

 Para Pereira (2005) o branding visa 

estabelecer uma presença significante, mas diferenciada das demais no mercado, de forma a atrair e 

                                                 

13
 Cf. http://www.brandandbrand.com.br/branding-e-uma-poderosa-ferramenta-de-negocios-a-sua-disposicao/, acedido 

em 14 de setembro de 2015. 
14

 Cf. https://lapecpp.files.wordpress.com/2011/05/microsoft-word-monografia-final.pdf, acedido em 14 de setembro de 

2015. 

http://www.brandandbrand.com.br/branding-e-uma-poderosa-ferramenta-de-negocios-a-sua-disposicao/
https://lapecpp.files.wordpress.com/2011/05/microsoft-word-monografia-final.pdf
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manter relações com os seus consumidores. Estes consumidores que uma mantêm relação com a 

marca são mais do que simples clientes, podem ser apelidados de consumidores leais. Segundo 

Simone Sousa (2015) o branding apresenta 6 fases. Elas são: a criação do nome, denominado por 

naming, a criação de uma identidade empresarial, o posicionamento, a lealdade de marca e a 

arquitetura dessa marca. Dessa forma o cliente pode reconhecer melhor a marca e consequentemente 

comprar o produto que lhe corresponde.
15

 Já segundo Heaton (2011) o branding não é marketing. 

Para o mesmo autor “marketing é tático e o branding é estratégico. O branding gera consumidores 

leais”.
16

 Por sua vez, Henning (2010) diz que o branding visa resultados a longo prazo, mas também 

faz uso de estudos/técnicas de marketing. Segundo o Portal de Branding, o branding visa manter 

uma reputação saudável e sustentável, de forma a aliar-se ao marketing da empresa. Uma marca 

saudável e reconhecida, facilita e acelera as vendas, reforça a imagem da instituição contra os 

ataques da concorrência.
17

  

A força de uma marca consegue ser atestada através da longevidade/permanência no mercado. 

Muitas delas tornaram-se modelos exteriores orientadores do desejo de consumidores. Através do 

seu magnetismo, a marca cria e orienta o desejo do consumidor. O desejo de um indivíduo é 

expressado no desejo da própria marca, para além do produto a que ela está ligada.
18

 No entanto, as 

marcas estão sujeitas a forças contraditórias. Se por um lado elas procuram a diferença, por outro 

lado elas tendem a copiar-se (Sicard, 2005). Quando uma marca inova, cria novos critérios, as outras 

marcas tendem a esforçar-se para alcançar rapidamente os mesmos atributos. A tecnologia também é 

responsável pela crescente semelhança que existente entre as marcas. Quando estas partilham 

características idênticas, quer por questões competitivas, quer por questões relativas à produtividade, 

não é mais que identidade de marca, e em menor extensão, o que resta, é o que os distingue entre si 

(Mendes, 2013). Em vista de compreender como as marcas atingem a sua singularidade, passaremos 

agora à analise do conceito de identidade de marca. 

                                                 

15
 Cf. http://queconceito.com.br/?s=branding, acedido em 14 de setembro de 2015. 

16
 Cf. http://www.tronviggroup.com/the-difference-between-marketing-and-branding/, acedido em 14 de setembro de 

2015. 
17

 Cf. http://portaldebranding.com/v1/?p=4965, acedido em 14 de setembro de 2015. 
18

 A noção de desejo, nos consumidores, está ligada à perceção de terceiros do prestígio da marca, isto é, a ostentação que 

um indivíduo sente a admirar o que ostenta a marca. Assim pode-se dizer que a reputação da marca não deriva da opinião 

de um consumidor sobre as qualidades objetivas do produto, mas antes da atração que este sente a ver o que exibe o 

signo de prestígio. 

 

http://queconceito.com.br/?s=branding
http://www.tronviggroup.com/the-difference-between-marketing-and-branding/
http://portaldebranding.com/v1/?p=4965
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1.2.1. Identidade de Marca  

A identidade de marca confere um caráter independente do produto, e não se resume a uma 

identidade visual mas também a uma componente intangível. Assim, a identidade da marca é uma 

combinação de um nome, um produto, um logótipo e outras componentes intangíveis como os 

valores, a missão, o público-alvo, o comportamento do pessoal, entre vários outros. É igualmente 

verdade que a identidade da marca se “materializa no resultado do somatório de discursos que a 

empresa, concorrência, intermediários, distribuidores e consumidores, emitem sobre ela” (Serra e 

Gonzalez, 1998: 21). 

Kapferer (1992), apresenta a identidade de marca decomposta em seis facetas decisivas para a 

planificação estratégica: a física, a da personalidade, a cultural, a da intersubjetividade, a do 

significado e a da memorização. A física materializa a marca, seja em produtos e/ou serviços, ou em 

qualidades específicas. A faceta da personalidade da marca é representada pelo nome e pelos 

símbolos visuais. Na terceira faceta, na cultural, é gerado o sistema de valores que está em 

consonância com o próprio produto/serviço oferecido. A intersubjetividade das associações 

humaniza a marca, permitindo gerar uma relação duradoura com o consumidor. A faceta do 

significado é refletida nos comportamentos exteriores dos consumidores. Por último, a mentalização 

de uma marca pelo consumidor permite-lhe transformá-la numa componente da sua própria 

personalidade. 

Por identidade da marca entende-se um conjunto de associações à marca que a empresa 

ambiciona criar ou manter (Aaker, 1996), refletindo os valores e as ambições que preservam a 

individualidade da marca (Chernatony, 1999). A avaliação é feita com base no desempenho da marca 

e suas consequências financeiras, pelo que se restringe a uma abordagem interna. A metáfora 

utilizada para este paradigma, o monólogo, justifica a ênfase dada pela empresa em determinar o 

significado da marca, sempre associado a uma criação unilateral (Louro e Cunha, 2001). As causas 

centrais da vantagem competitiva que se pretende alcançar, restringem-se ao desempenho próprio, 

aos recursos que dificilmente são imitados e às capacidades internas. No que respeita às limitações 

levantadas, identifica-se o afastamento completo do consumidor enquanto entidade ativa na 

construção de significado da marca, em valorização de determinantes exclusivas e centradas no 

interior da empresa. Assim, não ultrapassam a fronteira da identidade da marca para atingir a 
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imagem da própria marca. Por outro lado, as abordagens baseadas na identidade da marca, tendem a 

cristalizarem-se nas estratégias bem sucedidas mas quando o deixam de ser perdem a capacidade de 

adaptação ao meio envolvente e às suas consequentes mudanças (Kapferer, 1992). Desta forma 

consegue-se perceber que nada está muito tipificado, o próprio conceito é deveras vasto e de certa 

forma condicionado pelas mudanças no mercado. Assim, houve a criação de inúmeros tipos de 

marcas e são estes tipos de marcas que passaremos a analisar de seguida, segundo o autor Mark Di 

Somma (2015). 

 

1.2.2. Tipos de Marcas 

Apesar de o conceito de marca ser difícil de definir, Somma (2015) categorizou mais de vinte 

tipos de marcas. Temos: 

Marca Produto – Trata-se da elevação das perceções de produtos de modo a que eles estejam 

associados a ideias/emoções que superam a sua capacidade funcional; exemplo disso são os 

bens de grande consumo (FMCG).
19

 Por exemplo: duas pastas dentífricas, que possuem a 

mesma utilidade e onde a compra de uma em relação à outra é muitas vezes relacionada com 

o preço.  

 

Marca de serviço – É similar às marcas de produto, mas envolve uma adição de valor. Este tipo 

de marca é mais difícil de desenvolver, que uma marca de produto, porque o que oferecem é 

menos tangível. Para isso muito têm contribuído os novos modelos online, por exemplo, cada 

vez mais os produtos têm a si associados apps (aplicações mobile para smartphone ou tablet), 

que são parte integrante da experiência e do valor percebido pelo cliente. 

 

Marca Empresarial – David Aaker (in Soma, 2015: 2) diz que “a marca empresarial define a 

empresa, que irá entregar e ficar atrás do produto que o cliente adquire”. Trata-se da garantia 

dada aos clientes que “a marca da empresa vai ter, potencialmente, uma missão e valores, 

uma espécie de local de referência, que o cliente aprova e admira.” 

 

                                                 

19
 FMCG - fast-moving consumer goods | bens de grande consumo - produtos que são vendidos de forma rápido e a baixo 

custo. 
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Marca de Investidores – Normalmente associado a uma empresa que possui diversas marcas 

com ações de investimento por investidores. Temos o exemplo da YUM detentor das cadeias 

de restaurantes: KFC®, Pizza Hut® e Taco Bell®. 

 

ONG (Organizações Não Governamentais) ou Marcas sem fins lucrativos – Usualmente 

direcionadas a missões sociais, por exemplo, a Casa do Gil. 

 

Marcas Públicas – Também conhecidas por marcas do Governo. Documentos autenticados 

pelo Governo Português.  

 

Marcas ativistas – Também conhecida como marca com um propósito bem definido. Um 

exemplo clássico é a Body Shop (empresa de cosmética) que baseia a sua ação na anti-

crueldade animal. 

 

Marca territorial – Ligado a uma cidade ou uma região demarcada. Por exemplo, a região 

demarcada do Douro.  

 

Marca Nacional – Ligada à perceção/representação mental de um país. 

 

Marca responsável – Usada de duas formas distintas. A primeira designa como a marca 

funciona, a descrição de práticas, “esta marca é ética ou não?”. A segunda recai na qualidade 

que os clientes procuram em torno de assegurar que as marcas que escolhem são 

responsáveis.  

 

Marcas de celebridades – Trata-se da forma como as celebridades, modelos, comercializam a 

sua imagem, utilizando combinações de social media, presenças, produtos que interessam aos 

seus seguidores. Os modelos de negócio assentam em endorsements, embaixadores de marca, 

como acontece no “red carpet” que toda gente pretende saber por quem é que foi vestida a 

celebridade X. 
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Marca pessoal – Também conhecida por marca individual. Trata-se da marca que uma pessoa 

cria em volta de si próprio, normalmente com o objetivo de enaltecer as suas oportunidades 

de carreira. Este tipo de branding está normalmente ligado à projeção traçada por essa pessoa 

nos media. A única diferença para as marcas de celebridades é que neste tipo de marca ainda 

não há reconhecimento pelo público. 

 

Marca de ingrediente – O componente da marca que traz consigo valor acrescentado que mais 

nenhuma marca traz. Isto gera fragmentação na fabricação. - Temos o exemplo da Red Bull 

que possui “taurina” que mais nenhum produtor de bebidas energéticas possui.  

 

Marca Global – São “household names”. O seu modelo de negócio é baseado na familiaridade, 

na disponibilidade e estabilidade. Temos o exemplo da MCDONALDS que apesar ser global 

opta por adicionar certos produtos específicos a cada região/país. 

 

Marca desafiadora – são as marcas que estão determinadas a desafiar o líder de mercado. 

 

Marca Genérica – Este tipo de marca emerge quando esta perde o seu carácter distintivo. 

Existem 3 tipos. O primeiro está ligado ao healthcare, medicamentos genéricos, como por 

exemplo o paracetamol (fármaco genérico) em vez da marca BEN-U-RON. A segunda forma, 

por exemplo, PIREX, RÍMEL, etc. deixa de ser uma marca inicialmente patenteada, para 

passar a designar um tipo de produto genérico. A terceira é literalmente o produto sem marca, 

com uma descrição funcional.  

O exemplo utilizado por Aaker (2009) do terceiro tipo de marca genérica é a MUJI. Branding 

the (un)brand. É o que significa MUJI - o não marca, que é uma marca. Esta é uma das 

marcas de retalho mais fortes do Japão.
20

 Esta marca conta já com mais de 330 lojas, sendo 

um terço já fora do Japão. A visão da MUJI não é ser uma marca. A MUJI significa uma 

marca não marca. MUJI é representada por 4 carateres que significam literalmente, “bens de 

qualidade sem marca”. Os seus valores giram em torno da simplicidade, natureza, moderação 

                                                 

20
 Cf. http://tipografos.net/design/muji.html, acedido em 14 de setembro de 2015. 

http://tipografos.net/design/muji.html
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e humildade. A filosofia desta marca, que não é marca, é vender produtos funcionais que não 

tentam ser os melhores mas sim “suficientes”.  

 

 Marcas de Luxo – São as marcas associadas intrinsecamente ao prestígio. São as que 

oferecem status. As marcas de luxo balançam entre a exclusividade e realidade. Elas fazem 

isso através da qualidade, e da associação à história, exemplo: FERRARI. 

 

 Marcas Sazonais – Estas não estão consolidadas no mercado, são desconhecidas, e não 

contam com a herança ou a história, o que é muito importante para a longevidade de outro 

tipo de marcas. As sazonais alimentam-se do desejo momentâneo dos consumidores. 

 

 Marca de Culto – Este tipo de marca gira em torno de comunidades repletas de defensores 

ferozes. Tal como as marcas desafiadoras, as marcas de culto muitas vezes criam discussões 

com "inimigos" que podem provir de outras empresas. Mas marcas de culto são pure-play no 

que diz respeito às suas próprias paixões e obsessões, ao mercado ou aos rivais. Elas tendem 

a ter seguidores em vez de clientes. Por exemplo, a marca TOYOTA que será analisada no 

capítulo 3. 

 

Não é de surpreender que tantas pessoas não compreendam o que uma marca é. Uma marca 

pode cumprir inúmeros papéis em simultâneo – uma marca de produto pode ser uma marca 

celebridade e global, por exemplo. Após termos categorizado mais de vinte tipos de marcas, 

passaremos a focar um desses tipos de marca, a marca de culto. Para isso iremos numa fase inicial 

explicar o que é o cult branding.  

