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Esta tese tem como objetivo apresentar o design como 
uma estratégia para as organizações que procuram a 
inovação, diferenciação e competitividade, através de 
um modelo de gestão do Design integrado na estrutura 
organizacional.
A competitividade das organizações audiovisuais no 
mercado tem facultado ao Design a possibilidade de criar 
estratégias competitivas capazes de inspirar inovação e 
transformar as organizações.
O processo de implementação da gestão do design, 
pressupõe um conhecimento e habilidade deste tipo de 
gestão como uma estratégia de clarificação do uso de 
design na organização corporativa de forma a facilitar a 
compreensão para o uso do Design. Os conhecimentos 
das práticas de trabalho do profissional de design podem 
ser apresentados como inspiração na gestão de um 
projeto. Assim como, o conhecimento sobre o design e as 
suas práticas em áreas-chave da organização.
A atual preocupação sobre a expressão e perceção 
da Marca proporciona uma exploração ativa sobre 
a Identidade Visual Corporativa. A gestão da marca 
institucional, por sua vez deverá controlar, influenciar e 
implementar os processos de Design Corporativo.
A criação do Modelo Dinâmico de Gestão de Identidade 
Audiovisual coordenada dentro dos pressupostos da 
Gestão do Design permite organizar, orientar, sintetizar 
e fortalecer o carácter e conceito gráfico de uma 
organização como a RTP.
Para a obtenção deste modelo, foi necessária uma 
fundamentação teórica sobre, a gestão na organização, 
ou seja, uma visão do processo administrativo e estruturas 
organizacionais; sobre a utilização e os processos de 
design, através da análise da sua atividade e aplicações 
dentro da organização; e ainda sobre a ligação 
convergente entre as duas áreas.
Partimos do pressuposto que o Design, incorporado na 
estrutura organizacional da empresa, através da gestão do 
design e da sua integração com as demais unidades de 
negócios, permita fortalecer os seus objetivos, estratégias, 
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vantagem competitiva na organização, assim como uma 
clarificação da imagem percebida pelo público. Este 
pressuposto visou o esclarecimento da questão central, de 
que forma a gestão do Design pode ser implementada em 
organizações para se tornar uma estratégia competitiva, ou 
como o design pode ser utilizado para ser uma estratégia.
Um primeiro estudo exploratório foi feito com base 
numa abordagem através da observação participativa e 
intervencionista. Como profissional na organização RTP, a 
empatia com a organização através da prática profissional 
permitiu-me experienciar e estabelecer significados sobre 
a marca RTP e aos seus produtos.
Como investigadora e bolseira de Bolsa de Doutoramento 
em Empresa atribuída pela FCT - Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, o contacto direto com as diversas áreas 
da organização através da observação dos processos 
de produção de identidade, métodos e as práticas 
de gestão e produção da marca nas diversas áreas da 
organização, permitiu uma recolha de dados para uma 
análise qualitativa de forma a comparar e relacionar os 
dados anteriormente obtidos e facultar a compreensão 
de diagnóstico. Através da analise indutiva, foram criadas 
abstrações a partir dos dados, como metodologia de 
apoio para desenvolver o modelo dinâmico de gestão do 
Design para a RTP.
Através de uma perspetiva quantitativa, as entrevistas 
realizadas na REDBEE como organização de referência 
para a RTP, permitiu comparar processos e intenções 
criativas sobre a marca e ao mesmo tempo identificar os 
fatores determinantes para a criação e gestão global da 
marca gráfica na RTP.
Este estudo permitiu ainda constactar as dificuldades 
e ausência de metodologia e processos no âmbito da 
criação e gestão da Identidade Corporativa. Verificamos 
que o Design ainda é pouco utilizado como ferramenta 
estratégica e competitiva ao nível global da RTP.
O modelo de gestão do Design permite explorar 
o resultado da integração do design na estrutura e 
identidade organizacional da empresa e dessa forma 
contribuir para alcançar as metas estipuladas pela 
Administração da RTP.

Palavras-chave  |  gestão  do  Design; 
Brand; Design Estratégico; Cultura 
Corporativa; Identidade Corporativa; 
Competitividade pelo Design; 
Inovação pelo Design.
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This thesis aims to present the design as a strategy for 
organizations seeking innovation, differentiation and 
competitiveness through a model of Design management, 
integrated into the organizational structure. The 
competitiveness of the audiovisual organizations on the 
market has made available to the Designer the ability to 
create competitive strategies able to inspire innovation 
and transforming organizations.
Implementing Design management process, encompasses 
the ongoing processes as a strategy to clarify the use 
of design in corporate organization in order to facilitate 
the understanding for the use of Design. Designers 
Working practices can be presented as inspiration in the 
management of a project. As well as, the knowledge 
about the design and their practices in key areas of the 
organization.
Concern about the use of the brand provides an active 
exploitation on Visual Identity Network. The management 
of the institutional brand, in turn should monitor, 
influence and implement the processes of corporate 
design. Creating a Coordinate and Dynamic Audiovisual 
Brand Identity Model within the assumptions of Design 
Management allows to organize, direct, synthesize and 
strengthen graphic concept of RTP organization.
To completed this model, it was necessary to have a 
theoretical foundation about organization management 
as well an overview of the administrative processes 
and organizational structures; Understand the design 
processes and analyse their activity and applications in the 
organization; As well the convergence of those two areas.
Presupposition that embedded Design, into organizational 
structure may be a competitive advantage to the 
organization, as well as a clarification of the public 
perceived image, the focus was on the clarification of the 
central question, how the Design Management can be 
implemented in organizations to become a competitive 
strategy, or how design can be on business decisions, 
and strategies that enable innovation and create 
effectively-designed products, services, communications, 
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Keywords | Design Management; 
Brand; Strategic Design; Corporate 
Culture; Corporate Identity; 
Competitiveness through Design; 
Innovation by design..

environments, and brands that enhance our quality of life 
and provide organizational success.
A first exploratory study has been done based on an 
approach through observation and interventionist 
participant. As a professional the empathy and knowledge 
about procedures in the organization has allowed to 
experience and establish meanings about RTP Brand and 
products.
4
As a FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
scholarship research contact with the organization structure 
through the observation of production processes, methods 
and practices of management and brand production,
made it possible the collection of data and a qualitative 
analysis to to obtain a diagnosis
Through an inductive analyse, it was possible to create 
abstractions to supporting the model development. 
Through a quantitative research, the interviews conducted 
on REDBEE allowed us to compare processes and creative 
intentions about the brand and at the same time identify 
the determinants for RTP brand management.
This study also allowed to understand insufficient use of 
Design processes as a strategic and competitive tool inside 
the organization.
This Design Management Model lets to explore the result 
of design integration and contribute to achieving the goals 
of RTP as an audiovisual organization.
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new bisiness opportunities; for im-

proving the company´s ability to 
cope with the change."

Brigitte Borja de Mozota 
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A marca RTP no contexto da marca coordenada

A competitividade das organizações audiovisuais no mercado 

atual provocou um acréscimo no valor instrumental do Design 

para induzir inovação e transformar as organizações. Cada vez 

mais as empresas preocupam-se com as suas marca, e desta 

forma o conceito de Branding fica mais forte.

No seguimento do pensamento de Peter Gorb (2003), “Huge 

river of misunderstanding between the design world and the 

business world. You have to start building a bridge between 

them”, o fosso entre o Design e o mundo empresarial tem vindo 

a diminuir com uma nova geração de pensamento.

“Brand identity is flexible and changing. Today, everything is 

flexible, moves, morphs, transform itself. Google is just one 

example. Is there a Google logo? Sort of, a simple typographic 

rendering of the word “Google,” with every letter a different 

color, the yellow of which is not very legible. The distinctive 

aspect of the Google brand is that it changes every day, every 

season, every holiday” Ellen Saphiro[01]

Por um lado, a competitividade promove a capacidade das 

organizações verem o Design não só como uma ferramenta 

de organização visual de projeto, mas também funciona como 

uma parte integrante do todo o processo ao nível das grandes 

decisões organizativas e financeiras.

Essa mesma competitividade facultou ao Design a possibilidade 

de criar estratégias (Wheeler, 2009) capazes de inspirar inovação 

e transformar as organizações, refletindo um entendimento entre 

as necessidades do cliente, definindo o posicionamento da 

marca e a vantagem competitiva.

Para responder ao consumidor e à sua exigência o problema 

reside construção de um portefólio de conteúdos e emissão de 

qualidade e no lançamento de novos desafios aos consumidores

[01] Saphiro, Ellen - Designer gráfica e escritora

“The concept of a Brand 
identity is mouthed by 
people in television but 
I’m not sure if it is truly 
understood.”Martin Lambie-Nair [01] 

[01] Lambie-nair, Martin - Director Criativo na Heavenly 
Founder of Lambie-Nairn & Company (Channel 4 and BBC) 
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O processo de implementação da Gestão do Design, pressupõe 

um conhecimento e habilidade deste tipo de gestão como 

estratégia dentro de uma organização (Bruce & Bessant, 2001).

A clarificação do uso do Design na estratégia de negócios 

permite expandir o campo de atuação do design ao nível das 

organizações.

 A atual preocupação sobre a expressão e perceção da 

marca corporativa proporciona uma exploração ativa sobre a 

identidade corporativa, muito ao nível da marca institucional. Por 

um lado, a gestão da marca nas organizações deverá controlar e 

influenciar os processos de design corporativo em sintonia com 

o plano estratégico das organizações envolvendo áreas relativas 

aos valores corporativos, sendo que devem ser comunicados 

dentro e para fora da organização.

Por outro lado, a tomada de decisão estratégica envolve 

a relação entre a identidade global da empresa e as suas 

metas corporativas, sendo estas, consideradas competências 

necessárias para a conceção de comunicação corporativa e 

identidades, através de mensagens intangíveis que sua vez 

carregam mensagens corporativas.

A atual preocupação ao nível das organizações audiovisuais 

em relação ao posicionamento da identidade audiovisual, tem 

favorecido o aumento de vários estudos ao nível da projeção 

01 Estrutura proposta para a relação entre o gestor do Design e as grandes 
decisões na organização | Ilustração da autora  

“Design Strategy decision 
making in the area of 

corporate communications 
and identity involves 

understanding” Olson & Cooper, 1998
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da marca e da sua importância ao nível da competitividade nas 

organizações.

As organizações audiovisuais são as concretizações de 

instituições formais e informais que têm conscientemente 

sido criadas para facilitar a transição da informação (Mozota 

2003). Consideramos como fator necessário uma permanente e 

atualizada consultoria em design na organização, que promove 

uma constante pesquisa em design.

“In a properly run organization, team members coming from all 

the various aspects of the product cycle get together to share 

their requirements and to work harmoniously to design and 

produce a product that satisfies them, or at least that does so 

with acceptable compromises.” (Norman, 2013)

Don Roman[01], afirma que para uma organização subsistir tem 

de haver uma harmonia na gestão de trabalho. Uma cultura de 

cooperativismo e respeito dentro da organização é fundamental, 

assim como uma estrutura interna a ser administrada e composta 

por um conjuntos de pessoas com perfis técnicos específicos e 

adequados às funções variadas nas diversas áreas.

Neste sentido, as organizações dependem de um objectivo 

comum sobre o qual todo o coletivo se orienta.

No contexto de uma economia globalizada, informatizada e 

orientada a serviços de comunicação, está a ser usado de forma 

prolongada e multivariada, um pensamento de design como 

uma abordagem centrada para criar inovação (Brown, 2009). O 

recurso ao design por parte das organizações faculta a prestação 

efetiva do designer que por sua vez tem como uma das maiores 

preocupações criar inovação dentro da organização.

O termo inovação é definido no Dicionário de Língua Portuguesa 

da Porto Editora, como o “ato ou efeito de inovar; introdução 

de qualquer novidade na gestão ou no modo de fazer algo; 

mudança; renovação; criação de algo de novo; descoberta”.

A inovação refere-se a mudanças que podem ser aplicadas a 

produtos e a serviços de uma organização assim como a forma 

e os processos sobre os quais são criados ou desenvolvidos. 

Por outro lado, a inovação oferece benefícios na estratégia de 

gestão das organizações, acrescentando valor à organização e 

[01] Norman, Donald A. , Director of the recently established Design Lab at the 
University of California, San Diego, where he is also Professor Emertus of both 
Psychology and Cognitive Science Co-founder of the Nielsen Norman Group.

dessa forma melhora a competitividade das organizações 

e incentiva as sociedades para que as mudanças aconteçam 

(Cooper, Hands, & Wootton, 2003). No seio das organizações, 

as atuais preocupações sobre sustentabilidade permitem um 

pensamento direcionado para novas formas de abordagem 

tecnológica e para a criação de uma nova estética, procurando 

preservar os recursos presentes e relacionados com o futuro da 

humanidade.

Don Norman (2013), considera que ainda, o designer dentro 

da organização “are only one part of the complex chain of 

processes and diferent professions involved in producing a 

product”.

É por isso exigida a participação de designers de comunicação 

no papel de gestores de identidade corporativa e com uma 

consciência generalizada de design entre todas as partes 

internas e externas da organização.

O recente estudo desenvolvido pelo Design Council4 (2015) 

e direcionado para o Reino Unido, revela uma preocupação 

centrada na formação em design assim como no posterior 

desenvolvimento profissional e no qual é identificado um fosso 

entre a indústria do design e a formação em Design. Este 

“Designers have skills and 
knowledge that are valuable to 
business (...). The distinctive skills 
of professional designers have 
been highlighted by a study 
commissioned by the Design 
Council...” Bruce & Bessant, 2001

02 Diagrama ilustrativo sobre 
metodologia de investigação 
sobre a gestão do Design.
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mesmo estudo ainda revela a falta de competências empresariais 

e profissionais dos designers, como também, a falta de 

experiência profissional ao nível da gestão do Design. Impõe-se 

assim a necessidade de ligações mais fortes entre a indústria de 

Design e a formação académica em Design.