 

1.3. Cult Branding 

Vivemos uma época fortemente marcada pelo fenómeno da globalização. O consumo 

reconfigurou-se e passou a ser marcado pela instabilidade e incoerência dos comportamentos dos 

consumidores face às opções que dispõe. Porém, os consumidores, apesar de livres nas suas escolhas, 

sentem-se muitas vezes indecisos e sem uma ligação afetiva. É neste contexto que se verifica o 

aparecimento de comunidades constituídas por indivíduos que partilham experiências e emoções 
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(Cova e Cova, 2002). As comunidades designadas por cultos englobam os verdadeiros interesses e 

motivações. Os cultos de consumo, bem como as subculturas e as comunidades de marca, 

proporcionam aos marketers oportunidades de se envolverem com os consumidores. 

A edição Marketing Future, do ISCTE, considera o cult branding como uma das estratégias de 

gestão de marca, cujo produto ou serviço tem como objetivo reforçar o elo de ligação entre membros 

de uma comunidade com características semelhantes à de cultos. Este conceito assenta numa 

empresa possuir um grupo massivo de seguidores com interesse pela marca, que mostra o seu apreço 

na comunidade onde estão inseridos. Analisemos o conceito com maior detalhe.  

 

1.3.1. Marca de culto 

As marcas de culto enquadram-se na categoria de cultos benignos que podem ser definidas como 

uma sequência em que os membros estão verdadeiramente unidos ou intensamente dedicados ao 

produto (Bueno e Ragas, 2002). Os cultos benignos não são destrutivos e aceitam de bom grado 

novos membros. Segundo Atkin (2005), o culto é um grupo de indivíduos ligados entre si, aos 

produtos e à marca. O marketing bem sucedido inclui cada vez mais a tarefa de cultivar, estimular e 

desenvolver um culto. Em vez de seguir a abordagem top-down, que é o núcleo de gestão da marca, 

o cult branding consiste em incentivar os seguidores a fazer parte da construção ativa da marca. O 

culto converte o indivíduo/cliente em seguidor apaixonado e fiel, que espalha a mensagem sem 

qualquer intervenção da empresa. No entender de Bueno e Ragas (2002), a palavra “culto” traz à 

mente imagens de devotos seguidores, mas no mundo do consumidor e da marca a palavra tem-se 

expandido para um grupo devotado a um produto/marca. Bueno e Ragas (2002: 7) formularam uma 

lista de sete regras douradas que têm que estar presentes quando estamos perante uma marca de 

culto. São elas: 

1. os consumidores querem pertencer a um grupo que é diferente; 

2. os criadores da marca culto mostram ousadia e determinação; 

3. as marcas de culto vendem estilos de vida; 

4. ouvir o “coro” e criar “evangelistas” da marca; 

5. marcas de culto criam comunidades de clientes; 

6. a marca de culto não é inclusiva; 

7. o culto das marcas promove a liberdade pessoal e desenha o poder dos concorrentes. 
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Uma marca de culto não tem que envolver produtos de consumo físico. Pode ser uma 

celebridade, como por exemplo, Oprah Winfrey, cujos seguidores apaixonadamente seguem as suas 

ideias, bem como os produtos que ela recomenda. 

Um exemplo tradicional é a APPLE. O culto do Macintosh é um caso interessante, com uma 

linha de pensamento desenvolvida por Russell W. Belk e Gulnur Tumbat (2005). Segundo estes 

autores, o culto do Macintosh apareceu e foi sustentado por uma tentativa falhada da Apple em, 

finais dos anos 80 do século, passado dominar o mercado dos computadores, mercado esse então 

controlado pela Microsoft. Os seguidores da marca, Macintosh embeberam romanticamente a marca 

e os seus relacionamentos. O motivo de culto e a mitologia acrescenta uma perspetiva rica a este 

fenómeno, não só aos Macintosh mas a qualquer marca de culto.  

Sempre que a Apple lança um produto fervilham notícias sobre as milhares de pessoas que 

fazem fila, que podem atingir um tempo de espera superior a 24 horas, em frente às lojas, apenas 

para estarem entre os primeiros a comprar a novidade. Além disso, esses “applemaníacos” defendem 

os produtos da Apple com afinco, estão sempre atentos às novidades e o que é mais surpreendente é 

a irrelevância dada ao preço do produto. Eles não se importam de pagar mais por um iPhone 

(eventualmente mais que o dobro) do que pagariam por um smartphone com sistema Android. Por 

quê? Na visão de Duarte (2015), mais do que apenas satisfeitos com a qualidade e com o 

atendimento oferecido pela empresa, estes são consumidores são fiéis à imagem construída por Steve 

Jobs e, principalmente, gratos pelas experiências que a APPLE lhes proporciona. Assim pode-se 

assumir que uma marca de culto é um produto ou serviço assente numa base de clientes 

comprometidos com a marca, isto é, com o signo e os valores e estilos de vida diferenciadores que 

ela veicula. Para tais verdadeiros crentes, as marcas de culto vendem mais do que um mero produto - 

elas “vendem” um estilo de vida. As marcas de culto criam um universo inteiramente novo que gira 

em torno dos produtos e coloca os clientes no centro do mundo da marca. As marcas de culto 

compreendem que a marca pertence aos consumidores, e é somente a voz do consumidor que conta. 

As marcas de culto acolhem os seus clientes e atingem um nível de lealdade do consumidor não 

expresso na forma tradicional de negócio.  

Construir uma marca de culto não é fácil. Não é suficiente investir verbas muito significativas 

num produto, esperando que milagrosamente as pessoas o adotem como um estilo de vida. A fim de 

alcançar essa conexão especial com os clientes, as marcas têm que ter um apelo único. Têm que ser 
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algo que as pessoas queiram fazer parte. É de natureza humana querer pertencer. Numa fase inicial o 

culto é iniciado num pequeno nicho, a partir desse mesmo nicho, eles espalham e evangelizam o 

produto/serviço/marca, recrutando mais seguidores.
21

 

As marcas de culto são vistas como sendo uma escolha de alto valor no mercado. Elas têm 

preços premium, o que tem um efeito claro, e positivo, no balanço empresarial. Bueno e Ragas 

(2002) afirmam que as marcas de culto atraem novos clientes a um ritmo mais alto que os seus 

competidores, e mantêm esses mesmos clientes por maior tempo. Os consumidores tendem a adquirir 

com maior frequência produtos que estão associados a uma marca de culto, e aconselham esta, com 

entusiasmo, à família e amigos. O entusiasmo que é demonstrado pelo cliente não é somente dirigido 

a um determinado produto/serviço; ele tende a estender-se à totalidade da empresa (Atkin, 2005). Na 

opinião de Schindlholzer (2009) há uma correlação direta entre perceção e valor. O valor do produto 

é adicionalmente influenciado por aquilo que os outros pensam sobre ele. Se as outras pessoas têm 

uma opinião elevada sobre o produto, o preço do produto aumenta de igual forma.  

APPLE, STARBUCKS e CAROCHA são marcas e produtos que não são somente bem 

sucedidos. Elas são cultos. O que é um produto de culto? As marcas de culto dão aos clientes uma 

sensação de pertença a um mundo próprio; possuir esse tipo de produto é uma honra. Um culto é, 

numa fase primária, o resultado de um intenso consumo por parte da comunidade e apenas 

secundariamente de um produto de grande qualidade. Segundo uma agência especializada em cult 

branding, a CULT Collective, as marcas líderes constroem uma lealdade com seguidores fanáticos.
22

 

Qual é o segredo? Por que algumas marcas simplesmente têm clientes, enquanto outras têm 

seguidores, fãs, irracionalmente leais dispostos a pagar mais pelos seus produtos e serviços? Eles não 

aceitam nenhum substituto.
23

 Porquê? Ao estudarmos algumas das marcas mais cobiçadas do mundo 

consegue-se decifrar o código genético que as ajudou a dominar os respetivos mercados e dizimar os 

seus concorrentes, mantendo a liderança durante anos. De facto, as marcas de culto são conhecidas 

por grades produtos, serviços e experiências. No entender de Pereira (2005), estas marcas 

encontraram uma forma única de preencher e responder às necessidades dos clientes, que lhes gera 

em retorno uma atenção sem qualquer investimento em publicidade, sendo os consumidores a fazê-lo 

                                                 

21
 Reenvia-se para Everrett Rogers, 1983, para a análise desse tipo de difusão das marcas lifestyle e dos seus trend 

followers. 
22

 Cf. http://www.cult.ca/, acedido em 14 de setembro de 2015. 
23

 Cf. http://www.slideshare.net/CultCollective/anatomy-of-a-cult-brand-16987450, acedido em 14 de setembro de 2015. 

http://www.cult.ca/
http://www.slideshare.net/CultCollective/anatomy-of-a-cult-brand-16987450
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de forma gratuita através do boca-a-boca. Utilizando uma vez mais o exemplo da APPLE, cruza-se o 

design com a funcionalidade e performance dos seus produtos. Essa marca inspira interesse com 

inovações arrojadas, com um design de produto pensado e que contém promessas associadas ao 

dispositivo. Mas há inúmeras outras marcas que se tornaram marcas de culto. Por exemplo a 

HARLEY-DAVIDSON. O surgimento da The official Harley-Davidson Owners Group (HOG) foi 

uma oportunidade para os entusiastas das motas compartilharem experiências e paixão pelo 

desporto.
24

 Esta marca de culto é um exemplo clássico do marketing de guerrilha. A HARLEY-

DAVIDSON beneficiou da propaganda boca-a-boca (Bueno e Ragas, 2009). Um outro exemplo 

possível é a VANS, uma marca de sapatilhas. A VANS é conhecida por fornecer uma verdadeira 

cultura ligada ao skate. Esta comercializa-se como um estilo de vida. Muito cedo, a VANS envolveu-

se ativamente na cultura deste desporto radical, patrocinando a famosa tour Warped.
25

 Além disso, 

em 2014, a VANS abriu um complexo de skate de acesso livre na praia de Huntington. Abraçando, 

assim, a cultura do skate, a marca conseguiu a plenitude dentro da comunidade do skate. 

Um outro caso interessante é o da LULULEMON. Esta marca é conhecida por ser muito mais 

que uma simples loja de leggins (calças de licra). Enquanto os concorrentes vendem somente o 

produto, a LULULEMON criou um “hub para uma vida saudável”. A marca opta por nomear 

embaixadores que representam verdadeiramente o entusiasmo da marca LULULEMON. Estes 

embaixadores fizeram com que a LULULEMON criasse um estilo de vida baseado numa vida 

saudável, repleta de entusiastas do bem-estar, conseguindo assim vender um estilo de vida. A marca 

posicionou-se no mercado como uma marca premium, permitindo que o preço de umas simples 

calças de yoga, calças de licra, custem 88 euros. Outra marca que se posicionou da mesma forma foi 

a RED BULL. O seu preço reflete o seu posicionamento, sendo o seu produto relativamente mais 

caro que a concorrência. De origem austríaca, foi lançada por Dietrich Mateschitz no ano 1987, 

expandindo-se rapidamente pelo resto do continente Europeu. A Red Bull foi a primeira empresa a 

introduzir o termo “bebida energética” no mercado, introduzindo, assim, um elemento diferenciador 

                                                 

24
 Cf. 

https://members.hog.com/en_GB/website/index.jsp?redirectUrl=https://members.hog.com/website/main.jsp?hbx_camp_i

d=hdredirect&amp;urlvar=hogcom&amp;camp_id=16&amp;source_cd=Vanity_hogcom, acedido em 14 de setembro de 

2015. 
25

 Cf.http://vanswarpedtour.com/, acedido em 14 de setembro de 2015. A Vans Warped Tour ou Warped Tour é um 

festival de música ligado ao skate. A tour é realizada em diferentes locais, nos EUA, tendo chegado recentemente ao 

Brasil. A marca de skate, VANS, patrocina o evento desde 1995.  

https://members.hog.com/en_GB/website/index.jsp?redirectUrl=https://members.hog.com/website/main.jsp?hbx_camp_id=hdredirect&amp;urlvar=hogcom&amp;camp_id=16&amp;source_cd=Vanity_hogcom,%20
https://members.hog.com/en_GB/website/index.jsp?redirectUrl=https://members.hog.com/website/main.jsp?hbx_camp_id=hdredirect&amp;urlvar=hogcom&amp;camp_id=16&amp;source_cd=Vanity_hogcom,%20
http://vanswarpedtour.com/
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que lhe conferiu um potencial logo desde início, algo completamente novo e desconhecido no 

mercado ocidental (Conceição, 2012). Atualmente a Red Bull é considerada como um produto 

premium, e é uma das marcas mais facilmente reconhecidas internacionalmente, presente em mais de 

160 países. 

Um dos elementos centrais da marca Red Bull é o seu slogan: “Red Bull dá-te asas”. A 

assinatura da marca tem estado presente praticamente desde o início e engloba de forma sucinta o 

universo construído pela Red Bull. O slogan funciona como uma metáfora das capacidades do 

produto. Para além de representar a energia conferida pela bebida Red Bull, o slogan introduz ainda 

o elemento de “asas” e o imaginário à volta do conceito “voar”. Estes elementos remetem para uma 

ideia de ir mais além do possível, quebrar barreiras e soltar o verdadeiro potencial que há em cada 

um de nós, de forma a podermos alcançar sonhos e objetivos (Perlut, 2012). A Red Bull construiu 

mais que uma marca ou um produto bem-sucedido. Construiu uma cultura e um estilo de vida ao 

redor da sua marca e produto, conseguido através de um elevado número de consumidores fiéis e 

dedicados que se revêm nos seus valores. 

Mas, como já anteriormente se referiu, as marcas de culto não se cingem aos produtos ou 

serviços fornecidos por empresas. As marcas de culto podem incluir pessoas influentes, ou 

celebridades. Como exemplo temos o The Oprah Winfrey Show, que floresceu rapidamente numa 

cult brand em 1986. Qualquer tópico discutido no Oprah Show gera sempre grande interesse por 

parte do público. No que diz respeito ao seu parecer/recomendações sobre algo, foi verificado que 

este processo é altamente influente (Bueno e Ragas, 2009). Como exemplo, temos as recomendações 

de livros, em que Oprah ajudou muitos romances a tornarem-se best sellers. Além disso, o apoio ao 

atual presidente dos Estados Unidos, durante a eleição presidencial, mostrou-se de igual forma 

eficaz. 

Apesar das marcas de culto parecerem ter uma estratégia de marketing infalível, há alguns 

desafios, com os quais outras marcas menos icónicas não têm que se preocupar. O que acontece se 

um produto novo não é bem-vindo na comunidade? E se as massas se viraram contra a empresa que 

com tanto zelo apoiavam? E se a empresa aposta na tecnologia de errada? Estas são algumas das 

questões que Jeff Riggins (s.d.) interroga. Estas e muitas outras perguntas têm que ser consideradas 

antes que um brand manager decida criar uma marca de culto. 
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Claramente, nem todas as empresas estão posicionadas para desenvolver uma marca de culto. 

No entanto, a omnipresença das plataformas digitais, particularmente das redes sociais, e 

especificamente da rede social Facebook, podem abrir portas para a criação de um culto acessível a 

um número crescente de empresas (Riggins, s.d.).  

 

1.4. Estratégias assentes nas plataformas digitais 

Após o aparecimento da Web 2.0,
26

 o marketing teve de se adaptar e as estratégias delineadas 

tiveram de ser reformuladas, apesar de estarem sempre bem presentes todas as análises e princípios 

do marketing. Neste sentido, segundo Carrera (in Marreiros, 2012: 22), continuam a existir os 4Ps do 

marketing clássico (produto, preço, distribuição e promoção) e alguns autores acrescentam um 5.º P, 

o de participação. Adicionalmente ainda foram propostos mais 3 P’s, perfazendo 8 no total a saber: 

Pesquisa, Planeamento, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão. 

Citando Conrado Adolpho (2012), “os 8Ps do marketing digital são uma nova forma de ver o 

marketing e de agir, é um modo de redesenhar a relação das empresas com o mercado”.
27

 

A Internet subverte a ordem das coisas. Segundo Adolpho (2012), o que é longe passa a ser 

perto, o que é pequeno passa a ser grande, o relacionamento é feito em larga escala, em massa, mas 

de maneira personalizada. A Internet  cria um novo conjunto de regras e um novo ambiente que faz 

com que uma pequena empresa possa competir com uma empresa grande desde que ela entenda 

quais são essas novas regras. No entender de Adolpho há duas novas regras que incluem, a 

identidade de marca e o atendimento personalizado: 

 

“A identidade da marca passa a ser o conteúdo que as marcas divulgam na Internet, o que faz 

com que uma empresa pequena, porém, com uma boa curadoria e produção de conteúdo 

relevante se aproxime muito mais do consumidor do que uma grande empresa sem conteúdo 

online. O atendimento personalizado em massa ficou acessível tanto às grandes como às 

pequenas empresas. Aquelas que gerirem melhor o seu relacionamento, ganharão a guerra, 

independente da sua dimensão.” 

                                                 

26
 Por Web 2.0 entendemos a fase do desenvolvimento da World Wide Web que consistiu no surgimento das novas redes 

sociais, de que Facebook e Twitter são dois dos exemplos mais conhecidos. 
27

 Cf. http://livrosemanias.economico.sapo.pt/16306.html, acedido em 14 de setembro de 2015. 

http://livrosemanias.economico.sapo.pt/16306.html
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O meio digital apresenta bastantes benefícios para as empresas que nele se baseiam, pois é um 

meio que oferece uma grande projetividade, com poucos custos e está sempre disponível para 

consulta 365 dias por ano e 24 horas por dia (Marreiros, 2012: 22). Com o advento da Internet, surge 

uma nova economia que veio reconfigurar a forma das marcas atuarem nos mercados. Segundo 

Porter (in Matias, 2012: 17), esta nova economia é um ambiente em rede, de rápidas transformações 

e de novos tipos de negócio. Vive da informação, tendo por base a tecnologia, propiciando um novo 

ambiente económico para as empresas. O marketing nas redes sociais é, atualmente, uma das áreas 

com mais interesse e potencial para os marketeers (Brito, 2011). 

 

1.4.1. Gestão da Marca online  

A gestão da marca – branding – permite diferenciar as marcas (Kay, 2006). O branding da nova 

era já não coloca tanta ênfase nas comunicações de marketing, mas sim nas relações. As marcas 

devem procurar estabelecer uma relação emocional e genuína com os seus públicos. Segundo 

Simmons (in Matias, 2012: 39), as redes sociais digitais criaram um novo cenário, mais complexo e 

dinâmico, na relação entre consumidores e marcas. A Gestão da Marca na era pós-Internet implica 

facilitar conversações em torno da marca, promover a participação e a co-criação de conteúdo, a 

interação e processos recíprocos (Christodoulides; in Matias, 2012: 40). 

 

1.4.2. CRM social  

No domínio da Gestão da Relação com o Cliente (CRM) foram desenvolvidas algumas 

extensões desse conceito, que visam as potencialidades da Internet nas comunidades virtuais. Payne 

e Frow (in Matias, 2012: 45) definem CRM como uma abordagem de negócio que visa criar, 

desenvolver e reforçar relações orientadas para os clientes, a fim de aumentar o valor do cliente e a 

rentabilidade da empresa. O objetivo de uma estratégia de CRM é conhecer profundamente os 

clientes para, a partir de então, construir uma relação que conduza à sua fidelização. Em suma, o 

CRM reune o potencial das estratégias de marketing de relacionamento com as Tecnologias de 

Informação para criar relações rentáveis e de longo prazo com clientes. 

 



 
 

FACULDADE DE LETRAS 

UNIVERSIDADE DO P ORTO  

 

35 

 

1.4.3. Marketing nas redes sociais 

Intrinsecamente ligado ao fenómeno da Web 2.0 emerge o conceito de redes sociais. Apesar de 

definição não ser unívoca, consideremos no âmbito deste trabalho, os media sociais em rede como 

plataformas online que permitem a partilha de conteúdos, desde opiniões, vídeos, fotos, música, 

informação, etc.  

A capacitação dos utilizadores, nos termos de Kotler, Kartajaya e Setiwan (in Matias, 2012: 20), 

aliada aos media sociais, vem potenciar o boca-a-boca, despoletando muitas vezes fenómenos virais. 

No ambiente online, o boca-a-boca é mais fácil de acompanhar, devido ao fácil acesso à tecnologia. 

As redes sociais são plataformas que permitem construir e explorar relacionamentos entre as 

pessoas/empresas, por meio da recolha e partilha de informações úteis. Podem ser criados grupos 

dentro das redes sociais que permitem a interação entre os utilizadores (indivíduos e organizações) 

com interesses semelhantes ou comuns (Ang; Edosomwan et al.; Kunz et al., in Matias, 2012:21). A 

participação é um ato de envolvimento - as pessoas com interesses comuns associam-se e constroem 

relacionamentos através da comunidade. Os indivíduos estão a utilizar redes sociais para articular e 

refletir essas relações sociais pré-existentes ou anteriormente estabelecidas  (Boyd e Ellison, 2007). 

Ferramentas modernas, tais como redes sociais, são bastante diferentes do que as marcas têm no 

passado vindo a empregar. Segundo Pereira (2014: 7), graças à conjuntura económica que assola os 

principais mercados da atualidade, as pessoas estão cada vez mais céticas em relação ao mercado. 

Confiam no que lhes é próximo, na opinião do seu grupo de amigos e conhecidos. É neste contexto 

que as redes sociais emergem, como uma oportunidade para as empresas se aproximarem dos seus 

públicos, através da informação que disponibilizam nas suas páginas e da presença junto da 

comunidade, potencializando o boca-a-boca entre as ligações que estabelecem. Antes de serem 

criadas as redes sociais, as empresas não tinham ao seu alcance uma forma de segmentação do 

público-alvo tão criteriosa e facilitada. Agora os consumidores expressam as suas preferências 

pessoais e partilham as suas recomendações e opiniões, levando a que, muitas vezes, clientes 

influentes afetem diretamente a decisão de compra do consumidor (Kim e Srivastava; in Pereira, 

2014).  

No ponto seguinte continuaremos com a temática das redes sociais, focando o nosso olhar numa 

específica o Facebook. Esta rede mostra-se uma mais-valia para as empresas, uma oportunidade de 
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se aproximarem dos seus públicos-alvo, sendo certo que clicar em “gosto” é um convite das 

empresas para que os consumidores façam parte de uma comunidade (Pereira, 2014: 31). 

 

1.5. Rede social Facebook 

O Facebook é uma rede social, pertencendo a uma empresa cotada em bolsa desde 20 de maio de 

2012. Em 2007, o Facebook desenvolveu condições à entrada de marcas na rede através da criação 

de um novo serviço: as páginas das marcas. Estas “permitem que empresas, marcas e celebridades 

estabeleçam ligações com os utilizadores no Facebook” (Facebook, 2015). “Os administradores 

podem publicar informações e atualizações do Feed de Notícias para todas as pessoas que “gostam” 

das respetivas páginas” (Glossário de Termos Facebook, 2015). Esta rede mostra-se uma mais-valia 

para as empresas, uma oportunidade de se aproximarem dos seus públicos-alvo e o mural é um 

espaço para cada um dos seus membros se expresse. Ouvir, observar comportamentos, informar, 

divertir e participar como membro dessa comunidade é um grande desafio do Facebook para os 

profissionais da comunicação e, igualmente, uma grande oportunidade para as marcas (Lea, Yu, 

Maguluru e Nichols, in Pereira, 2014: 32). As empresas podem envolver os membros de uma 

comunidade na cocriação de valor e na geração de ideias (Palmer e Koenig-Lewis, in Pereira, 2014: 

32). O Facebook tornou-se um meio de comunicação, de publicidade e promoção de marca. É uma 

plataforma de comunicação por excelência, permitindo às empresas gerir a sua comunicação de uma 

forma dinâmica (Kunz in Matias, 2012: 22). Nas redes sociais, como é o caso do Facebook, o 

conteúdo gerado pelo utilizador é a força motriz. Os utilizadores esperam, cada vez mais, que além 

de consumir conteúdo possam ajudar a criá-lo (Wattanasupachoke, 2011). Também desejam cada 

vez mais experiências personalizadas e exigem respostas rápidas às suas questões e solicitações 

(Rosen e Phillips; in Matias, 2012). No ambiente online, de uma forma geral, os consumidores 

confiam mais nos outros consumidores do que na comunicação top-down da marca (Weinberg e 

Berger, 2011). A opinião dos utilizadores é mais poderosa e confiável do que a opinião de 

especialistas no assunto. 

Afonso e Borges (in Pereira 2014: 8) enunciam cinco objetivos que justificam a presença das nas 

redes sociais: ouvir, conversar, revitalizar-se, dar apoio e envolver os consumidores. Mas quando as 

empresas tomam a decisão de criar uma presença nas redes sociais não basta ter a intenção de o 

fazer; é fundamental criar uma estratégia e um plano de redes. As redes sociais devem ser 
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consideradas como um canal de comunicação adicional, com a perspetiva de acrescentar valor, por se 

tratar de uma nova abordagem, e não um substituto de canais já existentes. O objetivo principal das 

redes sociais é reunir pessoas para uma conversa ou até mesmo para iniciar um relacionamento. Cada 

vez mais o “real” e o “virtual” estão a fundir-se, e a confiança que as pessoas têm nas redes sociais 

tem aumentado. Assim, através das redes sociais, os consumidores expõem-se e satisfazem as suas 

necessidades sociais e comerciais (Silveira e Soares, in Pereira, 2014: 23). Quando as pessoas 

aderem às redes sociais, procuram essencialmente manter e criar contactos (ligações) com amigos e 

estarem atualizados sobre possíveis eventos na comunidade (Baek, Holton, Harp e Yaschur, in 

Pereira, 2014: 23).  

 

1.6. Conclusões 

A questão de marca registada na sociedade de consumo não é trivial e tem sofrido uma profunda 

evolução. Verificámos essa evolução a partir de dois casos, o caso BELLURE v L’ORÉAL e o caso 

COMPOMAR v NIKE, constatando o acentuar da proteção da própria marca. Chegámos finalmente 

à questão da gestão da marca, onde o tópico foi analisado até chegar à noção de marca de culto que, 

como vimos, pode ser definida, em traços muito gerais, como uma sequência em que os membros 

estão verdadeiramente unidos ou intensamente dedicados ao produto/marca; eles pertencem ao 

processo de construção da própria imagem de marca (Bueno e Ragas, 2002). As marcas devem estar 

presentes onde estão os atuais e potenciais consumidores; consequentemente, ao aperceberem-se da 

tendência de crescimento das redes sociais e das oportunidades de interação com os consumidores, 

que as redes sociais oferecem, as marcas criam o seu perfil (Nielsen, 2009). As redes sociais são 

ainda aproveitadas pelas marcas para divulgar preços e serviços, alcançar notoriedade e comunicar 

com os consumidores, criando, deste modo, comunidades e relações de proximidade diferenciadas. 

São consideradas um canal privilegiado de contacto e apoio aos consumidores; um meio para obter 

informações sobre consumidores e concorrência e um instrumento para gerir a reputação da marca. 

Como verificámos, as redes sociais são uma excelente ferramenta para incentivar os seus utilizadores 

a recomendar, e a partilhar, sendo o seu conteúdo, produzido pelo o usuário, a chave do sucesso 

(Zavišić, in Pereira, 2014: 8). 