A indústria vê os designers com habilidades suficientes para a 

conceção centrada nas pessoas, a compreensão tecnológica 

direcionada para os negócios, do mesmo modo que procura 

pessoas com um forte ponto de vista e a capacidade de 

defender suas ideias. Uma grande parte de licenciados em 

Design é lançado nas suas próprias start-ups. Esta por sua 

vez é uma das maiores indústrias de Design na Europa, e a 

segunda no mundo, a seguir aos EUA. De acordo com as últimas 

estatísticas do governo, este setor cresceu 10,8% de 2008 até 

2013, comparativamente com os 4,2% na restante economia.

O gestor do design como gestor da identidade da marca 

numa organização corporativa, deve controlar e influenciar os 

processos do design corporativo, assim como implementá-

los para a boa reputação corporativa (Villafañe, 2005) de 

forma consistente e baseada em premissas das relações 

e necessidades do cliente, criando valor na organização e 

diferenciação.

Num contexto de gestão de marca audiovisual, o surgimento 

de novos serviços de televisão e em multiplataformas abriu a 

possibilidade de inserção de uma metodologia na sua estrutura 

empresarial baseada em conceitos do Design Management.

“Simply put, design management is the business side of design. 

Design management encompasses the ongoing processes, 

business decisions, and strategies that enable innovation and 

create effectively-designed products, services, communications, 

environments, and brands that enhance our quality of life and 

provide organizational success.” DMI (Design Management 

Institute)

Para a gestão do Design, não existe uma definição simples 

e universal mas sim algumas abordagens que de certa forma 

orientam num entendimento do conceito de Gestão do Design 

(Best, 2015). Gorb (1990) considera que a gestão do Design é,

“efective deployment by line managers of the design 

resources available to an organization in the pursuance of its 

corporate objectives. It is therefore directly concerned with 

the organizational place of design, with the identification with 

specific design disciplines which are relevant to the resolution 

of key management issues, and with the training of managers to 

use design effectively.”

No que diz respeito ao Design estratégico, este visa contribuir 

para a competitividade da organização através do Design 

(Gorb,1990).

A implementação do design, como uma atividade programada e 

formalizada dentro da organização e com a função de coordenar 

os recursos de aplicação da marca em todos os níveis da 

atividade e nas várias plataformas, visando atender todos os 

objetivos empresariais (Costa & Scaletsky, 2010). A esta ideia, 

acrescentamos ainda Mozota (2003), que salienta que o mesmo, 

deve ser implementado na organização de forma gradual para 

que sejam identificados os seus benefícios a todas as áreas de 

atividade da organização.

Por outro lado, o Design requer um primeiro desenvolvimento 

através de gestores séniores de forma a garantir o carácter 

estratégico do Design (Best, 2015) e uma coerente tomada 

de decisões. A este principio, Mozota, ainda acrescenta, 

“information about corporate values must be communicate 

to designers: the design group must be supported across all 

company divisions, and communication must take place between 

the design group and top managing in the company”.

A gestão do Design enquanto inserido num processo de 

Design Estratégico como fator de competitividade para a 

organização, pretende ser responsável pelas expressões visuais 

e do posicionamento da marca como produto individual. Para 

Villafañe (2005) a visão estratégica é vista como “ la imagen 

compartida por los miembros de la alta dirección de una 

organización sobre su razón de ser y la gran meta aspiracional 

que esperan alcanzar.” suportada por uma clara visão da 

estratégia e objetivos da organização com o envolvimento das 

várias áreas e profissionais dentro da organização corporativa.
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“A competitividade mundial tem evidenciado cada vez mais a 

necessidade do emprego do design, que não é apenas adição 

externa da estética, mas desenvolvimento de projetos em toda 

a sua complexidade, potencial melhor aproveitado quando 

incorporado ao processo de produção desde a conceção 

da estratégia da empresa, passando por todas as fases de 

desenvolvimento, de uma forma integrada com outras áreas 

e sob todos os aspetos. Nas últimas décadas, vem ganhando 

destaque e redefinindo suas funções, ganhando o status de 

atividade estratégica.” (Martins & Catarina, 2004)

Esta relação entre a gestão do Design e o Design estratégico 

é apresentada de uma forma sintética. Por um lado a gestão 

do Design na perspetiva de diversos autores, é um processo 

que tem a preocupação de aproximar o “emergente mundo do 

design ao contexto das organizações, a gestão de design passa 

a constituir uma ponte entre duas realidades aparentemente 

muito distintas” (Costa & Scaletsky 2010), que tal como Brigitte 

de Mozota (2003), que defende uma convergência entre estas 

duas áreas. Para Gorb (1990), a gestão do Design não se deve 

situar apenas ao desenvolvimento dos produtos, mas também 

deve ter em conta a resolução dos problemas de gestão na 

organização. Como processo sobre o qual é efetuada a criação 

de várias tipologias de soluções para diferentes tipos de 

desafios, o Design Thinking, é fundamental para todo o processo 

da gestão do Design. A figura 3 é ilustrativa dessa relação e 

apresenta claramente o foco de atuação da gestão do design 

através de um pensamento de Design.

A IDEO, uma das mais bem sucedidas empresas de inovação 

pelo Design dos EUA, aposta numa metodologia através do 

pensamento de Design sobre o qual o foco são as pessoas, 

observadas através de agentes de comportamentos, e com o 

que “é tecnologicamente viável e economicamente viável”[02] 

(Ideo, 2016).

Ainda sobre a relação da gestão do Design sobre uma estratégia 

de Design, Kathryn Best (2015) considera que o processo de 

gestão do Design numa organização, pressupõe o Design como 

uma base operacional de todo um processo de gestão, dividido 

[02] “brings together what is desirable from a human point of view with what is 
technologically feasible and economically viable.” www.ideo.com

“Design thinking is a system 
that uses the designer’s 
sensibility and methods 
to match people’s needs 
with what is technologically 
feasible and what a viable 
business can convert into 
consumer value and market 
opportunity.”Tim Brown, CEO da IDEO

03 Diagrama baseado no estudo 
da orientação da gestão sobre 
o Design Thinking | Diagrama 
baseado no estudo da 
urbsa.com  
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“...employees performing services 
need not be located close to their 
customers if customer contact 
can be mediated by other means, 
notably advanced communication 
technologies.”Boudreau, 1998

em 3 etapas distintas. Uma primeira etapa de intervenção direta 

do Design Thinking numa estratégia organizacional, onde são 

identificadas as necessidades dos consumidores. O processo de 

Design, foca-se na capacidade de representação da estratégia 

organizacional a partir de uma estratégia em design. E por 

fim, a implementação do Design, na qual, o foco principal é a 

execução dos projetos e o seu desenvolvimento futuro.

O problema principal aqui coloca-se sobre a análise do discurso 

visual e a sua interação com o espectador dentro de uma relação 

paradoxal de Identidade Gráfica e Gestão do Design (Martins & 

Catarina, 2004).

No contexto de uma organização, o Design independente pode 

limitar-se ao desenvolvimento visual e estético do produto 

ou serviço. Note-se que a gestão da comunicação gráfica da 

identidade visual global, a identificação dos elementos visuais 

gráficos da linguagem visual, o meio ou equipamento onde 

é prestado o serviço, assim como, não menos importante, a 

equipa humana, serão todos veículos de emissão e essenciais 

neste processo.

Numa posição de implementação em equipa multifuncional, 

o Design, assume um papel mais central no processo de 

inovação e pode fazer a ligação com outros elementos. Numa 

posição de liderança, o Design visto como o principal motor da 

inovação serão os designers os principais motores no processo 

de desenvolvimento, característico das empresas orientados 

para o Design (Design Council, 2007). As formas e os meios de 

contratação de designers para uma organização, “encobrem a 

incorporação de soluções mais coerentes do ponto de vista da 

gestão empresarial” (Manual da gestão do Design, 1997, p. 20).

A necessidade da constituição de uma orientação na gestão do 

design, com a responsabilidade no desenvolvimento de novos 

produtos deve envolver as áreas necessárias dentro da estrutura 

orgânica, assim como, executar uma monitorização sobre esses 

mesmos produtos, atendendo às necessidades de gestão da 

organização.

Consideramos como dinâmico, o estudo da identidade de 

uma organização audiovisual devido à forte concorrência 

que se impõe no âmbito da comunicação audiovisual e em 

consequência uma constante necessidade de atualização de 

conteúdos. Torna-se necessário considerar novas formas de 

comunicação da marca, de forma a garantir os seus públicos e 

interesses na marca corporativa.

O essencial aqui não é considerar apenas os conteúdos 

televisivos ou o que o público vê, mas todo o ciclo do processo 

comunicativo com uma consciência global na organização.

Para este trabalho será relevante, a avaliação dos dados 

da identidade visual da marca, assim como os processos 

que conduzem à aplicabilidade empresarial do conjunto de 

elementos corporativos que visam criar um perfil de identidade 

corporativa credível.

Pressupõe-se uma contribuição para a relação direta com 

a Identidade Visual Gráfica global através da organização 

metodológica dos conteúdos e processos.

Por um lado propomos uma abordagem a autores que exploram 

o Design como disciplina, assim como sobre a relação da 

marca no contexto da Identidade Corporativa. Por outro lado, 

pretendemos uma abordagem a autores conscientes da relação 

entre a Gestão e o Design.

Partimos do princípio que para investigar uma marca num 

contexto audiovisual teremos que analisar comportamento 

do signo icónico, desta forma, torna-se também pertinente 

uma abordagem a questões relacionadas com a semiótica. 

Consideramos assim que, os mapas de significação como 

resultado da codificação dos signos são essenciais para que 

a comunicação da marca seja bem-sucedida. Dentro de cada 

cultura a descodificação da mensagem é feita a partir da forma 

de interpretar as regras de significação por parte do consumidor 

/ espectador. A interpretação da mensagem, pressupõe uma 

análise exaustiva dos conceitos de codificação e descodificação 

implícitos na própria mensagem. Para tal, ingressamos no estudo 

dos signos e dos seus significados, os quais permitem uma 

interpretação de códigos visuais e a possibilidade de fazerem 

parte da comunicação na nossa cultura visual.
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Um forte e coerente cultura de empresa na gestão de uma marca 

é fundamental. A Identidade Corporativa global é muito mais 

que uma abordagem à Identidade Visual. Uma Identidade Visual 

forte e coerente reflete os valores e a cultura da empresa, assim 

como retrata todos os seus colaboradores. 

A arquitetura da marca, do ponto de vista formal, é constituída 

por uma rede de elementos intangíveis – Identidade corporativa, 

cultura de empresa e identidade visual, e por elementos 

tangíveis, o produto ou serviço e a sua apresentação. Uma 

gestão da marca, é conferir-lhe valor e acentuar-lhe o carácter 

de perenidade. É por isso fundamental entender que a 

intangibilidade da marca é um dado adquirido nos tempos que 

correm.

A marca é, potencialmente, o maior gerador de valor de que 

qualquer organização pode dispor. Saber gerir este valor é 

algo que deve merecer a maior atenção por parte de uma 

organização corporativa. As suas peculiaridades podem por 

sua vez provocar sensações erradas nos consumidores e em 

consequência, imagens distorcidas. Cada consumidor é único, 

com características diferentes, em ambientes demográficos 

também eles diferentes, com experiências e perceções distintas 

sobre a mesma marca.

Embora a televisão, como meio de comunicação de massas, 

considerada uma “janela”[03] para o mundo tenha um papel 

ativo na passagem de informação e entretenimento, não 

poderemos deixar de parte o papel transcendente no processo 

de comunicação.

A televisão tem sido nos últimos anos o meio mais completo 

e eficaz de comunicação de massas. Para além de um meio 

de comunicação global, permite ao consumidor obter e 

selecionar uma série de informações para as quais deve estar 

[03]  O termo “janela para o mundo” abre para o espectador uma possibili-
dade de aceder ao “real” do mundo (Braighi, 2013). Por outro lado, a referên-
cia à realidade como algo produzido através do mídia e que parece como 
realidade (Inês Sampaio, 2004). Esta “realidade”, apresentada pela Televisão, 
“percebemos que não é exatamente a realidade que veríamos se estivéssemos 
presentes”, (Mascarenhas de Andrade). Segundo Renné Oliveira França (2009) 
a televisão faz parte dos equipamentos que constituem os bens de consumo 
elementares de uma sociedade desenvolvida como “uma extensão do lar”, 
juntamente com a evolução tecnológica que veio modificar relação do especta-
dor com o tempo e o espaço, onde a representação que se propõe ser enten-
dida como realidade, na qual cada vez mais difícil distinguir a representação do 
representado.

preparado. Estamos perante uma sociedade de consumo ávida 

de informação mediática. As imagens são manipuladas, muitas 

das vezes com distorção de conteúdo e suscetíveis de serem 

consumidas com mínimo de esforço. A constante fruição de 

imagens, a busca de um olhar crítico, mas que se pretende ao 

mesmo tempo criativo e afetivo, torna evidente a necessidade 

de um trabalho que nos leve mais além do que nos é dado a ver 

de imediato.

Além de ser um meio de comunicação global, transmite-nos 

uma série de informações para as quais deveremos estar 

preparados para selecionar. Este meio de comunicação, não tem 

um papel ativo face à mensagem que transmite. A mensagem 

é muitas vezes alterada sem que o recetor tenha consciência 

disso. A mensagem torna-se um fenómeno social e passa a ser 

responsável pela transformação de certos comportamentos e 

atitudes sociais.

Se consideramos as questões culturais, poderemos afirmar que 

os conteúdos em televisão aparecem como uma fusão de formas 

culturais de sociedade. Ou seja, a mensagem da televisão 

é entendida através de uma harmonia das formas culturais 

(códigos culturais) e das competências dos espectadores ou 

recetores que fazem partes dessas sociedades de comunicação. 

A experiência de “ver” televisão é sem dúvida uma confirmação 

para o espectador. A televisão confirma o isolamento doméstico 

do espectador, e convida-o a olhar o mundo segundo uma 

perspetiva de “janela aberta para o mundo”.

Para que a mensagem visual seja transmitida será necessário 

que uma instituição a estrutura e codifique segundos os códigos 

visuais entendidos no contexto social.

Desta forma, no contexto desta investigação, o primeiro passo 

é situar a instituição no panorama do audiovisual e cultural 

português, através da abordagem histórica. O aparecimento da 

televisão e os grandes avanços tecnológicos na Comunicação 

Audiovisual dos últimos anos marcaram uma diferença na 

forma como vemos e sentimos as imagens que nos chegam 

diariamente. No contexto de conhecimento e criação e 

manipulação de imagens, as competências tecnológicas em 

televisão possibilitam o aceso ao discurso visual cada vez mais 

“direto” e acessível nas diferentes plataformas.

A problemática desta investigação surge quando analisamos 

a forma como os códigos visuais são absorvidos num contexto 

social. Com o conceito abstrato agregado a uma imagem visual 
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sintetizada, o Logótipo, a Mosca, torna-se assim imperativo 

manter esse conceito em todos os elementos visuais gráficos e 

por sua vez a sua orientação ao nível organizacional.

Os obstáculos surgem, quando nos afastamos do núcleo central 

da Identidade Visual e abordamos uma Identidade Corporativa 

no contexto da organização.

Ao nível da gestão diária da identidade, a maior dificuldade será 

otimizar a Identidade Visual na relação da forma com os seus 

vários conteúdos.

Fazer a gestão da Identidade Corporativa é uma tarefa distinta 

da criação da Identidade Visual.

Em Televisão tudo é mais efémero. A hierarquização dos 

conteúdos televisivos exige regras que orientam a programação 

em televisão. Cada conteúdo faz parte de um alinhamento 

pré- concebido para a emissão. Por outro lado, no contexto 

audiovisual, a televisão serve-se da condensação do texto 

e imagem, para que a receção da mensagem seja eficaz 

e imediata. Uma organização dos conteúdos de emissão 

audiovisual é requerida. O processo de continuidade audiovisual 

da qual fazem parte vários identificadores gráficos, estão 

também eles sujeitos, não só a uma Identidade Visual, mas 

também aos princípios de orientação da Identidade Corporativa.

A investigação no contexto de Identidades visuais e corporativas 

está condicionada a mapas culturais e sociais que influenciam 

a produção e em consequência direta, a interpretação das 

mensagens visuais. A imagem visual em televisão, como 

elemento dinêmico, está em constante reorganização e em 

qualquer ponto da imagem precedente poderá ser criada 

uma nova imagem de acordo com um novo conteúdo. Os 

identificadores gráficos poderão ser submetidos a alterações e 

atuarem como fatores de indício de renovação e vitalidade no 

meio audiovisual. Estas alterações podem ocorrer em momentos 

de reestruturação interna, que por sua vez afeta, não só os meios 

operacionais como também formais.

Por um lado, na Cultura de empresa é necessário salientar a 

importância da gestão da marca como representação da uma 

estrutura visual harmoniosa e coerente.

Os profissionais, que atuam diretamente na gestão da marca, 

tem proposto diversificadas ferramentas para obter os melhores 

resultados na gestão da marca. Por um lado o Brand Book é uma 

espécie de livro, no qual é apresentada a empresa, o seu ADN[04] 

e onde são dados a conhecer os valores da marca.

Uma marca deve comunicar de forma inteligente com o público. 

O uso dos sentidos, perceção, emoção, é uma forma de 

demonstrar os sinais e valores da marca e dos seus produtos e 

serviços, criando assim uma sensação de intimidade e confiança 

com o seu público.

Assim, o Branding[05], através de estratégias de identidade, 

comunica um conjunto de fatores que permitem entender 

a marca. Torna-se necessário que o mesmo seja aplicado 

e estruturado de uma forma correta, envolvendo todos os 

departamentos da empresa ou organização.

Como tarefa, o gestor da marca deve criar a imagem que reforça 

assim a reputação da mesma. A gestão do design é a actividade 

para que esse processo avance de forma coerente, integrada e 

partilhada por toda a organização corporativa.

O Modelo Dinâmico de Gestão de Imagem Audiovisual 

Coordenada pressupõe uma síntese e organização da 

Identidade Visual na criação e manutenção da Identidade 

Corporativa.

O Designer de Comunicação como gestor do Design, deverá 

acompanhar as grandes decisões de gestão empresarial. 

A gestão do Design torna-se um processo sistémico e 

pluridisciplinar, onde se integram as várias disciplinas, design, 

gestão, marketing, recursos humanos, comunicação, assim como 

as tecnologias.

Desta forma, consideramos que a criação de modelo estratégico 

de gestão do design para a RTP, pode ser fundamental como 

estratégia potencializadora de uma Identidade Corporativa 

eficiente, concisa e completamente integrada numa cultura 

organizacional responsável.

[04] ADN, Ácido Desoxirribonucléico (DNA em Inglês) de cada indivíduo é 
exclusivo. A estrutura da molécula de DNA foi descoberta conjuntamente pelo 
norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick em 1953, e nove 
anos depois foram agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina.

[05] “Conjunto de atividades que visa otimizar a gestão das marcas de uma 
organização como diferencial competitivo. Envolve atividades como Design, 
naming, proteção legal, pesquisa de mercado, avaliação financeira, posiciona-
mento e comunicação (em seu sentido mais amplo). É importante, portanto, não 
reduzir o Branding a uma ou duas atividades apenas. Fazer Branding requer a 
integração de um conjunto de atividades. É necessário também comprometi-
mento e visão de longo prazo.” (Keller, Machado, 2006, p. 1)
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Consideramos como ponto de partida, a ausência de uma 

ferramenta metodológica para a gestão do Design e em 

consequência a gestão da Marca RTP. As dificuldades 

encontradas na organização RTP no contexto da identidade 

corporativa para o uso da Marca RTP, marcam de forma 

objetiva a necessidade de implementação de uma ferramenta, 

metodológica para um processo de gestão do design que 

acompanhe a visão estratégica da marca RTP. 

No contexto atual de televisão pública em Portugal, a Marca RTP 

é por si só um sinal Identidade e discurso institucional.

Esta investigação é por si  uma exploração teórico-prática  e 

analítica no atual contexto da RTP - Rádio Televisão de Portugal, 

como serviço público de televisão. Abre uma possibilidade 

de entender os elementos visuais da Identidade Visual como 

operadores de discurso no contexto corporativo. O essencial 

não é apenas focar os conteúdos televisivos, mas todo o ciclo do 

processo comunicativo em multiplataformas.

A questão principal coloca-se ao analisarmos o discurso visual 

e a sua interação com o espectador / público / consumidor, 

dentro de uma relação paradoxal[01] de Identidade Corporativa e 

gestão do Design. Por outro lado, a gestão do Design ligada à 

pesquisa e desenvolvimento, ao marketing e gestão da marca, 

tecnologia e inovação, será responsável pelas expressões visuais 

e posicionamento da marca, como um produto individual. Ou 

seja, pretende-se que a gestão do Design sirva um processo de 

Design estratégico para a competitividade da marca RTP.

[01] Esta relação contraditória, Gestão do Design como recurso estratégico para 
o controlo da Identidade Corporativa, onde a Identidade corporativa é criada 
internamente para refletir a estratégia de gestão da corporação (Fascioni, 2003). 
Por outro lado a clarificação da identidade corporativa da empresa é o primeiro 
passo para pensar sua gestão e representar graficamente a sua personalidade 
para a criação de uma imagem como um conjunto de significados representados 
graficamente, nome ou icóne, através dos quais a organização comunica. Como 
“Identidade corporativa entende-se o conjunto de características essencias que 
tornam uma empresa única (Fascioni, 2006, p.13).
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Ao chegar a este ponto há uma pergunta que se impõe:

- Qual ou quais os elementos que orientam e estruturam a 

linguagem visual de um canal de televisão e que por sua vez 

deverão fazer parte de um MODELO DINÂMICO DE GESTÃO 

DE IMAGEM AUDIOVISUAL COORDENADA?

A partir deste ponto entramos num grupo de perguntas básicas 

deste processo de investigação:

- Será o próprio Design uma ferramenta estratégica num 
processo de organização e metodologia empresarial?

- Qual a abordagem mais adequada ao Design?

- De que forma o Modelo de Gestão de Imagem Audiovisual 
Coordenada poderá ser uma ferramenta metodológica?

- Que grupos terão acesso a esta ferramenta estratégica?
- De que forma se adapta uma futura identidade audiovisual da 
RTP e novas plataformas, a este novo modelo?

- Em que suportes deverá estar esta nova ferramenta 
estratégica de trabalho?

- Que atividades ou métodos entre os processos de design 
podem constituir boas práticas de gestão de design?

De acordo com Brigitte Borja de Mozota (1998) as competências 

do design dependem dos diferentes campos de atuação, assim 

como, dos métodos utilizados pelos designers. 

Cada vez mais competitivo, o design é um factor para uma 

orientação no posicionamento ou de reavaliação de estratégias 

de marca. Assim, o designer tem o objetivo de responder às 

necessidades de público e encontrar soluções para problemas 

dentro do processo de criação e construção de identidade.
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O objectivo da gestão do design é conferir valor à marca RTP no 

contexto corporativo e acentuar-lhe o carácter de perenidade. É 

por isso, fundamental entender a intangibilidade da marca como 

elemento gerador de valor na organização corporativa.

A gestão do Design deverá estar integrada em questões de 

decisões globais de comunicação, a relação entre a empresa e 

o público. A “marca” e “identidade” tornam-se num sinónimo 

atual de “identidade da sociedade”.

Com a forte concorrência do mercado e a constante necessidade 

de informação por parte da sociedade, é cada vez mais forte a 

necessidade de fidelização do espectador.

Fidelizar o espectador através do potencial que uma organização 

audiovisual possui como acesso e memória dos acontecimentos, 

pode ser uma limitação devido a fatores como, tempo e de 

algumas competências do sujeito/espectador.

Por um lado, para o sujeito/espectador é possível relembrar 

imagens e acontecimentos a partir de outras previamente 

visualizadas e aumentar a capacidade de interpretação e 

conhecimento sobre um ou vários temas. Por outro lado, 

organização deverá ter a capacidade de conservar e organizar 

os acontecimentos registados, de forma a funcionarem como 

objeto de reprodução e emissão icónica.

No contexto corporativo audiovisual,  a evolução tecnológica 

é  muito rápida, a gestão dos meios técnicos e humanos é 

sofisticada e a concorrência muito forte, desta forma, torna-

se difícil aumentar a parcela de mercado abrangente, ou 

simplesmente manter a parcela existente.  A aposta é muitas 

vezes nos valores e personalidade da corporação. 

Uma análise e apreciação dos valores da Identidade corporativa 

é essencial para comunicar valores societários. Por outro lado, é 

importante manter uma personalidade da marca através da sua 

voz visual consistente.

O identificador gráfico visível em emissão fará toda a diferença 
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na escolha e seleção desse mesmo público num mercado tão 

vasto como é o da televisão.

A Identidade Corporativa será o fator primordial para uma 

uniformização e projeção de uma cultura corporativa predefinida 

com personalidade, com reputação da marca, com credibilidade 

nos seus conteúdos, inovadora, forte e homogénea.

As transformações provocadas por necessidades tecnológicas 

no atual panorama audiovisual na sociedade, requerem uma 

adaptação das metodologias e processos de investigação.

A exploração e análise da mensagem como conteúdo sobre a 

forma é já recorrente. Não só pretendemos uma abordagem 

sobre a formal visual dos conteúdos televisivos e seus 

identificadores, mas acima de tudo, os processos no contexto 

Identidade corporativa em acordo com a visão e estratégias de 

gestão de topo da organização.

A gestão do Design é sem dúvida sinónimo de competitividade 

nas organizações. Integra construtivamente o Design num nível 

operacional, tático e estratégico, permitindo a monitorização 

sobre as áreas de atividade nas organizações.

Pretendemos assim, que esta investigação, reconheça a gestão 

do Design enquanto uma atividade metodológica e aliada à 

missão, visão e estratégia da organização RTP. Uma Identidade 

Visual orientada para a visão estratégica da organização no 

contexto da Identidade Corporativa, coerente, organizada e 

orientada para estratégia da organização, reflete os valores e 

a cultura da empresa. Desta forma, consideramos a criação de 

um modelo estratégico fundamental para a a gestão do Design 

adaptado à realidade atual da RTP e que por sua vez, contribua 

uma forte Identidade Corporativa. 
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Na principal metodologia de investigação selecionada, nomead-

amente a análise qualitativa em ambiente empresarial, na sua 

maioria, a seleção dos dados para análise foi efetuada de forma 

direta pela investigadora. Este método proporciona uma pesqui-

sa descritiva, com o foco na compreensão dos factos, e sobre a 

qual os resultados são expressos através de formatos de entre-

vistas e recolha de imagens e documentos.

O resultado deste trabalho suporta-se em vários tipos de pesqui-

sa, nomeadamente, numa pesquisa de natureza aplicada de 

acordo com uma necessidade de conhecer os resultados práti-

cos imediatos. Por outro lado, de natureza explicativa, no sentido 

de esclarecer e identificar os fatores determinantes, de natureza 

exploratória, de forma a aumentar a experiência em torno do 

problema. E por fim, de natureza analítica indutiva, ou seja, 

podem ser criadas abstrações a partir dos dados, como método 

de análise de dados recolhidos com o objetivo de desenvolver o 

modelo dinâmico de gestão do Design para a RTP.