Após a exposição temática deste capítulo passaremos a analisar duas marcas de culto do setor 

automóvel, a FERRARI e a TOYOTA. No caso da FERRARI, mais do que entrar no campo das 
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marcas de luxo, é pertinente estudá-la na classificação de marca de culto. Dizemos isto por causa do 

impacto do signo, “FERRARI”, junto de não clientes. Estes não clientes são fãs que veneram a 

marca “religiosamente”, mas que nunca viveram uma experiência real com o automóvel e que grande 

maioria deles jamais poderá adquirir. Para aferir se o culto da marca por não clientes emerge como 

uma estratégia de marca da Ferrari, é importante recorrer ás obras de Toni Eagar, A conceptual 

model of cult brand behavior (Eagar, 2004), de Douglas Atkin, The culting of brands: turn your 

customers into true believers (Atkin, 2005), e de Jeff Riggins, Innovation and community: social 

media in cult branding (Riggins, s.d.). Constatando que a grande estratégia da marca assenta 

sobretudo, nas estratégias direcionadas para não clientes, a marca não dispensa o uso de mecanismos 

de escassez de forma a evitar a diluição da mesma, mas faz também uma grande aposta nas redes 

sociais. Para isso foram recolhidos diversos elementos que fazem referência à estratégia intencional 

da marca. Em vista a constatar esse facto, é necessário apresentar a marca bem como a história que 

antecede a sua criação. 
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Capítulo II - FERRARI 

Neste capítulo será apresentada a marca registada FERRARI, detida pelo grupo Fiat no setor 

automóvel. A indústria automóvel, que é altamente competitiva, entrou nos últimos anos num estado 

de saturação de mercado no espaço europeu, pois este cresce pouco e a capacidade produtiva excede 

significativamente a procura, o que tem colocado construtores e fornecedores perante a necessidade 

de levar a cabo planos de reestruturação (INTELI, in Monteiro, 2010). Perante este cenário, as 

construtoras têm optado por novas estratégias de aproximação aos potenciais clientes. Uma de entre 

elas recorre às redes sociais. Segundo Downes (in Ribeiro, 2013), uma rede social pode ser definida 

como um conjunto de indivíduos ligados entre si por um conjunto de relações. Kunz (in Matias, 

2012: 22) considera o Facebook como um meio de comunicação, de publicidade e promoção de 

marca. É uma plataforma de comunicação por excelência, permitindo às empresas gerir a sua 

comunicação de uma forma dinâmica. Como já referimos, nas redes sociais, como é o caso do 

Facebook, o conteúdo gerado pelo utilizador é a força motriz.  

Como também verificámos anteriormente, as redes sociais devem ser consideradas como um 

canal de comunicação adicional, com a perspetiva de acrescentar valor, por se tratar de uma nova 

abordagem, e não de um substituto de canais já existentes. Ribeiro (2013) considera que a gestão das 

redes sociais é uma operação de baixo custo para as marcas, mas alerta que a inexistência de um 

plano de gestão para estas pode ter um impacto financeiro negativo nas empresas. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Na secção 2. é feita uma introdução à história e 

evolução da marca registada FERRARI. Na secção 2.1. é referido o posicionamento desta marca no 

setor automóvel. Depois, na secção 2.2. são apresentadas algumas das estratégias empresariais da 

marca italiana. Na secção 2.3. é analisada a presença online da marca de Maranello, bem como o uso 

que a mesma faz, identificando os benefícios decorrentes desse uso. Na secção 2.4. são referidos 

exemplos dos usos existentes na rede Facebook. Finalmente, na secção 2.5. faz-se uma síntese dos 

aspetos principais abordados no capítulo. 

 

2. História da Ferrari  

Como já foi referido, a Ferrari é uma empresa do setor automóvel sediada em Maranello, no 

norte de Itália, que fabrica carros desportivos para um dos segmentos mais exclusivos de 
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consumidores. Segundo a publicação online da consultora MotorConsult as origens históricas da 

empresa remontam a 1929 quando Vittorio Jano, engenheiro da Fiat, e Enzo Ferrari criaram a equipa 

de corrida Scuderia Ferrari.
28

  

Em vista a conhecer as origens da marca, é necessário recuar a 1923, quando o jovem piloto da 

Alfa Romeo, Enzo Ferrari, venceu uma corrida na pista de Savio. Foi nesse período que tomou 

contacto com a condessa Paolina, mãe do Conde Francesco Baracca. Francesco Barraca foi um herói 

nacional da força aérea italiana da I Guerra Mundial. Baracca morreu muito jovem em combate e 

teria pintado o referido cavalo nos seus aviões, e de cuja esquadrilha teria feito parte o próprio irmão 

de Enzo, Alfredo Ferrari. Embora o cavalo no avião de Baracca fosse pintado de encarnado sobre 

uma espécie de nuvem branca, Ferrari decidiu-se por pintar o cavalo a preto, em sinal de luto, após a 

sua morte. Embora o símbolo fosse já utilizado em documentos desde 1929 é só a partir de 1932 que 

o símbolo veio a ser utilizado nos carros da Scuderia Ferrari, sobre um fundo amarelo “canário” – a 

cor escolhida por Enzo como referencia à cidade onde nasceu: Modena.
29

 

Outra das imagens tradicionais da marca FERRARI é a cor, rosso corsa, também designado por 

vermelho de corrida. A utilização dessa cor teve início nos anos 20, numa exigência da entidade 

embrionária que hoje conhecemos como a Federation Internationale de L’automobile, FIA, que 

impunha que as equipas colorissem os seus carros de acordo com a cor oficial de cada país: branco 

para a Alemanha, azul para França, verde para Inglaterra, vermelho e branco para Portugal, e 

vermelho para Itália.
30

  

Já em 1940 a Ferrari cria a sua primeira oficina, a Auto Avio Costruzioni Ferrari e, pouco tempo 

depois, é construído o primeiro veículo, geralmente creditado como um modelo do pós-guerra, o 125 

Sport, o primeiro carro a ostentar a marca FERRARI. Depois seguiram-se vários modelos 

emblemáticos da marca italiana, entre eles o Ferrari 195 Inter, de 1951, o quarto modelo produzido 

em Maranello (depois do 125, 149 e 166).
31

 Segundo Lima (2009), é por muitos desconhecido que, 

após uma década de má gestão financeira, em 1969 a Ferrari vendeu 50% da empresa ao Grupo Fiat. 

Nessa época, havia a suspeita de que a Ferrari não duraria a década de 60. A participação da Fiat 

                                                 

 
28

 Cf. http://www.motorconsult.pt/marcas/ferrari/historia#.VaEsSpNViko, acedido em 14 de setembro   de 2015. 
29

 Cf. http://autoviva.sapo.pt/ferrari-info/marca/1207, acedido em 14 de setembro de 2015.  
30

 Cf. http://www.fia.com/, acedido em 14 de setembro de 2015.  
31

 Cf. http://www.jornaldosclassicos.com/2012/03/08/exposicao-tematica-ferrari-no-salao-motorclassico/, acedido em 14 

de setembro de 2015. 

http://www.motorconsult.pt/marcas/ferrari/historia#.VaEsSpNViko
http://autoviva.sapo.pt/ferrari-info/marca/1207
http://www.fia.com/
http://www.jornaldosclassicos.com/2012/03/08/exposicao-tematica-ferrari-no-salao-motorclassico/,
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aumentou, em 1988 para 90% (Lima, 2009). A Fiat, conscientemente ou não, tem permitido à Ferrari 

desenvolver-se como uma unidade independente. Apesar de terem existido alguns cruzamentos, 

como sucedeu com o Fiat Dino que tinha um motor da fábrica de Maranello, a marca vive apenas 

como empresa independente, sem grupo, e as suas audiências vivem a marca FERRARI. 

 

2.1. Posicionamento da Ferrari no setor automóvel  

Começaremos por rapidamente referir o contexto do mercado automóvel em Portugal. Segundo 

o Diagnóstico de Apoio às Jornadas de Reflexão Estratégica
32

 – ENEI
33

 – realizado pelo IAPMEI
34

, 

em Portugal o investimento estrangeiro constituiu um importante vetor do surgimento e evolução da 

fileira automóvel, nomeadamente no que respeita à instalação de unidades de montagem local, que 

para além do impacte em termos de emprego e exportações, contribuíram para o desenvolvimento de 

toda uma indústria de componentes associada ao setor. 

Ao contrário do maior mercado automóvel mundial, a China, onde a atração pelos carros está a 

diminuir, em Portugal recomeçou a crescer recentemente.
35 

O ano 2014, em Portugal, foi de forte 

recuperação para o setor automóvel, que cresceu quase 35% em relação a 2013.
36

 No segmento mais 

alto os resultados foram ainda melhores: em 2014, os portugueses compraram mais 268 automóveis 

de luxo do que no ano anterior. Um aumento acima da média do mercado e que se cifrou nos 43%.
37

 

No que diz respeito à marca italiana, segundo o Jornal Expresso registou um aumento de vendas de 

20% no primeiro semestre de 2014, com 6 carros vendidos contra 5 em igual período do ano 

passado.
38

 

De forma a compreender o posicionamento da marca sediada em Maranello necessitamos de ver 

as estratégias por ela utilizadas, e que consistem: na aplicação da escassez artificialmente provocada 

pela marca, na qual o objetivo visa a não criação do produto por outra qualquer outra fonte 

                                                 

32
 Cf. https://www.fct.pt/esp_inteligente/docs/Automoveis_ENEI_Evora.pdf, acedido em 14 de setembro     de 2015. 

33
 ENEI - Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente. 

34
 IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. 

35
 Cf. http://pt.euronews.com/2015/04/09/aceleraces-e-travagens-no-mercado-automovel-mundial/, acedido em 14 de 

setembro de 2015. 
36

 Cf. http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/mercado_automovel_cresce_345_em_junho.html, acedido em 14 

de setembro de 2015.  
37

 Cf. http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?did=173779, acedido em 14 de setembro de 2015. 
38

 Cf. http://expresso.sapo.pt/economia/porsche-e-ferrari-aumentaram-vendas-em-portugal=f878769, acedido em 14 de 

setembro de 2015. 

https://www.fct.pt/esp_inteligente/docs/Automoveis_ENEI_Evora.pdf
http://pt.euronews.com/2015/04/09/aceleraces-e-travagens-no-mercado-automovel-mundial/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/mercado_automovel_cresce_345_em_junho.html
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?did=173779
http://expresso.sapo.pt/economia/porsche-e-ferrari-aumentaram-vendas-em-portugal=f878769
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empresarial – e a estratégia direcionada a não clientes através da presença da marca FERRARI nas 

redes sociais. Começaremos o estudo das estratégias da marca FERRARI da forma que foi 

enumerada, começando pela escassez e passando de seguida à presença online da marca italiana.  

 

2.2. Estratégias empresariais da marca FERRARI 

De facto, como se referiu anteriormente, a função da marca serve primordialmente para permitir 

ao consumidor identificar a natureza de determinado bem, a sua origem e, ainda, a sua distinção de 

outros bens.
39

 O risco de confusão, que significa a dificuldade na distinção de um bem de uma 

origem de um outro com outra origem, inclui também o chamado risco de associação (Sebastião, 

2009: 20). Recorde-se que a função primordial da lei das marcas registadas visa assegurar que 

determinado bem foi feito/desenvolvido naquela fonte (empresa) que aquele nome/signo também 

designa. Quando esta ligação entre signo, produto e fonte, é quebrada existe uma infração da lei, 

usualmente um caso de contrafação. O grande problema da lei assenta em que, muitas vezes, um 

consumidor que compra uma réplica contrafeita sabe perfeitamente o que está a comprar. Ele não 

está confundido; ele sabe perfeitamente que o produto que está a comprar tem uma origem diferente 

do produto “genuíno”; no entanto, é o prestígio da marca que está assim a ser diluído, porque a 

marca deixa de ser rara. Mas há outra forma de diluição, que foi referida (cf. Secção 1.1.3.), e 

devidamente exemplicada com o caso COMPOMAR v NIKE, e que conciste na apropriação do 

signo para designar outros produtos com funcionalidade diferente. Esta situação, permitida pela lei 

clássica das marcas registadas, tem vindo a ser, como constatámos a propósito do caso citado, 

proibida. Tal como sucede no caso de produtos similares, neste caso também a “banalização” do 

signo retira a essência construída pela “marca de prestígio”, a “original”.
40

 

São inúmeras as marcas, de luxo, que procuram impedir este fenómeno, tentam combatê-lo 

através de diferentes estratégias. A Ferrari, por exemplo, aposta numa visão de escassez do produto, 

onde ela naturalmente não existe, nunca igualando a produção à procura. O objetivo é, através da 

produção intencional da escassez, tornar a marca mais desejada. Mas existem outras estratégias, 

assentes nas novas tendências do uso das redes sociais em Comunicação Empresarial. No caso 

                                                 

39
 Ver no capítulo anterior a secção 1.1.. 

40
 Note-se que a própria marca FERRARI já foi objeto de tentativas contrafação veja-se o caso reportado  em: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7269774.stm, acedido em 14 de setembro de 2015.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7269774.stm
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específico da marca em análise, a FERRARI, iremos constatar que parte da sua estratégia é 

direcionada ao não cliente, e que a principal forma de o contactar se processa através das redes 

sociais. É uma estratégia efetivamente interessante: através do apelo ao não cliente, aos indivíduos 

que jamais poderão comprar um Ferrari, reforça-se a identidade, prestígio e escassez da marca, 

combatendo-se a sua diluição.  

Depois de terem sido referidas, no capítulo anterior, as novas tendências de Comunicação 

Empresarial passaremos agora mais detalhadamente ao estudo de caso da FERRARI.
41

 

Começaremos pela análise do sítio oficial da empresa e posteriormente passaremos à página da 

FERRARI no Facebook. Para isso recolhemos, um total de 16 screenshots, de entre os quais 

apresentamos 7, de forma a conhecer a forma como esta marca de culto, e de luxo, interage com os 

seus clientes, não clientes, seguidores e fãs.  

 

2.3. Sítio oficial FERRARI 

A primeira etapa básica nesta nova era é a construção de uma montra da empresa no mundo 

digital, através do desenvolvimento de uma página na Web. Deverá estar claramente identificado o 

negócio, pois o sítio “envolve toda a cadeia de valor por detrás da transação comercial do produto ou 

serviço. […] O sítio é uma plataforma de negócios.” (Adolpho, 2012: 271). Neste ponto deverão 

estar bem identificados os fatores críticos de sucesso (Adolpho, 2012: 274). Veja-se a figura 1. O 

sítio www.ferrari.com é uma plataforma que se tem vindo a revelar como positiva. É esta que 

passaremos a analisar.  

 

                                                 

41
 Cf. Mais acima capítulo 1, secções 1.5. e 1.6. 

Figura 1. Sítio oficial FERRARI. 

http://www.ferrari.com/
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É de relevar o papel da conectividade, pois ela permite a interligação de diferentes sítios e 

plataformas, enaltecendo ainda mais a interação ou interligação entre plataformas. A importância das 

redes sociais para a marca FERRARI transparece na figura 2, onde se verifica a presença da marca 

no Twitter, Facebook, LinkedIn e Youtube. 

 

 

As redes sociais são, na sua essência, organizadas em torno dos utilizadores. Para além das 

possibilidades que as redes sociais oferecem a esses utilizadores, também lhes podem conferir o 

poder enquanto consumidores, porque oferecem a possibilidade de obter mais informações sobre 

empresas, marcas e produtos (Lorenzo, Constantinides e Alárcon, 201; in Matias, 2012: 23). 

É importante que as empresas desenvolvam uma presença que vá além do produto, que permita criar 

maior engagement com os consumidores e moldar as suas experiências com a marca (client 

experience), de modo a sentirem-se emocionalmente ligados a elas (Aaker, 2011). No caso da marca 

FERRARI, houve preocupação neste âmbito. Isto constata-se na arquitetura paralela do parque 

temático da Ferrari em Abu Dhabi (cf. Figura 3) e do museu Ferrari em Maranello (cf. Figura 4). 

 

 

Figura 2. Presença online da FERRARI. 
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No exemplo anterior constatamos as infraestruturas criadas pela FERRARI, que oferecem 

experiências ao grande público. No entanto, é plausível afirmar que estas experiências são 

momentâneas. Dizemos isto porque um individuo dirigindo-se, por exemplo, ao parque temático vive 

a experiência e capta possivelmente o momento em forma de fotografia, mas não capta a “marca” 

FERRARI.
42

 Facilmente constatamos que esta não é a única forma de viver o signo FERRARI sem 

adquirir o correspondente automóvel. Tendencialmente temos observado que diversas marcas, 

especialmente as de luxo, têm optado por disseminar o seu signo noutros segmentos de atuação da 

marca no mercado, diferente do seu setor tradicional de atuação. No caso da marca FERRARI, ela 

estende-se aos produtos vendidos na Ferrari Store (cf. Figura 5). Esta loja, da marca FERRARI, 

                                                 

42
 A noção de prestígio está no olhar de terceiros sobre o indivíduo que exibe a marca. 

Figura 4. Museu da Ferrari em Maranello. 

Figura 3. Parque temático da Ferrari em Abu Dhabi. 
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vende produtos com a “essência” do signo sem que o cliente tenha que comprar o veículo.
43

 É um 

exemplo de que aquilo que o cliente realmente compra é a marca de um produto; no caso, a aúrea da 

marca FERRARI associada a automóveis desportivos e de luxo. A marca FERRARI possibilita que o 

seu seguidor/fã da exiba a sua essência, a sua áurea, através de produtos de grande consumo, como 

os que se podem ver na figura 5. Realça-se um ponto importante. Tal como muitas outras marcas, a 

Ferrari passou a comercializar linhas de produtos diferentes do seu tipo, automóveis. Elas visa assim 

reforçar o poder da marca, não deixando no entanto de incorrer na possibilidade de a ver diluída.  

 

 

Até agora verificamos dois claros exemplos da intenção da FERRARI estar junto do seu 

público não cliente. O terceiro exemplo visa manter atualizado em permanência o seguidor das 

novidades da marca FERRARI. Estamos a falar da subscrição gratuita na newsletter da marca (cf. 

Figura 6). Esta ferramenta de marketing possibilita um canal direto de comunicação entre a empresa 

e os seus clientes. Tem como principal objetivo criar vínculos com o leitor, criando um 

relacionamento mais próximo com a sua marca e gerando uma maior confiança e credibilidade para 

com os seus clientes, que acabam por se sentir como parte integrante do seu negócio. Ao contrário 

dos diversos tipos de e-mails promocionais, a newsletter não é focada numa oferta específica de 

serviços, mas sim numa abrangência de interesses e conteúdos informativos. 

                                                 

43
 Este cliente é um seguidor, não é um comprador do automóvel construído pela marca, ou seja pode-se dizer que é um 

não cliente. 

Figura 5. Loja da marca FERRARI. 
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Figura 6. FERRARI newsletter. 

 

O quarto e último exemplo é atestado pela página inteiramente dedicada aos seguidores, 

intitulada pela Ferrari como fan page (cf. Figura 7). Esta página assegura o que temos vindo a 

analisar, a importância dos seguidores para esta marca.
44

 Como foi mencionado o seu propósito não é 

vender, mas sim manter o prestígio e a essência da marca que lhe é atribuído pelos outros, pelos não 

clientes. 

                                                 

44
 A aposta das marcas de luxo nas plataformas digitais é a forma da marca estar em contacto com os seus públicos sem 

terem que apostar na publicidade, na forma tradicionalmente conhecida – anúncios televisivos etc. Parte desta não aposta 

advém da sua principal função ser a venda, venda essa que as marcas de luxo, como já vimos, não pretendem que seja 

feita à toa – que seja o cliente “certo” a exibir o produto e não qualquer outro.  

Figura 7. Página da Ferrari dedicada aos fãs. 
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Depois de vistas algumas das estratégias utilizadas pela Ferrari para contactar com o não cliente 

através do sítio oficial da marca, analisaremos agora a presença da marca na rede social Facebook. 

Para essa análise recolhemos, um total de 22 publicações (posts), de entre as quais apresentamos 6.  

Ao contrário da plataforma analisada anteriormente, o sítio www.ferrari.com, a rede social 

Facebook possibilita feedback entre a marca e a comunidade, com relacionamentos horizontais e não 

hierárquicos.  

 

2.4. Presença da FERRARI no Facebook  

O desenvolvimento das estratégias de comunicação presentes na rede social Facebook mostra 

como a marca FERRARI é para todos, “ao trazer aos clientes e entusiastas o verdadeiro ambiente 

FERRARI” (Luigi Buitoni, CEO da FERRARI Norte Americana: in Exame).
45

 Os números no 

Facebook, a 12 de julho de 2015, mostram que a página da FERRARI possuía 16.106.666 gostos, e 

89.123 tópicos a falarem da marca.
46

 Veja-se a figura 8.  

 

 

Como vimos anteriormente, a comunidade em torno da marca pode ser designada por culto (cf. 

Capítulo 1, secção 1.4.1.). O culto recruta aderentes e transforma-os em defensores. Estes criam 

                                                 

45
 Cf. http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/722/noticias/sonhos-nao-tem-preco-m0048024, acedido em 14 de 

setembro de 2015. 
46

 Para aceder à totalidade das publicações de uma página na rede social Facebook, o utilizador da rede tem que se tornar 

fã, ou seja, seguir a marca. 

Figura 8. Página da FERRARI no Facebook. 

http://www.ferrari.com/
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/722/noticias/sonhos-nao-tem-preco-m0048024
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mitos e histórias que carregam a moral para o admirador, socialmente o sucesso para obter cultos de 

sucesso. Um exemplo claro de que pertencer ao culto é fundamental é facilmente constatado, na rede 

social Facebook, onde há uma newsletter (cf. Figura 9). Na subscrição da newsletter é apresentada a 

seguinte afirmação – join the FERRARI World – sem sobrecarregar com muitas tarefas os 

seguidores, estes são convidados a receber informações privilegiadas que os outros não recebem. O 

texto que está presente juntamente com a publicação é o seguinte: “Queres estar a par das últimas 

notícias, e ter descontos na loja da FERRARI?” A marca dá resposta à questão, “se queres, subscreve 

a newsletter e carregas a paixão sempre contigo” “entra no mundo Ferrari”. Estas afirmações evocam 

emoções de pertença aos seguidores da marca. Esta é a única forma de “pertencer” sem gastar 

qualquer recurso monetário. Na figura 9 ainda é possível observar o Kit de sócio, que de certa forma 

funciona como um certificador do “amor” do fã à marca. 

  

                      

 

No que diz respeito aos comentários, das publicações (posts) realizadas pela marca, é 

interessante constatar que esses são centrados na admiração dos seguidores, e na opinião que eles 

têm sobre os automóveis apresentados, como por exemplo: “sick cars”; “my dream car”; “wow”; 

“my favorite car”; “ my heart beats for ferrari”, entre outros. Veja-se a figura 10. 

Figura 9. Kit sócio FERRARI, à esquerda, e à direita a subscrição da newsletter. 
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Figura 10. Comentários dos seguidores da FERRARI. 

 

Para além dos lançamentos dos novos veículos que a marca apresenta, há outros produtos que a 

marca comunica que são produzidos na mesma origem. Veja-se a figura 11 para um exemplo de um 

produto exibido na página da FERRARI no Facebook. Apesar de ter sido escolhido este produto, um 

– relógio masculino – existem muitos outros, até para o universo feminino, preenchendo assim 

nichos que à partida não seriam óbvios numa marca que comercializa automóveis de luxo para um 

segmento exclusivo. Enquanto na publicação anterior (cf. Figura 10), os fãs comentam o quanto 

apreciam os novos veículos da marca e a adoração que têm por ela, na publicação seguinte (cf. 

Figura 11) os comentários são de outra ordem. Nesta fala-se em compra, o seguidor pretende 

comprar, esta é a possibilidade de realmente adquirir um produto que só está a ser comercializado 

pela FERRARI Store, quase como se trate de um carro. A essência destes produtos é o que mais se 

aproxima do sonho de deter algo oriundo desta marca. Comprar um qualquer produto produzido pela 

Ferrari é na realidade comprar uma marca de produto, algo que é FERRARI. A FERRARI possui 

uma fortíssima identidade de marca. 
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Outro facto de realçar consiste na estratégia de concursos e desenvolvimento de apps dirigidas 

aos não clientes (cf. Figuras 12 e 13). Em fevereiro de 2014, a página da FERRARI, no Facebook, 

criou um concurso denominado de “fast people win fast prizes”, com as cores da bandeira italiana, 

que consiste em dar a possibilidade de dois fãs verem a sua equipa favorita a competir numa prova 

da F1. Na mesma publicação estão explanados os passos necessários a cumprir para se habilitar ao 

prémio. Mas esta oferta não é de todo inocente. Trata-se de mais uma estratégia de contacto direto 

entre a marca e o admirador que é não cliente. 

 
 

Figura 12. Concurso destinado aos seguidores da marca FERRARI. 

 

Figura 11. Relógio masculino, produto oficial da loja FERRARI. 
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Nos quatro exemplos retirados e analisados, verifica-se a preocupação da marca com o leque de 

não clientes. Estes dão um contributo importante para a construção da marca; são eles que mais 

criam conteúdo na página da marca no Facebook, e assim eles contribuem de forma decisiva para a 

forma como os clientes vêem a marca, e assim também tornando difícil a sua diluição. 

 

2.5. Conclusões 

As redes sociais transformaram-se num ambiente onde as pessoas que partilham interesses 

comuns, como música, opiniões e preferências pessoais se encontram, em forma de comunidade. A 

utilização das redes sociais converteu-se num fator fundamental no processo de socialização, 

sobretudo entre os mais jovens e, atualmente, também com as marcas. Na perspetiva empresarial, as 

redes sociais apresentam-se como um desafio e uma oportunidade, como vimos, são um canal de 

distribuição de informação, uma vez que permite aos seus utilizadores participar e interagir com as 

marcas, contribuindo para a reputação das mesmas. No atual panorama empresarial, a presença nas 

redes sociais pode fazer a diferença, para tal é necessário criar uma estratégia com objetivos bem 

definidos, de forma a aproximarem-se e relacionarem-se com o seu público-alvo, gerando confiança 

e credibilidade, reduzindo custos com publicidade e otimizando significativamente as conversões e 

resultados. O marketing de redes sociais ainda é caracterizado como publicidade gratuita, fácil, 

simples e possível de ser realizada por qualquer um, e é devido a essa falta de consciência dos 

empresários que nos deparamos, diariamente, com inúmeras páginas praticamente sem atividade, 

com poucos fãs ou seguidores, sem conteúdo e sem acompanhamento dos pedidos de 

Figura 13. Concurso via app mobile oficial da Ferrari. 
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esclarecimentos realizados pelos clientes. São páginas que não comunicam; não constroem 

relacionamentos com os clientes; por vezes mal categorizadas; que não têm objetivos definidos; que 

não proporcionam informação completa sobre a empresa e sem publicidade.  

Outra constatação da análise da marca FERRARI é que a ideia de diferenciação é chave. A 

diferenciação da marca sobre as restantes é atingida através da exclusividade, que é gerada através da 

criação propositada de escassez, de forma a evitar a diluição da marca. De seguida, a diferenciação 

permite uma forte identidade de marca, levando a que o consumidor compre a marca de produto, 

mais do que o próprio produto, mas não só. A grande lição, que se retira é que existe uma vantagem 

óbvia de um cliente fanático, fiel, na base. Os consumidores que fazem parte do culto não são tão 

sensíveis ao preço como outro tipo de clientes. Estes seguidores vão pagar o preço total pela marca, 

sem hesitação e muitas vezes são os pioneiros. O culto das marcas tem alcançado uma forte conexão 

com os não clientes, e é capaz de criar uma cultura de consumo de que as pessoas querem ser parte. 

Além disso, eles irão fornecer publicidade gratuita pelo mecanismo boca-a-boca, incentivando outros 

a entrar para o culto, dando popularidade à marca. Este é o tipo de cliente, de sonho, que as marcas 

querem e que a FERRARI possui. Estes dão um contributo importante para a construção da marca; 

são eles que mais criam conteúdo na página da marca no Facebook, e assim eles contribuem de 

forma decisiva para a forma como os clientes vêem a marca, e assim também tornando difícil a sua 

diluição. 