Paralelamente, a pesquisa bibliográfica corresponde essen-

cialmente a um estudo desenvolvido com base em diversas 

publicações direcionadas para a gestão do Design e a Gestão 

de Marca no âmbito do Marketing estratégico. Ainda no con-

texto da consulta de dados objetivos sobre a RTP, é efetuada 

uma pesquisa documental, que envolve, memorandos, ordens 

de serviços, regulamentos e comunicações internas, bem como 

conteúdos em aquivo (Centro de documentação e Arquivo).

Esta investigação pretende ser uma exploração teórico - prática 

analítica no atual contexto da RTP – Rádio e Televisão de 

Portugal, como Serviço público de Televisão em Portugal, e 

abre a possibilidade de entender o Design como produtor de 

inovação e criação de processos numa cultura organizativa, 

“...employees performing services need not be located close 

to their customers if customer contact can be mediated by 

other means, notably advanced communication technologies.” 

(Boudreau, 1998), assim como integrar a gestão do Design 

como ferramenta metodológica operadora de um discurso de 

Identidade Corporativa Coordenada.

A contribuição da gestão do Design para uma relação direta com 

a Identidade Visual e Identidade Corporativa e de acordo com 

a organização metodológica dos vários identificadores visuais 

e processos metodológicos em design, torna assim relevante 

para este trabalho a avaliação e organização da Identidade de 

uma Marca Audiovisual, que por sua vez, conduz à aplicabilidade 
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empresarial de um conjunto de elementos corporativos que 

visam criar um perfil de Identidade Corporativa na organização.

A abordagem a autores no contexto da análise sobre a Gestão 

de Marca e Identidade Corporativa, assim como a autores que 

fazem uma abordagem sobre a relação do Design e da Gestão 

do mesmo numa organização corporativa foi essencial para 

identificar a pertinência da gestão do design como disciplina.

No contexto da “Bolsa de Doutoramento em empresa” 

promovida pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

parte da metodologia qualitativa e quantitativa no que respeita 

aos questionários foi desenvolvida na organização RTP, no 

período entre Outubro de 2014 e Setembro de 2015. Esta 

participação permitiu-nos uma recolha de dados da empresa, 

assim como dos processos. À análise dos métodos e processos 

de trabalho dentro das várias estruturas, seguiu-se um método 

exploratório comparativo para a obtenção dos dados. 

As entrevistas e questionários permitiram solidificar os resultados 

obtidos pela observação. Os resultados são organizados de 

forma visual ao longo desta tese. 

Contribuíram ainda para esta tese, todo o período da 

investigadora como profissional na empresa RTP, Designer de 

Comunicação e responsável da Unidade de Grafismo do Porto, 

durante o período de Setembro de 2001 a Setembro de 2014.

“Visando à compreensão 
ampla do fenómeno que 
está sendo estudado, 
considera que todos os 
dados da realidade são 
importantes e devem ser 
examinados. 
O ambiente e as pessoas 
nele inseridas devem ser 
olhados holisticamente: 
não são reduzidos a 
variáveis, mas observados 
como um todo.”Souza, 2013

04 Esquema baseado no 
sistema qualitativo de 
Godoy (1995, p. 62)
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05 Cronograma da 
investigação | Autora
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Este processo está dividido em 8 fases.

Fase 1 | Os antecedentes da identidade corporativa audiovisual: 

Levantamento dos identificadores gráficos inerentes à marca e 

análise do estado atual do tema; A Marca atual e a aplicação. 

Análise dos vários identificadores gráficos audiovisuais. O 

contacto com as diferentes áreas e estruturas da empresa. 

Observação | Processos

Fase 2 | A problemática da questão: Enumerar as diversas 

dificuldades na utilização e aplicação dos elementos de 

Identidade Visual no contexto corporativo da RTP. Levantamento 

de opiniões dos profissionais da área que utilizam regularmente 

as várias Identidades Visuais existentes. Analisar o modelo 

organizativo; financeiro e plano estratégico da RTP - Rádio e 

Televisão de Portugal. Análise e estruturação dos dados.

Fase 3 | Levantamento dos identificadores gráficos e Identidade 

Visual em uso - Rádio e Televisão de Portugal. Identificar a sua 

aplicação nas multiplataformas. Entrevistas aos responsáveis 

de áreas de criação ou utilização direta da Identidade Visual, 

nomeadamente o Departamento de Marketing e Comunicação, 

Departamento de Imagem, Direção de Informação, Direção 

de Programas e Departamento de Promoções de Canais, com 

o objetivo de obter dados sobre metodologias e processos 

de utilização e aplicação da Marca. Contacto com a BBC e 

REDBEE como referências na na Identidade Corporativa da RTP. 

Analisar os casos de sucesso: Marca BBC, Marca DAVE da UKTV; 

Processos e metodologias de gestão do Design na REEDBEE.

Fase 4 | Análise e organização visual dos resultados das 

entrevistas e inquéritos em Datavisualization. Análise das 

primeiras conclusões obtidas através dos resultados e 

observação. Cruzamento dos dados com a revisão bibliográfica.

Fase 5 | Organização de uma versão teste para o Modelo 

Dinâmico de Gestão do Design em Identidade Audiovisual 

Corporativa Coordenada.

Fase 6 | Teste de usabilidade com amostra e análise.

Fase 7 | Organização de uma versão final do Modelo 

Dinâmico de Gestão do Design em Identidade Audiovisual 

Corporativa Coordenada.

Fase 8 | Implementação do modelo na organização RTP com 

workshops de apresentação e divulgação do mesmo.
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"Design links creativity with 
innovation by shaping ideas 

into valuable offerings contri-
butions to wellbeing."

Claudia Acklin & Hans Kaspar Hugentobler 
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1.1 Arquitetura da Marca RTP – Rádio e Televisão de 
Portugal

“A organização de uma empresa consiste em sua estrutura, suas 

políticas e sua cultura, que podem se tornar disfuncionais em 

um ambiente de negócios em rápida transformação. Enquanto 

a estrutura e as políticas podem ser alteradas (com dificuldade), 

a cultura da empresa é quase impossível de ser mudada. 

Entretanto, a mudança da cultura corporativa é frequentemente 

a chave para a implementação bem-sucedida de uma 

estratégia.” (Kotler, 2000, p.64)

A cultura organizacional está ligada a valores, crenças e com-

portamentos que contribuem para definir as características de 

cada empresa. Por outro lado, a cultura organizacional contribui 

para a edificação e estrutura da identidade organizacional que 

permite à empresa reconhecimento e prestígio.

A empresa, é sempre composta pelos seus valores, metas e 

objetivos, estrutura, organização, produtos e serviços. Por outro 

lado, a empresa, tem sempre associada uma marca baseada 

em princípios éticos que orientam os seus funcionários na 

construção da marca, ou seja, os valores da marca. A missão, 

como sendo os objetivos táticos da marca e o posicionamento, 

como a totalidade dos seus produtos e serviços, a personalidade 

da marca e do seu público-alvo, da qual fazem parte os atributos 

que as pessoas associam à marca num contacto imediato, assim 

como os objetivos estratégicos a longo prazo, como visão da 

marca, como também a experiência que a marca proporciona 

aos consumidores e que está associada a uma imagem da 

perceção do consumidor, ou seja, o que o consumidor vê, 

aprende, ouve e sente sobre a marca (Jucá, 2009, p.15), ou seja, 

a Brand Equity[01], que abordaremos mais à frente no Capítulo 3.

Quanto mais baixo for o equity, mais difícil se torna desenvolver 

o negócio (Krieg, 2008, p. 244). Em sintonia, serão estes fatores 

determinantes para a reputação da marca, tema que iremos 

abordar mais profundamente no Capítulo 2. Entre uma empresa 

e os seus públicos ou consumidores existe sempre um ambiente 

competitivo, formado por uma estrutura de industria, padrões de 

[01] Conceito surgiu na década de 80, “é um conjunto de ativos ou passivos 
ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou subtraem do 
valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa ou para 
os consumidores dela.” (Aaker, David A.; Brand Equity gerenciando o valor da 
marca)

concorrência e características de consumo, que proporcionam 

uma conquista ou posição no mercado.

Os efeitos da globalização no comércio internacional e o 

seu consequente desequilíbrio provocam uma preocupação 

acrescida na estratégica empresarial, na cultura e ambiente 

corporativo (Limeira, 2005). As oscilações de mercado 

influenciam o plano de estratégica empresarial.

A competitividade não tem uma definição precisa, mas num 

contexto de sustentabilidade é considerada como a capacidade 

de crescer ou muitas vezes sobreviver no mercado. Claro é que 

essa capacidade não depende unicamente da organização 

interna da empresa, mas também dos fatores externos muitas 

vezes adversos, como por exemplo as condições económicas 

do momento ou período que condicionam as estratégias 

empresariais.

A arquitetura de marca pode ser uma estratégia empresarial. As 

estratégias de marca são opções de uma estratégia global para 

uma organização corporativa. As organizações podem decidir 

o peso e a presença das suas marcas no global dos elementos 

visuais corporativos impressos ou digitais, no entanto estarão 

sempre dependentes da importância que a organização dá 

arquitetura da marca.

O posicionamento condicionado à marca, como atividade 

fundamental para o seu fortalecimento e definição da posição 

competitiva da empresa nos mercados, atua como um meio 

através do qual o consumidor visualiza o produto. Através de 

uma análise SWOT[02]  são analisadas e relacionadas as forças 

e fraquezas de uma marca assim como as oportunidades e 

ameaças externas, de forma a identificar os fatores para o 

sucesso da marca. (Mintzberg, et al, 2000, p.30).

Considerar o posicionamento de uma marca no mercado, requer 

um planeamento de comunicação empresarial muito bem 

estruturado de forma que os seus atributos e desempenho sejam 

devidamente identificados pelos consumidores. Numa estratégia 

empresarial os gestores da empresa ou organização escolhem a 

forma de competição mais adequada à sua empresa (Best, 2015).

[02] O termo SWOT é uma sigla formada com as letras iniciais das palavras in-
glesas strenghts (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) 
e threats (ameaças). A análise SWOT foi desenvolvida nos EUA, na década de 
1960, pela Escola de Administração Geral da Universidade de Harvard, com o 
propósito de avaliar as forças e fraquezas das organizações perante as oportuni-
dades e ameaças do mercado (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2000, p. 29).
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A hierarquização dos conceitos da Identidade Visual e Identi-

dade Corporativa numa organização, facilita a compreensão dos 

identificadores corporativos que estruturam uma organização e o 

seu posicionamento no mercado.

Segundo Aaker, a fidelidade a uma marca reduz o esforço de 

comunicação, baseado num principio de consumidores num 

valor ativo de acordo com as memórias e experiências positivas 

sobre a marca presa e transforma os consumidores num valor 

ativo. O posicionamento da marca é a parcela de identidade 

e da proposta de valor que é ativamente comunicada ao 

consumidor, e que atua como elemento de diferenciação (Aaker, 

2001).

O posicionamento cria aberturas no mercado, mercado 

saturado de produtos e mensagens (Wheeler, 2008, p. 46), e está 

condicionado à marca, pois é por meio desta que o consumidor 

visualiza o produto (Kotler, 2000). O posicionamento de uma 

marca no mercado, como atividade fundamental para o seu 

fortalecimento e definição da posição competitiva da empresa 

nos mercados, requer um planeamento de comunicação 

empresarial previamente estruturado para que os seus atributos 

e desempenhos sejam devidamente identificados pelos 

consumidores (Mozota, 2011). 

Os processos de atração da marca instigam a um culto de marca 

no consumidor, ou seja, através de um sentimento de pertença, 

atrair o consumidor que se vê como diferente pelo uso de 

determinada marca (Atkin, 2004). As empresas são conhecidas 

pelo nome e pela estética e expressam-se como uma identidade 

marcada (Schmiit, 2000, p. 83).

A competitividade entre as marcas, não surge naquilo que uma 

organização produz, mas sim no que a organização acrescenta 

ao resultado final e que o público valoriza (Levitt, 1960). A 

crescente oferta de produtos semelhantes e a concorrência no 

mercado exige às marcas um esforço extra para se diferenciarem 

perante o consumidor. A marca é muito mais do que a sua 

própria definição. As marcas vivem na mente do consumidor 

e são avaliadas por pesquisas às memórias dos consumidores 

(Souza, 2001, p.48). Potenciar uma marca exige uma estratégia 

prévia através de uma clara arquitetura de marca.

“Embora as organizações 
construam marcas por meio 
dos seus produtos e progra-
mas de marketing, uma marca 
é algo que reside na mente 
dos seus clientes, sendo uma 
entidade percetual sujeita à 
particularidade do seu 
público.”Serralvo, Furrier, 2009
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(Wheeler, 2009).  Segundo a autora, o design de identidade de 

marca, a ordem visual e a diferenciação favorecem o crescimento 

da empresa e permitem uma comunicação com maior eficácia, 

por outro lado, a arquitetura da marca deve ser flexível para 

as várias evoluções e possibilidades de alterações dentro da 

própria organização. 

Para Olins (1990), os objetivos de uma marca podem ser 

desenvolvidos de acordo com 3 estruturas de identidade 

corporativa, a monolítica, a diferenciada e a Mista. Para Kapferer 

(2013) a lógica de arquitetura de marca está relacionada com seis 

estruturas, a marca produto, a marca linha, a marca gama, marca 

guarda-chuva, marca fonte e marca garantia.