Em suma, concluiu-se que, para a Ferrari, a noção de público admirador – em particular os não 

clientes – é importante, pois são essas pessoas que se sentem influenciadas pela áurea da marca, que 

influenciam os compradores a decidir por um FERRARI e não por um outro carro. 
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Capítulo III - TOYOTA 

Após a análise da marca FERRARI passaremos agora, neste terceiro e último capítulo, à análise 

da marca TOYOTA. A escolha desta marca automóvel japonesa não assenta nas mesmas razões do 

estudo da FERRARI. Enquanto neste caso se salientou o papel da escassez e dos não clientes, no 

caso de TOYOTA, vamos verificar que o mesmo não acontece. A Toyota, ao contrário da Ferrari, 

preocupa-se em igualar ou superar a oferta à procura. Ao invés da marca de luxo, analisada no 

capítulo anterior, a marca TOYOTA aposta em publicidade, na sua forma tradicional, como forma de 

chegar aos consumidores ou possíveis consumidores. Mas tal como no caso de FERRARI, no caso 

de TOYOTA veremos como a fidelização dos clientes recorre às redes sociais. Em vista a constatar o 

aparecimento da presença ativa da marca TOYOTA nas redes sociais, será importante referir a citada 

obra de Jeff Riggins (s.d.), Innovation and Community: Social media in cult branding. O trabalho 

deste autor foca o seu objetivo no cruzamento de duas temáticas, marca de culto e redes sociais, 

analisando o incidente com os carros da Toyota, em 2010, e que levou à devolução de milhões de 

veículos. Jeff Riggins assume que a “comunidade” presente em volta da marca TOYOTA salvou a 

imagem desta. O apreço mostrado pelos clientes nas redes sociais fez com que a marca 

reposicionasse o seu olhar na Web 2.0, presença essa que até ao incidente era quase nula. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Na secção 3. é feita uma introdução à construtora 

japonesa. Na secção 3.1. é referida a história da Toyota, com a apresentação de alguns momentos 

históricos da empresa, bem como o posicionamento da construtora no setor automóvel. Depois, na 

secção 3.2. são apresentadas algumas das estratégias empresariais da marca TOYOTA, assente numa 

análise de campanhas publicitárias e slogans. Na secção 3.3. é abordada a presença da TOYOTA na 

World Wide Web, com a análise do sítio oficial www.toyota.pt. Na secção 3.4. faz-se a análise da 

obra de Jeff Riggins (s.d.). Finalmente na secção 3.5. é analisada a presença da TOYOTA na rede 

social Facebook. Ainda nesta, última secção, são referidos exemplos decorrentes dessa presença na 

rede social referida. 

 

http://www.toyota.pt/
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3. Toyota Motor Corporation 

A Toyota Motor Corporation (TMC) é uma empresa construtora do setor automóvel, com sede 

na cidade de Toyota, província de Aichi, no Japão.
47

 Além de deter a marca TOYOTA, a TMC é 

proprietária das marcas LEXUS (marca premium), SCION e DAIHATSU. Dias (2006) considera a 

Toyota como um dos maiores fabricantes de automóveis com um alto índice de fidelização de 

clientes. A empresa é uma colecionadora de prémios de excelência produtiva, e os seus veículos são 

objeto de desejo de milhares de consumidores em todo o mundo. Prova disso é a avaliação do estudo 

anual da BrandZ ™ que avaliou a marca TOYOTA, como a marca automóvel mais valiosa do 

mundo.
48

 O estudo, da BrandZ ™, Top 100 Most Valuable Global Brands é o único estudo que 

combina o valor que a marca tem para os consumidores e o valor da própria. Segundo este estudo, a 

perceção dos consumidores de uma marca é determinante para definir o valor desta, porque as 

marcas são uma combinação entre a negociação, a entrega do produto, o posicionamento claro e a 

liderança (Toyota, 2015). 

 

3.1. História da Toyota 

A marca japonesa foi fundada a 29 de agosto de 1937 por Kiichiro Toyoda. Mas segundo a 

publicação digital MaisTunning a história da Toyota remonta a 1919 e a Sakichi Toyoda, pai de 

Kiichiro.
49

 Sakichi ficou conhecido como o “Rei dos Inventores” ou o “Thomas Edison do Japão”. 

Sakichi nasceu em 1867 em pleno período de modernização do Japão. Sensibilizado com o 

empobrecimento da vila em que cresceu, por volta dos 20 anos de idade Sakichi definiu a sua missão 

e visão: “contribuir para a sociedade através da realização de algo com valor”.
50

 Em 1891, segundo a 

Toyota, Sakichi Toyoda foi o responsável pela invenção do primeiro tear automático do Japão.
51

 

Sempre em busca de novas tecnologias e maneiras de desenvolver a indústria japonesa, Sakichi 

conheceu nos Estados Unidos a invenção que iria colocar o seu nome na história: o automóvel. 

                                                 

 
47

 Cf. http://www.toyota.pt/, acedido em 14 de setembro de 2015.  
48

 Cf http://www.toyota.pt/world-of-toyota/articles-news-events/2015/Toyota-marca-automovel-mais-valiosa-do-

mundo.json, acedido em 14 de setembro de 2015. 
49

 Cf. http://maistuning.com/marcas/historia-toyota, acedido em 14 de setembro de 2015. 
50

 Cf. http://www.toyotacaetano.pt/html/detalhe_noticia__q1id_obj_--_3D4129__--_3D_l_--

_3DPT__q20__q30__q41__q5.htm, acedido em 14 de setembro de 2015.   
51

 Cf. http://www.toyota.com.br/mundo-toyota/sobre-a-toyota/, acedido em 14 de setembro de 2015. 

http://www.toyota.pt/
http://www.toyota.pt/world-of-toyota/articles-news-events/2015/Toyota-marca-automovel-mais-valiosa-do-mundo.json
http://www.toyota.pt/world-of-toyota/articles-news-events/2015/Toyota-marca-automovel-mais-valiosa-do-mundo.json
http://maistuning.com/marcas/historia-toyota
http://www.toyotacaetano.pt/html/detalhe_noticia__q1id_obj_--_3D4129__--_3D_l_--_3DPT__q20__q30__q41__q5.htm
http://www.toyotacaetano.pt/html/detalhe_noticia__q1id_obj_--_3D4129__--_3D_l_--_3DPT__q20__q30__q41__q5.htm
http://www.toyota.com.br/mundo-toyota/sobre-a-toyota/
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Sakichi investiu parte do lucro das suas invenções no seu sonho, e contrariando as críticas, incumbiu 

o seu filho, Kichiro, de construir o primeiro veículo motorizado do Japão. Foi assim que em 1935, 

Kichiro apresentou ao mundo o protótipo A1 e, em 1937, inaugurou a Toyota Motor Company. Foi o 

início de uma história que iria atravessar décadas e apresentar ao mundo uma nova forma de fabricar 

produtos, com uma filosofia de melhoria contínua para oferecer uma maior satisfação aos 

consumidores. Segundo a consultoria MotorConsult, pouco tempo depois foi instaurada na unidade 

de produção o sistema “just-in-time”, uma filosofia de produzir mais com menos, que ainda hoje é 

designada de “sistema de produção Toyota” e é admirado pela concorrência.
52

  

Uma década de existência foi o suficiente para a construtora alcançar a meta dos 100.000 

veículos produzidos. Apesar do abrandamento forçado pela guerra, a exportação foi um dos 

caminhos seguidos pela Toyota. Assim, nos anos 50, e apesar de ter 40% do mercado automóvel 

japonês, a empresa decide exportar o seu primeiro veículo para os Estados Unidos da América, o 

Land Cruiser (1957) e em 1958 inaugura a sua primeira fábrica externa, no Brasil. Já na década de 60 

afirma-se sobretudo no mercado norte-americano graças ao lançamento do modelo Toyota Corolla e 

posteriormente de outros modelos. É também nesta década, mais concretamente no ano de 1963, que 

a Toyota começa a comercializar os seus modelos no mercado europeu, resultado de um acordo de 

distribuição feito na Dinamarca. Os anos seguintes foram de conquista do mercado europeu, prova 

disso foi a inauguração de uma sede europeia da Toyota em Bruxelas, a Toyota Motor Europe 

Manufacturing, em 1998. 

Vejamos agora alguns dos seus modelos mais icónicos, em base na listagem presente no blog 

Mundo das Marcas.
53

 

3.1.1. Marcos importantes da Toyota 

Em 1950 foi desenvolvido o jipe LAND CRUISER, que só estreou internacionalmente em 1953. 

O lançamento do, bem conhecido, Toyota COROLLA data 1966 este foi um dos maiores sucessos de 

venda da história da indústria automobilística. Passando vinte e três anos, em 1989 é lançada a linha 

da LEXUS, a marca de luxo da construtora japonesa. O outro grande marco foi em 1997 o 

lançamento, no mercado japonês, do Toyota PRIUS, um carro compacto, híbrido, movido a gasolina 

e eletricidade. O modelo seria lançado oficialmente no mercado americano em 2000. Em 2010 foi o 

                                                 

52
 Cf. http://www.motorconsult.pt/marcas/toyota/historia#.VZO_dhNVikp, acedido em 14 de setembro de 2015.  

53
 Cf. http://mundodasmarcas.blogspot.pt/2006/06/toyota-moving-forward.html, acedido em 14 de setembro de 2015. 

http://www.motorconsult.pt/marcas/toyota/historia#.VZO_dhNVikp
http://mundodasmarcas.blogspot.pt/2006/06/toyota-moving-forward.html
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carro mais vendido do Japão, confirmando ser o modelo mais importante da Toyota. Já em 2011, o 

Toyota PRIUS ultrapassou a marca dos 3 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento. Já 

mais recentemente, em 2015, a Toyota voltou a surpreender o mercado com o novo Auris Híbrido, 

um modelo familiar em versão ambientalística.
54

  

Outro marco importante foi a evolução da brand mark TOYOTA. As mudanças no emblema da 

marca resultaram de uma estratégia do seu reposicionamento no mercado. A 2 de outubro de 1990 a 

empresa apresentou oficialmente o novo emblema da marca TOYOTA. No entender de Dias (2006), 

este emblema simboliza as características avançadas e a confiabilidade do produto. O desenho 

consiste em 3 elipses entrelaçadas (cf. Figura 14). Em termos geométricos, uma elipse possui dois 

pontos centrais: um deles representa o coração dos clientes e o outro o coração do produto. A elipse 

maior unifica os dois corações. A combinação das elipses vertical e horizontal simboliza o “T” de 

Toyota. O espaço do fundo representa o contínuo avanço do desenvolvimento tecnológico da Toyota 

e as ilimitadas oportunidades da construtora.  

 

 

3.1.2. Posicionamento da Toyota no setor automóvel  

Atualmente a Toyota Motor Corporation é a 3º maior construtora automóvel mundial, 

produzindo desde veículos citadinos a camiões, passando por autocarros comercializados, em mais 

de 170 países e é descrita como: “conhecida pela sua qualidade, inovação e ao meio-ambiente” 

(Toyota, 2015). Um dos seus últimos marcos históricos foi o pioneirismo no mercado dos veículos 

híbridos, que já tivemos a oportunidade de referir, ação da qual resultou o modelo Prius, um modelo 

de sucesso na produção automóvel. Para Coriat (1994: 37), o modelo de gestão Toyota foi 

estabelecido em bases economicamente eficientes, na produção de uma linha diversificada de 

produtos em baixa escala, baseado na flexibilidade. No entanto sofreu uma adição, o marketing de 

                                                 

54
 O Auris Híbrido é o modelo mais relevante para a estratégia da marca, vai contar com uma nova campanha de 

comunicação que representa um investimento a preço de tabela superior a 5,5 milhões de euros.  

Figura 14. Brandmark TOYOTA. 
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relacionamento (McKenna, 1992), baseado no conhecimento que exige que uma empresa domine 

toda uma escala de conhecimento: a tecnologia, os clientes, a organização, a concorrência e os 

fatores externos. As empresas tentam diariamente vender mais, conquistar novos mercados, oferecer 

melhores serviços e atendimento, mas se nestas mesmas empresas “o cliente estivesse em primeiro 

lugar”, com certeza todos os objetivos citados acima seriam alcançados mais rapidamente (Silva, 

2012). Quando as empresas respondem às necessidades do cliente, este desenvolve sentimentos de 

lealdade, e todas as empresas querem clientes leais. Segundo Silva (2012) os clientes leais poupam 

dinheiro à empresa, reduzem os custos promocionais de atrair novos clientes e cortam os custos de 

produção envolvidos para preencher os requisitos de um novo público. Segundo Morgado (in Hirata, 

2000), um conceito que tem circulado no ambiente empresarial da Toyota é a fidelização. A 

fidelização de clientes é uma das estratégias utilizadas pela marca TOYOTA, mas há mais. Vejamos 

de seguida algumas das estratégias de marca utilizadas pela construtora japonesa. 