Mais recentemente, Wheeler (2009, p. 22) existem quatro 

estruturas básicas de arquitetura de marcas:

1. Monolítica ou marca única | Este modelo apoia-se numa única 

marca para identificar toda a sua atividade, tanto corporativa 

como comercial. Segue o mesmo padrão em todos os produtos, 

serviços ou linhas de negócios. Como desvantagem pode 

Para entendermos o posicionamento da marca no mercado 

é fundamental que a empresa seja capaz de estruturar 

internamente a sua marca, de forma que seja possível ao 

consumidor estabelecer um julgamento sobre a marca, a partir 

de crenças sobre a identidade empresarial e por consequência 

das ações de comunicação da identidade proporcionadas pela 

empresa.

Uma dimensão fundamental na criação de uma arquitetura 

de marca é o momento de decisão para ampliar uma marca 

existente. Acrescentar uma nova marca, seja como  marca 

endossada ou uma submarca, requer compreender com precisão 

o papel e gestão de marcas e submarcas.

A arquitetura de marca define as relações de comunicação 

entre empresa, as unidades operacionais e suas marcas, 

produtos e serviços (Mozota, 2011). Por outro lado a marca, de 

acordo com  a autora, permite complementar as associações 

emocionais criadas na mente do consumidor, através da criação 

de significados e interpretações representadas através dos 

signos. Mozota, defende a existência de dois níveis principais na 

arquitetura de marca. Um dos níveis intitulado de “Marca Mãe”, 

como marca corporativa, que funciona como uma capa protetora 

para todos os produtos e serviços da empresa e um outro 

nível, a Marca do Produto, como uma estratégia que recorre à 

diferenciação de para cada produto ou serviço.

A arquitetura de marca requer a organização de vários níveis da 

hierarquia de forma a ser clara e consistente. A simplicidade no 

menor número possível de níveis ajuda a uma boa compreensão 

das sinergias existentes e à memoria seletiva das imagens 

desejadas. Por outro lado, o principio da relevância, permite 

a associação global relevante para o maior número de itens 

individuais, e ainda a proeminência relativa dos elementos de 

marca afeta perceções da distância do produto e o tipo de 

imagem criada para novos produtos. Por último, dentro do 

principio da comunidade, quanto mais comuns e frequentes 

forem os elementos compartilhados por produtos, mais fortes 

serão as suas ligações.

A arquitetura da marca é um organigrama da marca, uma 

estrutura organizativa e hierárquica que explica a natureza da 

relação e vinculação à organização, de todas as suas marcas 

“We argue that moving 
away from product to corpo-
rate branding means mov-
ing from a communications/
marketing driven activity 
towards adapting a brand-
based strategy for managing 
the organization. Corporate 
branding implies that the 
whole organization serves as 
he foundation for brand po-
sitioning.”Schroeder & Salzer Morling, 2006
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valor da marca é visto como uma combinação da consciência da 

marca e da fidelidade à marca e associações da mesma, que por 

sua vez, são valorizadas de acordo com os produtos ou serviços.

A arquitetura de marca refere-se à hierarquia de marcas 

dentro de uma organização. Define a estrutura de negócios, 

de relacionamentos e hierarquias entre as marcas da 

organização. Clarifica uma direção para a organização como 

suporte do crescimento da empresa através de uma inter-

relação controladora e reveladora da estratégia de marketing 

(Wheeler, 2009). Confere ainda consistência nas relações de 

marca com todo os eu sistema de identidades, de acordo com 

as necessidades do mercado e seus segmentos. Para além 

de orientar e melhorar o desempenho da gestão de marca, é 

utilizada como plataforma e marco para permitir o crescimento 

futuro das marcas e seus sistemas, permitindo realçar a sua força 

e valor para as diferentes audiências.

Aaker (2001) considera que o relacionamento entre a empresa e 

o consumidor, tem 5 categorias associadas, a fidelidade à marca; 

a notoriedade da marca; a qualidade percebida; a imagem de 

marca e outros ativos da marca. Para o autor, arquitetura de 

marca envolve a identificação da marca e das suas submarcas, 

com os seus respetivos papéis, e relações entre si. A clara 

definição de arquitetura torna uma relação de oferta para 

com o consumidor, baseada na sua relação com a marca e seu 

programa de comunicação. O papel da cada uma das marcas 

é fundamental na arquitetura de marca. Acrescenta ainda, que 

as marcas não são independentes umas das outras e como 

tal no seu conjunto devem ter um papel relativo e definido 

na arquitetura de marca. Por outro lado, a flexibilidade das 

arquiteturas de marca complexas, permite a introdução de novas 

marcas sem perda da força da marca global. Para o autor, a 

estratégia é uma extensão vertical da marca que deve considerar 

perder o foco em grupos específicos, considerado prejudicial 

para as marcas anexas. Por outro lado, as vendas e lucros, são 

atingidos significativamente quando a marca - mãe apresenta 

algum problema. A marca – mãe é mais comunicada permitindo 

uma maior possibilidade de memorização do que as marcas 

individuais anexas. 

2. Marca Pluralista | Este modelo define uma marca concreta para 

cada produto ou serviço. Cada produto ou serviço é trabalhado 

de forma independente em relação ao posicionamento e 

público. Neste caso são os “filhos” que tomam o comando, 

passando para segundo plano a marca “mãe”.

3. Endossada | Neste modelo todas as submarcas estão ligadas 

à marca corporativa principal, ou seja, a marca mãe endossa 

o produto ou serviço, mesmo com públicos e mercados 

bem definidos. A marca - mãe é uma alavanca que reforça a 

identidade e a confiança do consumidor. Existe uma sinergia 

entre o produto ou serviço e a marca - mãe, proporcionando 

uma clara presença ao nível dos mercados.

4. Submarca ou marca subsidiária | A marca do produto ou 

serviço é agregada à marca da empresa, sendo esta última 

considerada como marca dominante.

A arquitetura de marca possibilita ainda a organização dos 

produtos e serviços da empresa de forma estratégica. Permite 

ainda activar o posicionamento das marcas de acordo com 

os objetivos da empresa, potenciando o fortalecimento dos 

produtos e como consequência gerar economia e lucro. A 

organização é fundamental para a criação da imagem marca. 

Não só pela forma como pode gerir a identidade, mas também 

pelo facto de sendo a imagem uma representação mental 

da marca, então deverá ser sem dúvida um reflexo da sua 

personalidade. Ou seja, a organização beneficia da identidade 

da marca, da mesma forma que a marca beneficia da identidade 

da organização (Schimitt, 2000, p.84).

Para Aaker, a posição de cada marca no organigrama reflete o 

grau de separação das mesmas na execução da estratégia da 

empresa ou organização e a sua projeção no mercado, assim 

como a notoriedade da marca refere-se à presença de uma 

marca na mente dos consumidores. Na perspetiva do autor, o 

“Cada imagem visual poder-
osa capta grande parte da 
identidade da respetiva mar-
ca, porque as conexões entre 
o símbolo e os elementos da 
identidade foram construídas 
ao longo do tempo”Aaker 1996, p.88
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em constante segmentos de mercado e lançamento de novos 

produtos sem ter que enfrentar os riscos e despesas associadas 

à criação de novas marcas (Aaker & Joachimsthaler, 2000, p. 149).

No seguimento do seu pensamento, o modelo de arquitetura de 

marca proposto foca 5 áreas corporativas.

- Portfólio de Marcas, que engloba todas as marcas associadas;

- Papéis no contexto, produto-mercado, as relações entre a 

marca mãe e as submarcas e os seus benefícios da relação no 

Mercado;

- Estrutura de Portfólio de Marcas, o agrupamento visual e 

estratégico das marcas e o seu alcance;

- Papéis no Portfólio, importância e influências das marcas 

estratégicas;

- Imagens Gráficas no Portfólio, ou seja, a informação visual das 

marcas.

Numa hierarquia de marca, a assinatura visual é o elemento 

chave do sistema de identidade visual. A assinatura visual é a 

combinação do logotipo e símbolo, ou seja, o visual gráfico da 

organização, produto ou serviço, composto pelo nome (lettering) 

e pelo símbolo. Este conjunto de elementos gráficos vão criar 

a personalidade visual de um nome, produto ou serviço. Na 

arquitetura de uma marca corporativa “a distribuição hierárquica 

de elementos que identificam uma organização é dada por 

meio de conjuntos, são eles: assinatura visual; identidade 

visual; identidade corporativa; e marca, essa distribuição foi 

denominada de Brand Target” (Teixeira, 2011) 

Balmer (2001) refere-se às características da marca corporativa 

em níveis de manifestações visíveis e tangíveis da empresa, 

que por sua vez a definem e podem implicar o comportamento 

de liderança e de estrutura da empresa ou organização. Em 

primeiro lugar considera que as marcas corporativas devem ter 

“raízes culturais” fortes. Por outro lado, devem ser complexas 

na natureza de forma a ter impacto no seu consumidor principal. 

Para além de manter um serviço de qualidade, deve ser tangível 

no que respeita ao seu âmbito de negócios, a cobertura 

geográfica e margens de lucro. Balmer ainda considera que a 

marca corporativa deve ser anómala, como por exemplo no que 

diz respeito a estilos de vida e respostas emocionais. Por último 

deve assentar num compromisso da gestão de topo sobre os 

recursos necessários para a sua sustentabilidade.

O conceito de identidade corporativa, como o vemos, refere-se 

aos atributos distintos de uma organização e, como tal, aborda 

as questões “o que somos?” e “quem somos?” e abrange 

questões como, negócios, objetivos e cultura (Balmer & Greyser, 

2009). O Design Gráfico é ainda considerado como uma das 

06  Esquema para arquirectura de marca 
(Aaker & Joachimsthaler, 2000, p.149)
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No caso da Marca Global RTP, a arquitetura de marca 

endossada, a marca visual RTP é o elemento principal e de maior 

visibilidade e que liga as restantes submarcas.

A criação de “submarcas” e “marcas endossadas”, é feita a 

partir da marca principal, ou marca mãe. Numa identidade 

multinegócios, as empresas servem-se da combinação da 

identidade global da empresa e uma série de nomes de linha 

de negócio. No caso da marca RTP como marca principal ou 

marca mãe, funciona como um guarda-chuva12 que promove 

e transfere valor para cada uma das submarcas endossadas. 

Desta forma, para além de beneficiarem com este esquema de 

arquitetura, as submarcas também sustentam a marca principal, 

através da necessidade de uma presença e visibilidade de 

marcas poderosas que levam a marca principal para outros 

mercados.

De acordo com Susana Matias da Direção de marketing do 

grupo RTP, em entrevista realizada em Julho de 2014, “a 

logomarca RTP é constituída pelo nome da marca (sigla e/

ou nome por extenso) mais símbolo. A marca RTP inclui-se no 

tipo de estrutura endossada, através de um símbolo (endosso 

visual). As (sub)marcas do universo RTP estão ligadas à marca 

corporativa por um endosso visual, um símbolo, no caso. O 

universo ‘base’ da marca RTP integra marcas de Televisão e 

Rádio. No caso das marcas de Televisão, o endosso é verbal 

(sigla RTP) e pelo símbolo (mosca). No caso da Rádio, o 

endosso à marca corporativa reflete-se apenas no símbolo. 

formas mais potentes e possíveis de comunicação neste âmbito. 

Os autores consideram ainda, ser o único aspeto da vida 

corporativa, sobre o qual, a administração tem total controlo e a 

mudança pode ser quase imediata.

Este conceito é apropriado nos termos de uma assinatura visual 

da empresa ou organização. De acordo com o diagrama da 

anexa, na organização do Brand Target, a Assinatura Visual é 

considerada a primeira componente hierárquica (Teixeira, 2011).

O autor ainda salienta que o conceito de Brand Target faz uma 

“analogia a um alvo pela disposição de forma hierárquica, radial 

e fixa dos conjuntos – o conjunto menor pertence ao conjunto 

subsequente maior” (Teixeira, 2011, p. 52).

No diagrama da figura 7, a relação de pares é flexível. Cada 

campo ou tema pode ser explorado de acordo com as 

prioridades da empresa ou organização. Assim e segundo o 

mesmo autor, a “marca não é depreciada pelo uso, ao contrário 

de outros ativos patrimoniais, ela é fortalecida quando seu uso 

é adequado, quanto mais for utilizada mais se fortalecerá. (...) O 

Brand Target, proposto pelo autor, pode facilitar o diagnóstico 

do estado atual de marca de uma empresa, ou seja, como 

está a distribuição hierárquica de elementos que identificam a 

organização nos conjuntos”.

Os modelos de estratégia para valorização da organização, do 

produto ou serviço, são uma decisão da organização, de acordo 

com a sua visão, os seus objetivos e tendências do mercado.

Podemos assim concluir que os modelos de arquitetura de 

marcas valorizam a marca, o produto ou serviço em detrimento 

à marca mãe, enquanto outros destacam apenas a marca mãe, 

ou marca da empresa. Nesta última situação, destacar a marca 

mãe utilizando registos que identifiquem as restantes submarcas 

pode de certa forma reduzir os custos, visto o risco é também 

alargado às submarcas. Por outro lado, investir diretamente nas 

submarcas e nos seus produtos e serviços, para além de permitir 

focar os públicos alvos específicos, protege a organização de 

eventuais riscos de fragilizar a sua imagem perante os públicos. 

A flexibilidade de disposição dos elementos institucionais é 

dada conforme o sentido explorado em cada organização 

corporativa e relacionam-se com uma identificação da cultura, 

comportamentos e simbolismo.

07 Diagrama baseado no Brand Target do 
autor Júlio Monteiro Teixeira | 2011
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A fonte utilizada nos namings das (sub)marcas é comum a 

todas. Contempla ainda o Online onde se encontram variantes, 

exceções a este modelo adotado da arquitetura da marca como 

por exemplo na RTP Play. Não diria, contudo, que possamos 

considerar modelo misto, porque as variantes – submarcas que 

não têm o símbolo de endosso – são (apenas) algumas marcas 

online que vivem sempre sob um ambiente gráfico/umbrela 

corporativa (RTP).”

No diagrama da figura 8, a arquitetura da Marca RTP 

apresentada, orienta a empresa sobre a estratégia para a 

organização do seu grupo de marcas. As sinergias existentes 

entre a marca principal e as restantes marcas do grupo RTP é 

visível no que diz respeito à diferenciação e ao valor de cada 

uma das marcas do grupo quer para os seus consumidores, quer 

ao nível da gestão interna na empresa. A diferenciação entre 

as marcas do grupos RTP, permite uma melhor alocação dos 

recursos internos e externos à empresa, uma maior clareza entre 

os vários produtos e componentes associados a cada uma das 

marcas, uma possibilidade de aumento de valor da marca, assim 

como a possibilidade de criação de plataformas individuais para 

crescimento das marcas e como contributo para o crescimento 

da marca mãe.

A marca RTP ao estar inserida num modelo de arquitetura 

endossada, com uma identidade comum a todas as marcas, 

sendo que, as submarcas, recebem o endosso ou a chancela 

da marca mãe, que por sua vez garante o nível de qualidade. 

Neste contexto,  a marca assina todos os seus produtos e 

serviços, ao nível da imagem e ao nível da comunicação, e para 

o consumidor, a relação entre os produto e serviços fica clara. 

Neste tipo de arquitetura, mesmo que as submarcas tenham 

personalidades próprias, o espírito da marca principal, 

predomina sempre (Kapferer, 2013). 

Consideramos que, que a ligação à marca mãe ou marca 

principal tem a vantagem de ajudar a lançar os novos 

produtos e serviços das suas submarcas, transferindo para os 

mesmos a credibilidade da marca principal, no entanto, este 

tipo de arquitetura de marca tem também desvantagens, 

principalmente, no que respeita ao investimento, que será 

sempre maior devido à ligação de todas as marcas.
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V I D E O S

08 Diagrama da arquitetura de marca 
da organização RTP | Autora
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1. 2 Uma perspetiva histórica da Rádio e Televisão de 
Portugal

Em 1954 o Gabinete de Estudos da antiga Emissora Nacional de 

Radiodifusão, efetuou um estudo prévio sobre a implementação 

de uma rede nacional de televisão em Portugal, mas só a 15 

de Dezembro de 1955 é assinada a escritura de constituição 

de sociedade da Rádio Televisão Portuguesa, S.A.R.L., a qual 

iniciou o seu funcionamento ano e meio depois, com um 

capital mínimo previsto na lei de 60 milhões de escudos, após a 

outorgação da concessão de serviços público de televisão à RTP 

- Radiotelevisão Portuguesa, SARL a 16 de Janeiro de 1956, por 

Marcelo Caetano, Ministro da Presidência e na altura interino das 

Comunicações e na presença da Presidência de Ministros e com 

um pequeno grupo de funcionários na sua maioria provenientes 

de empresas com a Emissora Nacional, CTT, Rádio Marconi e 

RARET (empresa radiofónica ligada à Rádio Europa Livre).

A RTP começou as suas emissões experimentais às 21.30 do 

dia 4 de Setembro de 1956, em Lisboa nos estúdios da Feira 

Popular, no entanto as emissões regulares só se iniciaram a 7 

de Março de 1957, “A idade da RTP começava a ser contada. 

A primeira emissão regular foi mesmo a 7 de Março de 1957.” 

(Teves. 2007, p.43).

Os primeiros grafismos, genérico inicial e o logótipo entram 

“no ar” e logo a seguir a primeira cara do canal: Maria Helena 

Varela Santos, que simpaticamente dizia: “Boa noite, senhores 

espectadores”.

No dia 4 de Setembro de 1956, quinta-feira, às 21 horas e 

trinta minutos, “a imagem do locutor Raul Feio enche os ecrãs: 

apresenta o programa da noite, “assinando” a primeira “imagem 

ao vivo” da história da RTP” (Teves, 2007, p. 29). Uma nova 

emissão experimental foi feita a 30 de Setembro desse mesmo 

ano.

Após as experiências na Feira, a RTP, iniciou em Outubro de 

1957, adaptou-se ao antigo estúdio cinematográfico desativado 

nos terrenos anexos à Alameda das Linhas de Torres. Nos anos 

seguintes, a RTP chegava ao Porto, à Madeira e aos Açores, 

cobrindo depois todo o território nacional. No entanto a 18 de 

Julho de 1955 decorreram sessões experimentais no pavilhão 

“Nunca esquecerei esse 
momento. De repente, 
era possível ver mais 
longe”Teves, 2007, p.13

09 Emissão experimental na Feira 
Popular de Lisboa, na Palhavã, a 4 de 
setembro de 1956. | RTP Arquivo

10 Estúdios da “Feira Popular 
de Lisboa” | Parque da 
Palhavã e cartaz da emissão 
inaugural. | RTP Arquivo
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das industrias alemãs instalado na Feira Popular do Porto.

“Vai o povo de Lisboa tomar o primeiro contacto com uma das 

maiores invenções que até hoje o Mundo viu, vai conhecer os 

recursos de que a RTP dispõe para daqui a meses, iniciar de 

forma definitiva, o serviço público de radiotelevisão. Vai ter um 

passatempo agradável e inteiramente gratuito; e como é natural, 

sentir o desejo de se apetrechar com recetores para o dia, já tão 

próximo, em que os cinco emissores, em cadeia, levem à maior 

parte do País , à maior parte da população, um dos grandes 

benefícios que lhe podiam ser dados: o de conhecer, pela vista 

e pelo ouvido tudo o que no Mundo se passa e pode servir 

para a elevação do seu nível cultural e educacional e para o seu 

recreio”. (in Jornal O Século, Ed. 27 de Agosto de 1956).

As emissões do “segundo canal” da RTP só tiveram inicio 

no dia 25 de Dezembro de 1968. No que diz respeito à sua 

programação eram emissões experimentais que eram repetições 

de rubricas do primeiro canal. Mais tarde com rubricas muito 

direcionadas para a atualidade, magazines, desporto e música 

erudita.

“A televisão tem, ainda hoje, uma enorme influência na 

sociedade portuguesa” (Cádima, Rui, 2011, p.17). O Serviço 

Público de Televisão e a sua relação com os Telespectadores 

passa necessariamente pela história política e económica da 

Rádio Televisão Portuguesa. Para compreender a sua complexa 

relação com o seu público e acima de tudo com a sociedade 

portuguesa em geral, teremos que olhar para o passado da 

empresa e principalmente para o ambiente quer social quer 

político da época. A evolução da televisão portuguesa está 

diretamente ligada aos ciclos políticos, económicos e sociais 

que foram acontecendo ao longo dos anos no país. Nascida 

no pós-2a Guerra Mundial, onde imperava a criatividade, 

o experimentalismo, as novas tecnologias, era reflexo do 

pensamento social e político da altura, com uma estrutura 

dominante, cética e desconfiada, muito embora tivesse um 

carácter reformador.

Desde a sua fundação até à implementação do regime 

democrático, os conteúdos de interesse geral para a nação e do 

espectador em particular, eram definidos pelo poder executivo, 

11 Primeira mira técnica da e 
folheto de apresentação da RTP, 
distribuído quando das primeiras 
emissões experimentais de 
televisão em 1956 | RTP Arquivo

12 Carros exterior da Rádiodifusão 
Portuguesa | RTP Arquivo

13  Primeiros símbolos da RTP 
na emissão | RTP Arquivo
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sociais e culturais. Uma programação mais feminina começa a ter 

intervenções regulares de caras femininas da cultura e sociedade 

e uma forte componente infantil e juvenil passa a fazer parte 

também da programação da RTP. A ficção internacional, ainda 

que controlada pela censura, trazia aos portugueses imagens 

que refletiam universos bem diferentes do nacional.

Para além de uma programação muito diversificada, a RTP 

atua também na área da educação. Programas educacionais 

permitiam aos cidadãos uma aproximação a textos literários, 

bem como um aumento do interesse por concursos e espaços 

de entretenimento que divulgavam actividades que até e à 

data eram desconhecidas da população. Exemplo disso são 

programas como a Telescola. 

Iniciadas a 6 de Janeiro de 1964, as emissões regulares da TV 

Escola e Educativa, dão origem à Telescola, com a sua primeira 

emissão a 23 de Outubro de 1965, a partir dos estúdios da RTP – 

Monte da Virgem em Vila Nova de Gaia.

Após a subida ao poder de Marcelo Caetano, em 1968, a RTP 

passa a disponibilizar maior número de horas de programação, 

com uma variedade temática que não existia até então, e adota 

uma nova estratégia: um maior relacionamento e proximidade 

com a sua audiência, a sociedade portuguesa.

Dois canais regionais iniciam a sua transmissão nos arquipélagos, 

na década de 70. E a partir de 1972, a RTP não emite apenas em 

território continental. 

A primeira delegação, surge a 6 de Agosto de 1972 na ilha da 

Madeira, que mais tarde passa a chamar-se Centro Regional da 

Madeira e a RTP Açores a 10 de Agosto de 1975.

Este número é muito significativo quando comparado com o 

número de horas de emissão no mesmo período em território 

continental, 3 837 horas de programação.

No ano seguinte, em Julho de 1973, começa no Porto, o 

Telejornal Regional do Norte. O 23o aniversário da RTP, 7 de 

Março de 1980, foi a data escolhida para o inicio das emissões 

regulares a cores, sendo o Festival RTP da Canção transmitido 

em direto do Teatro Municipal S. Luiz.

Segundo os dados fornecidos pelo CEO da RTP em 2015, 

Dr. Gonçalo Reis, “em Portugal, em 1984 apenas 24% 

dos fogos possuíam uma televisão a cores”, dados esses 

sem que fossem consideradas as opiniões e perspetivas 

públicas.

“A televisão é um instrumento de acão, benéfico ou maléfico, 

consoante o critério que presidir à sua utilização. O Governo 

espera que os dirigentes do novo serviço público saibam fazer 

desse instrumento um meio de elevação moral e cultural do 

povo português.” (Marcello Caetano, in RTP, 50 Anos de história, 

2007, p.25)

Marcelo Caetano[01] foi um dos impulsionadores do projeto, que 

tinha como modelo a televisão francesa da época. A mudança 

de regime, após o 25 de Abril de 1974, mesmo com a abolição 

da censura, não trouxe grandes alterações a esta estrutura de 

organização de informação. Os interesses dos espectadores 

não tinham qualquer relevo, e não existia uma estrutura para 

a participação ativa dos cidadãos, quer ao nível da construção 

de uma modelo de Serviço Público de Televisão, quer na sua 

implementação.

Aquele que anteriormente teria sido intitulado por António de 

Oliveira Salazar[02] como um “meio de elevação moral e cultural 

do povo português” , tornou-se muito mais que isso. Fatores 

como o desenvolvimento industrial, que permitiu por um lado 

um melhoramento no sistema de estradas e aperfeiçoamento da 

mão de obra,  por outro lado encontramos as restrições salariais 

impostas pelo estado, contribuíram para fluxos migratórios 

na sociedade portuguesa, que eram na sua maioria para os 

grandes centros urbanos ou muito perto deles. Desta forma, o 

cidadão sentiu necessidade de adoção de novos padrões de 

comportamento e consumo, provocando um aumento no nível 

de literacia e uma maior procura e mais fácil acesso aos meios de 

comunicação social, quer nacionais, quer estrangeiros. Por sua 

vez a RTP acompanha esta transformação das características da 

sociedade portuguesa.

A RTP afirmava-se cada vez mais como uma televisão generalista. 

A sua programação diversificada abrange as mais diversas áreas 

[01] Substitui Oliveira Salazar como Presidente do Conselho de Ministros  
 em 1968. 

[02] Presidente do Conselho de Ministros, 1935 - 1968, Estado Novo.
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que têm como fonte a Fundação Francisco Manuel dos 

Santos. Após o 25 de Abril de 1974, o estatuto da empresa 

concessionária da radiotelevisão foi alterado. Em 1975, a 

RTP foi nacionalizada, transformando-se na empresa pública 

Radiotelevisão Portuguesa, EP, pelo Decreto-Lei n.o 674-D/75, 

de 2 de Dezembro. No dia 10 de Junho de 1992, iniciaram-se 

as transmissões da RTP Internacional, em língua portuguesa 

para mais de 200 milhões de habitantes. Iniciaram-se apenas 

seis horas diárias, aumentadas progressivamente para as 24 

horas por dia e em língua portuguesa. Assume-se como um 

canal generalista, com um modelo de programação de serviço 

público, que para além dos programas de informação, ficção, 

culturais, documentários, musicais e infantis, destacam-se as 

transmissões de futebol português.

Em 14 de Agosto de 1992, a RTP transformou-se em sociedade 

anónima de capitais exclusivamente públicos - a Radiotelevisão 

Portuguesa, S.A.

No dia 7 de Janeiro de 1998, iniciaram-se as emissões regulares 

da RTP África, em língua portuguesa, destinado aos habitantes 

de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe.

Nos Açores, em 1984, iniciavam-se trabalhos em S. Miguel, mais 

especificamente no Pico de Bartolomeu, para a instalação de um 

novo retransmissor, para efetuar a cobertura da zona nordeste 

da ilha. Já em Dezembro de 1985, entrava em funcionamento a 

delegação do Algarve, instalada em Faro.