 

3.2. Estratégias de marca TOYOTA 

Ao contrário da marca analisada no capítulo anterior, FERRARI, a TOYOTA não é uma marca 

de luxo, inacessível a muitos. Bem pelo contrário, o seu público comprador é um público vasto e 

diversificado que aprecia as qualidades dos produtos da empresa japonesa. A marca TOYOTA 

consegue atravessar gerações, atingir desde as camadas mais jovens até às mais idosas. Parte da sua 

estratégia recai na aposta em publicidade, na forma tradicional. O grande objetivo dessa publicidade 

é convencer o público a comprar um produto, muitas vezes recorrendo a uma proposta única de 

venda (Unique Selling Proposition).
55

 Desta forma, as campanhas publicitárias ou os anúncios são 

uma forma eficaz de trazer ao público as novidades da marca. Ao invés da FERRARI, a TOYOTA 

aposta num vasto leque de publicidade de forma a criar um aumento de vendas. É esta estratégia, 

assente na publicidade tradiconal, que passaremos a analisar de seguida.
56

  

 

                                                 

55
 O conceito de Unique Selling Proposition (USP) foi teorizado por Rosser Reeves, 1961. É um tipo de publicidade que 

se dirige às necessidades objectivas dos consumidores. 
56

 As campanhas que iremos analisar estiveram presentes em solo nacional. A escolha das campanhas nacionais recaem a 

linha que foi estipulada neste capítulo. Todos os dados analisados respetivamente à TOYOTA dizem respeito à 

TOYOTA Portugal.  
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3.2.1. Campanhas publicitárias da TOYOTA  

Optámos por analisar 3 exemplos distintos das campanhas publicitárias da marca TOYOTA em 

solo nacional. A marca tem estabelecido ao longo dos anos, no mercado português, alianças com 

outras marcas, como foi o caso da junção à marca CONTINENTE em 2013.
57

 O exemplo (cf. Figura 

15) dessa aliança serve para mostrar uma das estratégias da  TOYOTA para angariar novos 

clientes.
58

 

 

      Figura 15. Campanha publicitária Toyota e Continente 

   

O público-alvo desta campanha é a classe média. Este tipo de iniciativas é quase um estímulo 

para a compra. Trata-se de uma oportunidade que une duas marcas familiares, dos portugueses, a um 

produto. A ideia latente na campanha é que o cliente poderá ter o melhor de dois mundos. Poderá 

realizar as compras do mês e comprar um carro. Mas não é somente neste tipo de campanhas que a 

TOYOTA aposta. Enquanto que a campanha referida anteriormente visava um público familiar, a do 

corrente ano, 2015, visa um público-alvo jovem.
59

 Para celebrar os 15 anos da presença nos festivais 

de música, a TOYOTA decidiu premiar todos os festivaleiros e revivalistas de festivais que tenham 

um bilhete, pulseira, t-shirt ou outro objeto de um qualquer festival de música. A marca dá à troca 

um desconto de até 2.000€ na compra do novo Toyota AYGO, até 30 de setembro (cf. Figura 16).
60

 

                                                 

57
 CONTINENTE - Continente é uma insígnia de hipermercados pertencente à SONAE Distribuição. Foi a primeira 

cadeia de hipermercados em Portugal, e mantém-se ainda hoje como uma referência no setor de retalho alimentar do país.  
58

 Uma versão completa do anúncio pode ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=8_bdUXh7El8, acedido em 

14 de setembro de 2015.  
59

 Uma versão completa do anúncio pode ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=VOKrnL2pu4k, acedido em 

14 de setembro de 2015. 
60

 Cf. http://www.toyota.pt/world-of-toyota/articles-news-events/2015/Toyota-celebra-15-anos-de-festivais.json, acedido 

em 14 de setembro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_bdUXh7El8
https://www.youtube.com/watch?v=VOKrnL2pu4k
http://www.toyota.pt/world-of-toyota/articles-news-events/2015/Toyota-celebra-15-anos-de-festivais.json
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Figura 16. Campanha publicitária (festivais) TOYOTA. 

 

Nas duas campanhas publicitárias referidas anteriormente, constata-se a o príncipio de promoção 

de vendas. A promoção de vendas é o conjunto de métodos que tem como objetivo aumentar volume 

de vendas, alargar mercado, contribuir para o conhecimento da marca, além de ser muito útil para 

escoar stocks, acelerar as vendas de produtos com curto prazo de validade e promover a 

experimentação de novos produtos ou serviços (Costa, 2013). Além de possibilitar retorno a curto 

prazo, a promoção traz outras vantagens importantes para as empresas, como, por exemplo, a sua 

interatividade com o consumidor. 

Já foram mencionados dois exemplos de campanhas publicitárias destinadas a dois públicos-

alvo, o familiar e os jovens, mas um dos grandes segmentos da TOYOTA é na área da inovação, 

grande parte associada aos híbridos que constrói, a gama PRIUS. A proteção ambiental é um dos 

valores pilares da marca TOYOTA, e nesse sentido a Toyota Motor Corporation desenvolve um 

conjunto de tecnologias aplicadas nos seus modelos minimizando o impacto com o ambiente. O 

resultado do pioneirismo e do desenvolvimento do sistema híbrido da Toyota conta com mais de 7 

milhões de automóveis na estrada equipados com esse sistema híbrido. Desta forma, existe a 

preocupação da marca na responsabilidade ambiental. No passado ano, 2014, a Toyota devolveu à 

floresta uma árvore por cada automóvel vendido (cf. Figura 17), foi realizada em 3 ações, com a 

atribuição de 3.000 árvores por cada zona (Toyota, 2015).  
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       Figura 17. Campanha publicitária – “um Toyota uma árvore”. 

 

Da análise realizada às camapnhas publicitárias constata-se que a promoção de vendas funciona 

estratégicamente numa lógica de gestão comercial, que tem como objetivo estimular o consumidor à 

compra, mas também como estratégica de comunicação que deve ir de encontro ao posicionamento 

da marca, no caso da TOYOTA, o posicionamento em torno da defesa do ambiente. 

Como já foi percetível, a marca TOYOTA aposta significativamente em publicidade tradicional. 

Desta forma, é fundamental a recolha de alguns slogans para análise, visto ser esta uma das formas 

de contactar com o seu público.  

 

3.2.2. Slogans  

Os slogan atua como forma de diálogo entre o que oferece um produto (o comunicador) e o 

potencial comprador (o destinatário) (Kaiser, 2003). Há vários, de entre os quais recolhemos alguns 

retirados de Dias (2006) e do blog Smartleasing (2013). 

 TOYOTA  

Moving forward.  Today. Tomorrow. Toyota.  Good thinking, good products. 

Get the feeling. What moves you?  The best built cars in the 

world. 

For everyday people.  Live a little. Everyday.  Everyday. 

The car in front is a Toyota.  People drive us.  Drive your dreams. 
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 TOYOTA  

The most reliable car in the 

world.  

I love what you do for me, 

Toyota!  

The car in front is a Toyota. 

Who could ask for anything 

more.  

Think it over.  I love what you do for me, 

Toyota! 

Oh, what a feeling!  Pensando mais longe. Who could ask for anything 

more? 

Ampliando horizontes.  You asked for it! You got it! Oh, what a feeling! 

Let's go places. Your new experience of 

motoring. 

Apaixone-se de verdade pela 

condução. 

Grelha 2. Slogans TOYOTA. 

 

Nestes slogans constatámos existir duas grandes mensagens, a de inovação e a relação cliente-

marca, num sistema de feedback.  

Depois de analisada a parte introdutória sobre marca TOYOTA, tendo compreendido o seu 

posicionamento e parte da sua comunicação empresarial, que está assente em publicidade, 

passaremos nas próximas 3 secções à análise da presença da marca TOYOTA na Web 2.0. 

Começaremos pela análise do sítio da Toyota. 

 

3.3. Sítio oficial Toyota 

As marcas enfrentam alguns problemas; se a FERRARI luta contra a perda da essência do signo, 

o prestígio e inacessibilidade, a TOYOTA luta com a descida de procura no mercado. No entanto as 

marcas estão a reforçar a sua presença com estratégias assentes na Web, como também é o caso da 

TOYOTA. As ferramentas disponíveis na Web têm-se vindo a revelar como positivas. Através delas, 

a marca TOYOTA passa apreocupar-se com a comunidade online. Com as suas opiniões e a forma 

como as interações dos seus membros comtriburm para a afirmação da marca. Nessa dimensão, as 
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ferramentas disponíveis na Web têm-se vindo a revelar importantes. Elas atuam como mediadoras 

entre os três elementos que definem uma marca registada, a marca ela própria, o produto, e o cliente 

 Em busca de delinear o objetivo desta secção, a presença da marca TOYOTA na Web 2.0 

destinada aos seguidores e direcionada ao possível cliente, recolhemos um total de 14 screenshots, de 

entre os quais apresentamos 2, em vista a constatar a espécie de material partilhado com o seu 

público online. A recolha não foi selecionada de forma aleatória, mas sim em base do seu conteúdo. 

Ainda sobre o conteúdo podemos afirmar de antemão que o objetivo e a informação é semelhante ao 

da publicidade tradicional, com descontos promocionais, oportunidades, etc.. As campanhas 

anunciadas na Web 2.0 são do interesse dos clientes da marca. Lipsman, Mudd, Rich e Bruich (in 

Pereira, 2014: 24) consideram que a ligação dos consumidores às marcas nas comunidades online, 

para além de serem uma forma de expressão de identidade pode, igualmente, ser motivada pela 

vontade de estar em contacto com determinada marca, a fim de conhecer as novidades e ter acesso a 

oportunidades e promoções (cf. Figura 18). 

 

 

Figura 18. Exemplo de ofertas/promoções da TOYOTA aos seus clientes. 

 

A partir das figuras constata-se que, obviamente, o principal objetivo da marca TOYOTA é 

vender. É também dar a possibilidade aos seus seguidores de estarem a par do que a marca tem a 

oferecer. Aqui, verifica-se a preocupação da TOYOTA com os seus clientes. Mas a marca também se 

preocupa com as suas opiniões. Exemplo disso são os passatempos abertos abertos ao público (cf. 

Figura 19). Os passatempos criados pelas marcas comprovam a necessidade da marca conhecer os 
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desejos do cliente. As novas gerações não valorizam somente a posse do automóvel; valorizam a 

tecnologia a ele associado, a qualidade e a própria interação da marca consigo.  

 

Figura 19. Exemplo de passatempo da Toyota (Carro de Sonho). 

 

Antes de chegar à análise da marca TOYOTA na rede social Facebook (cf. Secção 3.5.) teremos 

que conhecer os antecendentes que levaram ao posicionamento da marca na rede social. Para isso, na 

próxima secção analisaremos o trabalho Innovation and Community: Social media in cult branding 

da autoria de Jeff Riggins (s.d.). O trabalho deste autor foca o seu objetivo no cruzamento de duas 

temáticas, marca de culto e redes sociais. O autor analisa o incidente com os carros da Toyota, em 

2010, que levou à devolução de milhões de veículos. Riggins assume que a “comunidade” presente 

em volta da marca TOYOTA salvou a sua imagem. O apreço mostrado pelos clientes nas redes 

sociais fez com que a marca reposicionasse o seu olhar na Web 2.0, presença essa que até ao 

incidente era quase nula.
61

 

 

3.4. Marca de culto TOYOTA: incidente de 2010 

Em janeiro de 2010, a TOYOTA anunciou a recolha de mais de 5 milhões de automóveis dos 

modelos mais populares (ou seja, CAMRY e COROLLA) devido a vários incidentes de aceleração 

involuntária alegadamente responsável por 21 mortes (Riggins s.d.). Riggins conta que a Toyota, 

para além de recolher os veículos do mercado, descontinuou a venda de ambos os modelos, durante a 

pesquisa da marca em busca de encontrar uma solução. Curiosamente, enquanto a imprensa destruía 
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a imagem da TOYOTA, com uma nova notícia que o número de recolhas tinha sido aumentado para 

mais 9 milhões de veículos, houve um acréscimo de 10% na sua base de fãs do Facebook (Bush, 

2010). Os clientes fiéis à marca foram-se reunindo em seu torno e mostrando o seu apoio nas redes 

sociais. Os clientes da Toyota tornaram-se assim defensores da empresa, devido à sua experiência 

com a marca. Eles desenvolveram a fé nos produtos e na gestão da empresa. Haig (2004) comparou 

estes seguidores aos seguidores de cultos religiosos.  

 

Como as religiões, as marcas querem que as pessoas tenham fé no que elas têm para oferecer. 

Esta fé, idealmente, leva a uma devoção ao longo da vida e da crença na autenticidade marcas 

(Haig, 2004: 2). 

 

Juntamente com a fé, Haig inclui a omnipresença, bondade, pureza, lugares de culto, ícones e 

milagres como sendo características comuns de marcas altamente bem sucedidas. Se marcas são bem 

sucedidas em desenvolver e promover estas perceções dentro da sua base de clientes, elas poderão 

potencialmente criar um tipo de defesa inabalável. Mesmo quando 9 milhões de veículos são 

recolhidos, mesmo depois de dezenas de vidas perdidas, milhões de clientes em todo o mundo estão 

a postos para defender uma marca. Isto é passível de acontecer devido a práticas de cult branding. 

Diamond, Sherry, et al, (2009: 119) observam o “forte elemento visceral que caracteriza a 

experiência do consumidor com as marcas de culto”.  

Ragas e Bueno (2002) explica como os clientes se identificam com marcas de culto: “os 

seguidores que pertencem à comunidade vêem esta como uma família substituta, onde pertencem. A 

única diferença é que este grupo acaba por ser o suporte na difusão, gratuita, bem como na venda de 

produtos ou serviços”.
62

 

No caso de Toyota, a empresa foi capaz de ouvir a sua comunidade de clientes através das redes 

sociais e reagir às suas preocupações. Antes da crise, a Toyota Motors não tinha um papel muito 

ativo nas redes sociais, após o que alterou a sua estratégia. Segundo Bush (2010), esta ausência foi 

evidenciada pelo número de fãs no Facebook, com um intervalo de 229 mil seguidores a menos em 

                                                                                                                                                                    

61
 A presença online da TOYOTA era quase nula, porque os seus esforços promocionais passavam estritamente pela 

publicidade na forma tradicionalmente conhecida, campanhas publicitárias na televisão, na rádio ou outdoor. 
62

 “To many of their followers, they are a living breathing surrogate family filled with like-minded individuals. They are 

a support group that just happens to sell products and services” (Ragas e Bueno, 2002: 5). 
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comparação com a marca HONDA. No entanto, tudo isso mudou após a crise. A empresa criou no 

espaço de 24 horas uma sala de social media para dar resposta às questões dos seus seguidores, sala 

composta por 6 a 8 funcionários monitorizados a responder a todas as conversas em todas as 

plataformas da Web 2.0 em que a TOYOTA passou a estar presente. Eles ouviram atentamente e 

forneceram informações às perguntas dos seus clientes. Para além disso, a Toyota criou e distribuí 

um vídeo no YouTube, com depoimentos de clientes leais e trabalhadores da construtora a apoiar a 

marca. A resolução da crise de comunicação foi “só em virtude do volume de conversação, que 

assumiu e assume provavelmente o elemento mais importante em muitos casos,” disse Doug Frisbie 

(social media and marketing integration manager), Toyota EUA (Bush, 2010: 2). 