“A RTP – Madeira, no seu 
primeiro ano de existência, 

transmitiu 782 horas de 
programação, atingindo as 

2065 em 1973”Teves, 2007, p.112

14 Estúdio da Radiodifusão Portuguesa em Vila 
Nova de Gaia | Monte da Virgem, inaugurado 
a 20 de Outubro de 1959 | RTP Arquivo
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Na passagem para 1987, já se avizinhava uma televisão privada, 

através da formalização de um pedido pela parte do Patriarco 

de Lisboa, para a atribuição de um canal de TV para a região 

de Lisboa, TVI – Televisão Independente. Nesta altura, Portugal 

apenas dispunha de quatro frequências de rede, sendo que, 

duas já estariam a ser utilizadas pela RTP.

Em 1988, “Ano Europeu do Cinema e da Televisão”, foi assinado 

um protocolo entre a RTP e a Secretaria de Estado e da Cultura 

no âmbito do cinema e por iniciativa do Conselho da Europa 

e da CEE. Este acordo, previa linhas de financiamento para 

a realização de filmes portugueses por realizadores internos 

e externos à empresa. Integrada nas comemorações do Ano 

Europeu, a RTP inaugurou em Lisboa uma exposição alusiva aos 

seus 30 anos de atividade.

Em Maio de 1988, a RTP promoveu em Lisboa, o 1o Encontro 

de Televisões de Língua Portuguesa, onde participaram várias 

estações, como por exemplo, TEVEC (Cabo Verde), TVE_GB 

(Guiné-Bissau), TVE-RDSTP (S.Tomé e Príncipe), TPA (Angola) e 

TVE-M (Moçambique), TV Bandeirantes, TV Manchete, SPB, TV2 

Cultura e TV Globo (Brasil), RTP – USA de Newark e Portuguese 

Channel de New Bedford (USA) e ainda alguns produtores de 

programas de língua portuguesa emitidos na África do Sul e 

Canadá.

A partir de Setembro de 1988 a RTP começou a enviar o 

programa “Portugal magazine” através do satélite “Intelsat” 

para as comunidades portuguesas radicadas nos Estados 

Unidos, Canadá e Bermudas” (Teves, 2007, p.196), com o 

patrocínio da Secretaria da Emigração. Neste final dos anos 80, 

surge uma proposta do Governo, para abolir a taxa de Televisão, 

que equivalia a uma poupança de 30% das receitas da RTP 

e fixava o tempo diário de emissão de Publicidade para um 

máximo de 15%, ou seja, 12 minutos por hora.

O ano de 1990 é marcado pela criação da Alta Autoridade para 

a Comunicação Social, que funciona junta da Assembleia da 

República. Nesta altura é implantado um novo quadro jurídico, 

“definidor do exercício da atividade de Televisão.”

O Arquivo Audiovisual da RTP, passa por uma série de 

transformações com o objectivo de recuperar os suportes 

fílmicos e magnéticos. Em 2002, e em consequência de uma 

Neste mesmo decorria em emissão experimental a televisão de 

Macau, a TDM (Teledifusão de Macau). Acompanhada pela RTP 

desde o seu inicio, “participando com o capital de experiência 

de alguns dos seus técnicos” (Teves, 2007, p.171), sendo que a 

sua emissão era feita em duas línguas: português e cantonês.

A Atualmente a TDM, com mais de 30 anos de existência, “é 

empresa de serviço público de televisão e rádio de Macau 

assume-se pronta para novos voos. Ideias não faltam e o 

aumento de meios, humanos e técnicos, é possível. Só que 

as instalações atuais inviabilizam a ambição. Encontrar novo 

espaço é a prioridade número um.” (texto de Nuno G. Pereira, in 

revistamacau.com, 20 de Agosto 2014) o fim de quase cerca de 

30 anos, três acontecimentos marcaram a RTP. 

A 8 de Outubro de 1986, aquando a inauguração do Centro de 

Emissão, com instalações no edifico da sede, o anúncio efetuado 

pelo “Conselho de Gerência da prioridade atribuída à conclusão 

da rede de distribuição de sinal e por último, a transmissão, pela 

RTP 2, do programa “Europa – TV”. (Teves, 2007, p.174), a 5 de 

Maio de 1986. Este passo importante, com a formalização da 

adesão por parte da RTP, ao consórcio a 24 de Junho de 1985.

15 Instalações da TDM, Macau 
com Diretor de Informação, 
João Francisco Pinto | 
Revistamacau.com
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crise de identidade existente quer na RTP, quer na RDP, surge 

uma nova estratégia de reestruturação. São vários os fatores que 

foram reflexo da situação negativa existente nessa época.

No panorama da esfera audiovisual existia a indefinição quanto à 

missão dos operadores públicos de rádio e televisão. A falta de 

cumprimento das funções e responsabilidades como operador, 

bem como a concorrência direta dos canais privados revelavam-

se na programação pouco consistente e traduziu-se numa 

descida de audiência de 45% em 1995 e para 26% em 2002, 

no caso da RTP1 e RTP2. No mesmo período a RDP viu as suas 

audiências baixarem de 17% para 10%.

A falência técnica da RTP revelou-se nos prejuízos acumulados 

desde 1990 e perante uma situação líquida negativa de 900 

milhões de euros em 2002. A contribuir para este

panorama estiveram também as 9 empresas participadas que 

em 2001 somavam resultados negativos no valor de 16 milhões 

de euros e situações de incumprimento por parte de instituições 

externas.

Para além de custos operacionais de funcionamento muito 

elevados, ainda existia a situação de Recursos Humanos 

desadequada à realidade do momento. Os recursos humanos  

estavam sobredimensionados, com elevados níveis de 

absentismo e com um elevado recurso a trabalho extraordinário 

e remunerações acessórias e entre outras associado a uma forte 

cultura de desresponsabilização.

Esta situação negativa também tinha os seus reflexos ao nível 

da gestão: a elevada instabilidade reflectia-se na rotatividade da 

administração e da direção em apenas 7 anos. De 1995 a 2002 

a empresa teve 5 administrações e 12 direções de programas e 

informação. Com as novas estratégias definidas e apresentadas 

pelo Governo em Dezembro de 2002 e tornadas públicas no 

documento “Novas Opções para o Audiovisual” – nova lei 

da televisão em Setembro de 2003, tornara-se possível um 

reestruturação da RTP e RDP. À RTP cabia a responsabilidade de 

manter um canal generalista de serviço público, a RTP1.

O desenvolvimento de um novo conceito para a RTP2, abrindo 

uma via à participação pública, baseada numa estrutura de 

Sociedade Civil[03]. O desenvolvimento das regiões passaria 

[03] Composta por um grupo de figuras da cultura nacional.

pela criação de um canal com um carácter regional onde 

seria possível aproveita a produção de informação nas várias 

delegações regionais, como por exemplo a Madeira e os Açores 

e mais recentemente Timor.

Em 11 de Maio de 2000, a RTP - juntamente com a Radiodifusão 

Portuguesa (RDP) e a Agência LUSA - passa a fazer parte 

da sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 

denominada Portugal Global, SGPS, S.A.

Em 2002 a história da RTP, passa pelo desafio da criação de 

condições de funcionamento, que só seriam possíveis reduzindo 

o défice de exploração e na resolução das dívidas.

O Conselho de Administração, presidido pelo economista 

Almerindo Marques[04] , assumiu publicamente as suas 

prioridades com o objectivo de conseguir a estabilidade 

económica para a RTP. Um dos relatórios analíticos das situações 

internas, elaborados pelo conselho de administração, dá 

conta da “falência técnica da RTP e da sua situação financeira 

desastrosa” (Teves, 2007, p.343), com prejuízos de 1 200 milhões 

de euros que vinham sendo acumulados já desde 1999 e um 

passivo de 1 300 milhões de euros em 2002. A RTP apresentava 

um quadro negro ao nível geral, quer a nível de identidade, 

estratégia e organização, no qual o conselho de administração 

teve que tomar medidas ao nível dos trabalhadores da empresa, 

tentando eliminar vícios, erros e falta de produtividade. Em 

contrapartida pretendia-se oferecer uma melhor televisão para 

todos: “Estamos todos certos de que todos os que gostam 

da nossa RTP, e sobretudo os que nela trabalham, vão estar 

disponíveis para desenvolver com êxito o plano que anunciamos, 

disponibilizando-se cada um fazer o“que é imprescindível que se 

faça” (Almerindo Marques citado em Teves, 2007, p. 343). 

Esta fase da RTP, foi fundamental para simplificar a estrutura 

organizativa e criar uma cultura de grupo. Entre algumas ações 

tomadas, destacam-se, o relançamento do Museu e Centro 

de documentação, relançamento da “2”, exploração do cabo 

através de canais temáticos e as novas instalações para um 

“novo modelo de atividade (radio e televisão), (Teves, 2007, 

p.343), novo acordo coletivo de trabalho, os novos sistemas de 

informação e gestão, e a implementação de novas tecnologias 

para os novos projetos do serviço público de televisão.

A Holding Portugal Global foi extinta em 22 de Agosto de 

2003, tendo sido feita a reestruturação do sector empresarial 

do Estado na área do audiovisual. Entre outras alterações, 

transformou-se a antiga Radiotelevisão Portuguesa, S. A., 

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, numa 

nova sociedade gestora de participações sociais, denominada 

Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, S. A., na qual se integravam 

todas as participações do Estado na televisão (aberta, satélite, 

cabo e digital) e na Rádio. Foi ainda criada uma sociedade 

anónima de capitais exclusivamente públicos designada 

Radiotelevisão Portuguesa - Serviço Público de Televisão, S. A.

[04] Presidente do Conselho de Administração entre 2004 e 2007.
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Programa Fénix, um plano de ação com vista a reestruturar a RTP 

a vários níveis (Portugal, Fénix, 2003). A partir de Setembro de 

2003, a RTP e a RDP passam agora a ter objetivos empresariais 

comuns “Programa Fénix[05]”.

1 | Introduzir uma lógica de gestão rigorosa e orientada à 

eficiência. 

2 |  Racionalizar a estrutura empresarial da RTP e RDP.

3 |  Introduzir uma lógica de gestão rigorosa e orientada à 

eficiência. 

4 |  Potenciar as sinergias entre a RTP e RDP.

5 |  Reduzir os custos de funcionamento da RTP e RDP em 110 

milhões de euros por ano, a partir de 2003.

Este processo de reestruturação passou por uma reorientação 

dos conteúdos. A constante aposta numa sólida matriz de 

serviço público, o lançamento de programas com novos 

formatos vocacionados para os conteúdos prioritários de 

serviço público e eliminando programas sensacionalistas e de 

concorrência direta com os canais privados. Foram objectivos 

também, a recuperação da confiança por parte do consumidor 

num serviço público de qualidade, a aposta no rigor da 

informação, dos horários de transmissão e estabilidade da grelha 

de programação.

Em 2004 surge o primeiro canal temático por cabo. A RTPN inicia 

[05] Programa de reestruturação da RTP - 2003

A partir de 5 de Janeiro de 2004, a RTP2 deu lugar a um novo 

canal denominado “2:”. Em 31 de Março de 2004, a Rádio e 

Televisão de Portugal - de que fazem parte os operadores de 

serviço público RDP e RTP - inaugurou as suas novas instalações 

na Av. Marechal Gomes da Costa (Cabo Ruivo). É também nesta 

data que a RTP passa a difundir as suas emissões a partir deste 

novo local.

A quantidade e qualidade de arquivo histórico justifica a criação 

de um espaço de emissão para a divulgação dos mesmos. 

Ainda dentro de um conceito de serviço público e neste caso a 

alargar às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo 

era necessário potenciar a RTP Internacional e a RTP África e 

desta forma desenvolver um meio de defesa da língua e cultura 

portuguesas em todo o mundo. Neste grupo de opções ainda 

é contemplada a crescente preocupação da preservação do 

arquivo histórico da RTP que passa pelo estudo e planeamento 

da sua transferência para o Arquivo Nacional das Imagens em 

Movimento (ANIM) situado em Lisboa. A reestruturação ainda 

abrange a área tecnológica ao preparar a televisão para os 

futuros desafios no domínio da televisão digital e da multimédia.  

Já do lado da RDP, seria objectivo manter as 3 antenas de 

âmbito nacional, mas com objetivos bem diferenciados.

A Antena 1 com um carácter mais informativo. A Antena 2, 

mais cultural e com uma forte contribuição para a revitalização 

e rejuvenescimento dos diversos públicos. E por último a 

Antena 3, vocacionada para um público mais jovem. Em 

sintonia com a RTP com o objectivo de manter um serviço 

público mais consistente e abrangente, cabe à RDP promover 

a dinamização das outras antenas regionais, nomeadamente a 

Madeira e Açores, e as antenas internacionais orientadas para as 

comunidades portuguesas no estrangeiro e países de africanos 

de língua portuguesa.

A situação complicada para a RTP, perante uma crise de 

identidade, de estratégia, de organização e de integridade. Uma 

crise acentuada, falência técnica e custos operacionais elevados, 

uma empresa sobredimensionada, resultou num decréscimo 

de audiência, instabilidade de gestão, incumprimento das 

obrigações de serviço público a concorrência com os operadores 

privados perante o incumprimento pela parte da RTP do seu 

serviço público. Em Janeiro de 2003, foi implementado o 

16 Instalações da RTP na Av. Marechal 
Gomes da Costa | Foto RTP Arquivo
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“O complexo edificado (segundo o projeto do arquiteto Freder-

ico Valsassina) tem, no extremo oriental, um edifício destinado 

a serviços (9 andares, sendo 5 acima do solo) como sejam a pro-

dução, a Multimédia e o Arquivo...” (Teves, 2007, p.390).

Um investimento de 5 milhões e 800 mil euros no Centro de 

Produção do Porto. Novos estúdios de informação ainda durante 

o ano de 2007 e um estúdio de produção em 2008. 