A empresa empregou novos canais para comunicar com os seus clientes e foi capaz de isolar a 

marca de danos inicialmente irreparáveis. Seis meses após a recolha dos veículos surgiram os 

inquéritos consumer reports (Krisher, 2010). Estes consumer reports revelam o quanto a empresa 

está ativamente ligada à comunidade, solicitando feedback. Este incidente ilustra que o culto da 

marca pode significar muito mais do que uma quota crescente de mercado, refere Riggins (s.d.). 

Como os managers das marcas estão crescentemente a reconhecer as vantagens que podem ser 

obtidas através de um culto, a estratégia começa a ganhar terreno noss social media, pois é aí que se 

constroem e mantêm as relações com os clientes em forma de comunidade virtual. 

Atualmente a presença da marca TOYOTA na rede social Facebook é significativa. É esta 

presença que passaremos a analisar.  

 

3.5. Presença da TOYOTA no Facebook 

O desenvolvimento das estratégias de comunicação presente nas redes sociais, mostra como a 

Toyota está preocupada com a sua presença online e com a opinião dos seus clientes. A força motriz 

das redes sociais, como é o caso do Facebook, consiste no conteúdo gerado pelo utilizador. Os 

utilizadores esperam, cada vez mais, que além de consumir conteúdo, possam ajudar a criá-lo 

(Wattanasupachoke, 2011). Também desejam experiências personalizadas e exigem respostas 

rápidas às suas questões e solicitações (Rosen e Phillips; in Matias, 2012). O facto de os membros 

destas comunidades possuírem um duplo papel (fornecedores e consumidores de conteúdo) e um 

maior sentido de propriedade sobre o conteúdo pessoal que disponibilizam nos seus perfis, faz com 

que estejam menos recetivos à publicidade neste meio (Nielsen, 2009). Deve ter-se ainda em 
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consideração que a opinião de pessoas mais próximas (familiares e amigos) poderá ter um peso 

maior nas escolhas e preferências. Weinberg e Berger (2011) consideram que no ambiente online, de 

uma forma geral, os consumidores confiam mais nos outros consumidores do que na comunicação da 

marca. Repetindo o que já se afirmou, a opinião dos utilizadores é mais poderosa e confiável do que 

a opinião de especialistas no assunto. O que nos permite concluir que as pessoas pertencentes à rede 

podem influenciar-se mutuamente. Por sua vez o conceito de comunidade virtual surge estritamente 

ligado ao de rede social online. As comunidades virtuais são grupos que se formam em torno de 

determinados interesses. A comunidade de seguidores da TOYOTA, a 23 de julho de 2015, no 

Facebook, mostra que a página da Toyota Portugal possuía 122.248 gostos (cf. Figura 20). O texto 

que a Toyota associa ao boletim informativo da página é o seguinte:  

 

“Este Perfil permite-lhe estar mais próximo da Marca Toyota em Portugal, dando-lhe a 

conhecer a nossa gama de automóveis, novidades e inovações Toyota, os nossos Projetos de 

Comunicação e Responsabilidade Social, Campanhas, Promoções e oportunidades de 

Recursos Humanos, assim como posições da Toyota Portugal sobre personalidades e 

iniciativas de relevância social, económica e cultural, e demais informação que julgamos com 

potencial interesse para a nossa Comunidade.”
63

 

 

 

          Figura 20. Página da TOYOTA no Facebook. 

 

                                                 

63
 Cf. https://www.facebook.com/toyota.portugal/info?tab=page_info, acedido em 14 de setembro de 2015. 

https://www.facebook.com/toyota.portugal/info?tab=page_info
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Após o sumário apresentado pela marca é importante focar o nosso olhar nas suas publicações 

(posts) no Facebook, aproveitando os comentários dos utilizadores para compreender a sua interação 

da marca. Para essa análise recolhemos, um total de 24 publicações, de entre as quais apresentamos 

aqui 3. Neles constatamos dois tipos de estrutura: duas das publicações possuem uma estrutura 

diádica, com uma relação marca/seguidor e seguidor/marca, e uma exibe uma relação triádica, em 

que a marca interage com seguidor, através de uma publicação, e este comunica a um terceiro (outro 

utilizador na rede) essa mesma comunicação.  

As seguintes frases são proferidas pelos seguidores da TOYOTA, relativamente ao recente 

lançamento do modelo AYGO: “um carro à maneira que mete logo a um canto o novo Citroen C1 e 

o Peugeot 108.”; “gosto deste carro!!!”; “fantástico”; “Toyota. Nunca mais quero outra marca” e 

“toyota sempre!.. minha paixão (fidelização); “vão sair como pãezinhos quentes” (vão vender muitos 

deste modelo). Veja-se a figura 21, a qual exibe uma estrutura diádica marca/seguidor. 

 

           Figura 21. Modelo Toyota AYGO e opiniões dos seguidores da marca. 

 

Existe um diálogo aberto na comunicação através das redes sociais, que pode ser utilizado 

enquanto vantagem de recolha de feedback, recolha de informação e na compreensão do consumidor. 

Os utilizadores do Facebook tendem a responder mais em situações de publicações (posts) que 

incluam uma imagem, que tenham uma mensagem tópica, que incluam novas informações de 

produto, que demonstrem um lado mais humano da marca, que incluam humor ou mesmo que 

sugiram uma determinada ação (Mendes, 2013: 48). 

Apesar de os consumidores estarem recetivos e desejarem o conteúdo facultado pela marca, 

continuam a ter em consideração a opinião de pessoas mais próximas, como familiares ou amigos. 
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No entanto, a ligação entre os membros de um culto é tanto maior quanto mais estes se relacionam, 

não apenas com os membros, mas com o grupo como um todo através do contacto (Atkin, 2008). A 

figura 22 é um exemplo de estrutura triádica composta pela marca e pela interação entre os 

seguidores da marca - “com o meu Auris (modelo da Toyota) já experimento sensações fantásticas 

mas certamente nada comparado com as desta máquina. Certo amigo José Carreira?” — desta forma, 

um cliente TOYOTA interage na página do Facebook da TOYOTA e identifica um amigo para 

conhecer este novo modelo. Atkin (2008) explica que o aumento do número de membros traduz-se 

num desenvolvimento e fortalecimento do culto, na medida em que nas suas relações partilham 

experiências e histórias.  

 

Figura 22. Toyota GT86 e feedback  dos utilizadores. 

 

A consciência da marca e o envolvimento dos utilizadores tem um efeito positivo na consciência 

da marca. Esta não é desenvolvida apenas por aqueles que apresentam uma atitude positiva e 

favorável à marca nos social media, mas também por aqueles cujos comentários apresentam aspetos 

negativos (cf. Figura 23), aos quais a marca dá atenção, demonstrando poder e capacidade de 

transformar estes indivíduos em embaixadores da marca, que são influenciadores na tomada de 

decisão de outros consumidores. Trata-se novamente de uma estrutura diádica. 
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            Figura 23. Comentários dos seguidores da marca TOYOTA, a veículos. 

 

Da análise realizada pode-se concluir as duas grandes preocupações da marca TOYOTA, vender 

e “ajudar” o cliente ou o possível cliente a adquirir do veículo que pretende. Ao contrário da marca 

de luxo FERRARI, analisada no capítulo anterior, a TOYOTA aposta em publicidade, na sua forma 

tradicional, como forma de chegar aos consumidores ou possíveis consumidores. A diferenciação é 

no entanto também chave. A diferenciação da marca sobre as restantes é atingida através da 

inovação, que é gerada através da criação propositada de produtos inovadores no mercado. 

Em termos de resultados do estudo, nomeadamente deste terceiro capítulo, é possível apurar 

uma crescente tendência de preocupação da marca TOYOTA com a comunidade online, o que acaba 

por se tornar um fator importante para um consumidor ter intenção de recompra, o que de certa 

forma é um fator contribuinte face à sua fidelidade à marca.  

Numa era em que o consumidor é cada vez mais criterioso, mais exigente e procura uma relação 

ativa e participativa com as empresas e marcas, estas devem adotar estratégias de proximidade, 

transparência, e capacidade de diálogo, para reagir rapidamente às solicitações dos consumidores, de 

modo a reforçar as relações daí emergentes. O marketing de redes sociais pode ser caracterizado 

como publicidade quase gratuita, fácil, simples e possível de ser realizada por qualquer um, e é 

devido a essa falta de consciência das empresas que nos deparamos, diariamente, com inúmeras 

páginas praticamente sem atividade, com poucos fãs ou seguidores, sem conteúdo e sem 

acompanhamento dos pedidos de esclarecimentos realizados pelos clientes. São páginas que não 

comunicam, não constroem relacionamentos com os seus seguidores. Mas esse já não é o caso da 

TOYOTA. A marca apercebeu-se, após o incidente de 2010, que tinha que se reposicionar na Web 
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2.0. Tinha que responder às questões daqueles que salvaram a sua imagem. Assim, a TOYOTA 

conseguiu gerar uma base leal de consumidores a partir da sua qualidade e atenção ao que o cliente 

deseja.  
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Conclusão 

Ao longo deste trabalho procurámos tornar claro que a questão de marca, a questão de marca 

registada na sociedade de consumo, não é trivial e tem sofrido evolução. Esta consistiu na passagem 

da conceção clássica das marcas registadas para a emergência de princípios de anti-diluição 

verificámos essa evolução com base em dois casos, o caso BELLURE v L’ORÉAL e o caso 

COMPOMAR v NIKE. Após termos analisado o conceito de marca à luz das práticas de branding, 

passámos a analisar a presença das marcas nas redes sociais digitais. Constatámos que essas 

formaram um ambiente onde as pessoas que partilham interesses comuns, como música, opiniões e 

preferências pessoais se encontram. Elas são consideradas pelas empresas, agora, como um canal 

privilegiado de contacto e apoio aos consumidores, como um meio para obter informações sobre 

consumidores e concorrência, mas também como um instrumento para gerir a perceção da marca por 

terceiros (Zavišić in Pereira, 2014: 8).  

Da análise realizada à marca FERRARI constata-se que a ideia de diferenciação e produção da 

escassez é chave. A diferenciação da marca das restantes é atingida através da exclusividade, da 

essência, e do prestígio que é gerada através da criação propositada de escassez, de forma a evitar a 

diluição da marca. Vimos como a FERRARI exemplifica como os consumidores são sobretudo 

orientados pelo poder da atração da própria marca, e não pela funcionalidade do produto. Sempre 

com base no exemplo da FERRARI, vimos a existência de uma vantagem óbvia em ter um cliente 

fanático, fiel, na base. Esse tipo de cliente pode ser um não cliente, no sentido em que jamais 

comprará o produto de base da marca FERRARI, o automóvel desportivo de luxo. No entanto esse 

tipo de cliente dá um contributo importante para a construção da marca; é  ele que mais cria conteúdo 

na página da marca no Facebook, e assim contribui para a forma como outros clientes vêem a marca, 

e assim também tornando difícil a sua diluição. Desta forma concluiu-se que a noção do público 

admirador da FERRARI é importante, ao mesmo tempo que se vê que são essas pessoas, as que se 

sentem influenciadas pela áurea da marca, que influenciam os compradores a decidirem-se por um 

Ferrari e não por um outro carro. 

Da análise realizada à marca TOYOTA pode-se concluir que as duas grandes preocupações 

assentam em: vender e “ajudar” o cliente ou o possível cliente a adquirir do veículo que pretende. Ao 
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contrário da marca de luxo FERRARI, a TOYOTA aposta em publicidade na sua forma tradicional 

como forma de chegar aos consumidores ou possíveis consumidores.  

Em termos de resultados do estudo da marca japonesa na Web 2.0, é possível apurar uma 

crescente tendência de preocupação da marca TOYOTA com a comunidade online, o que acaba por 

se tornar um fator importante para um consumidor ter intenção de recompra, o que de certa forma é 

um fator contribuinte face à sua fidelidade à marca. O marketing de redes sociais pode ser 

caracterizado como publicidade gratuita, fácil, simples e possível de ser realizada por qualquer um, e 

é devido a essa falta de consciência dos empresários que nos deparamos, diariamente, com inúmeras 

páginas praticamente sem atividade, com poucos fãs ou seguidores, sem conteúdo e sem 

acompanhamento dos pedidos de esclarecimentos realizados pelos clientes. São páginas que não 

comunicam, não constroem relacionamentos com os seus seguidores. Mas esse já não é o caso da 

TOYOTA. A empresa apercebeu-se, após o incidente de 2010, que tinha que se reposicionar na Web 

2.0. Tinha que responder às questões daqueles que salvaram a sua imagem. Assim, a Toyota 

conseguiu gerar uma base leal de consumidores a partir da sua qualidade e atenção ao que o cliente 

deseja. O incidente de 2010 demonstrou que, apesar de ser uma marca de grande consumo ela 

também é um objeto de culto. Em suma constatamos que o envolvimento do consumidor é tanto uma 

estratégia imperativa de estabelecimento de vantagem competitiva como uma valiosa medição do 

desempenho de negócios futuros, independemente de ser uma marca de luxo ou não. 

Tendo em consideração a amplitude da amostra deste estudo, torna-se importante verificar até 

que ponto a informação recolhida se pode generalizar a outras realidades, a outras marcas e junto de 

uma amostra representativa que permita uma confirmação e generalização do resultado da 

investigação. 
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