A 25 de Março de 2008, é assinado o Contrato de Concessão 

do Serviço Público de Televisão entre o Estado Português e a 

Rádio e Televisão de Portugal S. A., com acordo complementar 

para o quadriénio 2008/2011 e com o objectivo de regular e 

definir os direitos e obrigações do Estado e da concessionária, 

abrangendo serviços de programas Televisivos de “acesso não 

condicionado, livre ou, quando razões de natureza tecnológica 

ou financeira assim o imponham, de acesso não concessionado 

com assinatura”. (Cláusula 2)[06] 

Em Portugal a sociedade mantém com a televisão generalista 

um laço tradicional e, simultaneamente, “revela o apetite pela 

fragmentação” (Torres, 2011). De uma forma geral, o consumo 

do audiovisual em Portugal está em constante mudança, sendo 

a transformação motivada por novas possibilidades de con-

sumo, visionamento e interação proporcionada pela inovação 

tecnológica. O consumo mediático atual caracteriza-se essen-

cialmente pela personalização, privatização e interatividade 

[06] Cabe ao serviço público de televisão garantir o pluralismo e da diver-
sidade, constituindo-se como alternativa à televisão comercial. Entre outros, 
fazem parte desse acesso, serviço de programas generalista distribuído em 
simultâneo em todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas, di-
rigido ao “grande público” e ainda um segundo serviço de programas generalis-
ta distribuído em simultâneo em todo o território nacional, incluindo as Regiões 
Autónomas, aberto à participação da sociedade civil e com o objectivo de 
satisfazer as necessidades informativas, recreativas e, em especial, educativas, 
formativas e culturais dos diversos segmentos do público, incluindo minorias. O 
lançamento de novos serviços de programas de televisão, deve ser precedido 
de aditamento contractual. (Contrato de Concessão do Serviço Público de Tel-
evisão entre o Estado Português e a Rádio e Televisão de Portugal S. A.). A ERC, 
como entidade reguladora, tem como função o controle sobre esta concessão.

as suas emissões a 31 de Maio. Criada a partir da antiga NTV 

criada a 15 de Outubro de 2001, intitula-se como um canal de 

informação, com um carácter regionalista. A informação ocupa 

grande parte da grelha de programação. Aposta em magazines 

culturais e debates sobre a atualidade, assim como a restante 

programação, com um carácter mais alternativo em relação 

às opções de canal aberto, nomeadamente, com enfoque na 

música, desporto e sociedade, direcionada a uma camada mais 

jovem.

Em 2011 dá lugar à RTP Informação, mantendo o seu carácter 

informativo. Este canal de televisão foi substituído pela RTP 3 a 

Outubro de 2015.

A 6 de Dezembro de 2004, a RTP Memória inicia as suas 

emissões temáticas por cabo. Intitula-se como canal generalista 

que abrange uma boa parte do arquivo histórico da RTP, que 

para além da reposição de programas, também contribui para 

uma reflexão sobre temas da atualidade.

“A RTP conseguiu alcançar o equilíbrio de exploração já no 

exercício de 2005, ao registar “entre um a dois milhões de euros 

positivos” antecipando a data de 2006 inicialmente prevista 

(Acordo de Reestruturação Financeira assinado com o Estado)” 

in Diário de Notícias – Entrevista de Almerindo Marques à jornal-

ista, Paula Brito.

Já em 2005 e pleno plano de reestruturação, o Conselho de Ad-

ministração considerou não serem necessárias outras empresas 

subsidiarias para além da RTP Meios de Produção e o Media-

parque. O grupo ganhou uma nova imagem de forma a estabe-

lecer uma identidade corporativa sólida, transversal, na qual, foi 

desenvolvida uma identidade específica para os vários canais e 

serviços, integrados num universo de marca global e coerente.

O processo de reestruturação da RTP continuava em vigor. A 

Reestruturação da Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, S.A., 

concessionária do serviço público de rádio e televisão, pelo 

Decreto-Lei no 8/2007 de 14 de Fevereiro, passando a denomi-

nar-se Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

Após o fecho dos estúdios do Lumiar, o novo centro de pro-

dução de televisão foi inaugurado a 7 de Março de 2007. Desta 

forma a cerimonial inaugural, coincidiu com as comemorações 

dos 50 anos da RTP.

“Uma imagem inovadora, 
forte e homogénea, capaz 
de capitalizar a presença 
exterior das instituições 
e fomentar o espírito de 
grupo.”Teves, 2007, p. 347
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 milhões de euros na RTP Açores.

Em 2013, um novo plano de desenvolvimento e redimensiona-

mento da RTP foi apresentado pelo Ministro Miguel Relvas aos 

deputados, tendo sido o mesmo elaborado pela administração 

liderada por Alberto da Ponte. Sendo este um documento que 

também fixa objetivos para as audiências, no mesmo documen-

to, RTP teria que subsistir com um orçamento de 180 milhões 

de euros por ano e que a sua estrutura de custos e de pessoal 

teria que ser optimizada, no entando não era esclarecedor sobre 

o número de funcionários a abandonar a empresa até ao final 

de 2014. Nesta altura, a RTP gastaria em salários 76 milhões de 

euros e o objetivo era reduzir esse valor para 55 milhões. Este 

plano teria como objetivo o financiamento da RTP através de 140 

milhões de euros decorrentes da Contribuição do Audiovisual, 

em conjunto com 40 milhões de receitas comerciais. O consel-

ho de administração liderado por Alberto da Ponte, estimava 

ainda um cenário de aumento das receitas comerciais na ordem 

dos 13% por ano em 2014 e 2015 para, respetivamente, 45 e 51 

milhões de euros, fixando em 52 milhões de euros a previsão de 

receitas comerciais em 2016.

Um novo contrato de concessão para o serviço público, foi 

assinado a 6 de Março de 2015, um dia antes do 58o aniversário 

da RTP, numa cerimónia na sede da empresa onde também 

se assinalou a consagração do novo modelo para a empresa, 

perante Gonçalo Reis, o novo Presidente do Conselho de 

Administração.

(Cheta, 2007, p.4). A RTP, sempre primou por estar na vanguarda 

das novas tecnologias que contruíssem para um melhor e mais 

eficaz serviço de televisão. Já em 1997, a entrada em serviço de 

emissão do Teletexto RTP, “um jornal impresso ao serviço dos 

espectadores que, na circunstância, descobriram como era pos-

sível ler-se TV.” (Teves, 2007, p.278)

Em 2009 a RTP adere às redes sociais, com a criação de 

uma página de Facebook e anos mais tarde adere à rede do 

Instagram, de forma a marcar presença com um público mais 

jovem. Essa necessidade de entrar na rede Instagram estendeu-

se a programas específicos como The Voice Portugal[07] e o Chefs 

Academy[08], assim como às antenas de rádio, nomeadamente 

a Antena 3. Esta proximidade é justificada pela RTP como uma 

forma de seguir as tendências, partilhada na revista Notícias 

TV[09], por Élia Rodrigues da área dos conteúdos multimédia da 

RTP.

Em 2014 a RTP já era seguida por 333 mil pessoas só no 

Facebook, por 10 mil no Twitter e por 3 mil no Instagram. A RTP, 

passou por vários processos de reestruturação da empresa, 

sendo que os mais complexos aconteceram após 2010. A 15 

de Setembro de 2011, o plano de reestruturação financeira da 

RTP, tinha como objectivo abordar o futuro mais próximo da 

RTP “com maior optimismo e maior eficiência”, conforme a 

declaração do ministro Miguel Relvas[10] à comunicação social.

Com a grande preocupação dos investimentos feitos o com o 

dinheiro dos contribuintes portugueses era fundamental manter 

um elevado grau de exigência.Mesmo assim as manifestações 

de opinião pública eram constantes sobre o tema.

A administração da RTP de então era liderada por Guilherme 

Costa que numa audição parlamentar anunciou a redução 

para quatro horas diárias da produção da RTP Açores e da RTP 

Madeira, sendo esta uma medida do plano da empresa, por 

considerar os gastos da RTP Madeira e RTP Açores demasiado 

elevados, 11,7 milhões de euros por ano na RTP Madeira e 13 

[07] Concurso de novos valores de interpretes da RTP1, apresentado por 
Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, com o patrocínio da Antena 3

[08] Programa de televisão que dá formação na área de cozinha e que ajuda a 
encontrar novas oportunidades de trabalho e de vida. Ao longo de 12 semanas, 
12 alunos, entram na maior escola de cozinha do país, onde teráo a oportuni-
dade de frequentar um curso completo de culinária dado pelos maiores profis-
sionais da área (fonte: RTP)

[09] Revista TV, Revista online do Jornal de Notícias, com edição à sexta-feira

[10] Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares no XIX Governo Con-
stitucional de Portugal, durante o período de 21 de Junho de 2011 a 13 de Abril 
de 2013

17 The Voice Portugal, 
logótipo e episódios 
disponíveis na plataforma 
RTP Play | RTP Arquivo

18 Logótipo do programa 
“Chefs Academy” | 2009

19 Recorte do Jornal Público 
de artigo de opinião de Inês 
Sequeira e Miguel Gaspar, 
sobre a reunião de aprovação 
das linhas gerais sobre o 
futuro da RTP de acordo 
com o Plano de Estabilização 
Económico – financeira 
da televisão pública, a 24 
de Outubro de 2011

20 Recorte do Jornal Público 
sobre a prestação do serviço 
público.ao nível do mercado 
publicitário | Público Porto 
| 25 Outubro 20111
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Nestes últimos anos a televisão em Portugal tem estado no 

centro das atenções, não só pelas questões de reorganização 

do setor, mas também pelas expectativas decorrentes 

da digitalização, da inovação tecnológica e das novas 

possíbilidades daí resultantes.

Por um lado, “O campo audiovisual, designadamente o que 

está ligado aos grandes fluxos de difusão de programas de TV, 

videos e filmes, é, assim, no plano estratégico, e no plano das 

discursividades e dos contextos historico-culturais, um dos eixos 

preferenciais, necessariamente incontornáveis, para a reflexão 

neste final de século.” mas (Wolton, 2011, p.10) por outro lado 

é importante construir novos contextos de interactividades, 

reconfigurar os dispositivos e paradigmas comunicacionais que 

reconfiguram a esfera pública e política e desta forma os novos 

discursos daí são resultantes. Um novo campo de mediação 

tem vindo a surgir, marcado pela progressiva integração das 

tecnologias digitais e interactivas no campo dos media, na 

informação e dos serviços, fornecendo novas possibilidades de 

novos e diferentes modelos de fluxos de informação.



56
 



57

A Marca Gráfica RTP  | A Imagem Coordenada como Síntese de Identidade | 2016

Vogal | Luiana Cristina Vieira Nunes Carvalho dos Santos 

 (renúncia a 03/09/2012)

Vogal | José Fernando Maia de Araújo e Silva (renúncia a 

 03/09/2012)

Prazo de duração do Mandato 2008 / 2011 | Data da deliberação: 

19 / 12 /2007

Presidente do Conselho de Administração | Manuel Guilherme 

de Oliveira da Costa (Gestor) 

Vice-presidente | José Manuel Marquitos de Abreu Ferreira

Vogal |  António Luís Marinho dos Santos

Vogal |  Carla Maria de Castro Chousal (com renúncia a partir de 

 05/09/2011)

Vogal |  Maria Teresa Prata Macias Marques Pignatelli

Prazo de duração do Mandato 2004 / 2007 | Data da deliberação: 

11/ 03/2004 Presidente do Conselho de Administração | 

Almerindo da Silva Marques (economista) Vice-presidente | Jorge 

da Mota Ponce Leão (Advogado)

Vogal |  Luís da Silva Marques (Jornalista)

Vogal |  Armando Jorge de Carvalho Costa e Silva (jurista)

Vogal |  Gonçalo Trigo de Morais Albuquerque Reis (Gestor)

1. 2. 1 Conselho de Administração da Rádio e Televisão de 
Portugal | 2004 a 2018 

Atual Conselho de Administração[01] | Prazo de duração do 

Mandato 2015 / 2018

Presidente do Conselho de Administração | Gonçalo Trigo de 

Morais Albuquerque Reis (Gestor) |

Direção Institucional de Arquivo

Cooperação

Direção Comercial e Marketing

Direção de Serviços Digitais e Multimédia

Direção de Tecnologia e Sistemas e Manutenção Técnica 

Gabinete de Auditoria Interna

Vogal | Nuno Artur Silva (autor) | Pelouro (Fonte: OS nº 2  

 09/02/2015) Direção Estratégica de Grelha

Direção de Programas de Televisão RTP2

Direção de Programas de Rádio Direção de Informação de 

Rádio Direção de Produção

Centro Norte

Direção de Emissão Media Centro de Inovação

Vogal | Cristina Vaz Tomé (engenheira) | Pelouro (Fonte: OS 

 nº 2 09/02/2015) Direção Financeira

Direção de Recursos Humanos Direção de Compras

Direção Jurídica

Centro Regional dos Açores Centro Regional da Madeira

Prazo de duração do Mandato 2012 / 2015 | Data da deliberação: 

18/09/2012 

Presidente do Conselho de Administração | Alberto Manuel 

Rosete da Ponte (renúncia a Fevereiro de 2015)

Vogal | Luiana Cristina Vieira Nunes Carvalho dos Santos 

 (renúncia a Fevereiro de 2015) 

Vogal | António José Beato Teixeira (renúncia a Fev. 2015) 

[01] Fonte: Certidão Permanente - Registo comercial da Rádio e Televisão de 
Portugal – fornecido pela Direção Jurídica da RTP.
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correntes de opinião, designadamente de natureza política, 

religiosa e cultural.

Assegurar a promoção da cultura portuguesa e dos valores que 

exprimem a identidade nacional, de acordo com uma visão 

universalista, aberta aos diferentes contextos civilizacionais.

Assegurar a valorização da criatividade e a promoção do 

experimentalismo audiovisual.

Assegurar a acessibilidade dos cidadãos residentes no território 

nacional aos serviços de programas por si difundidos.

Assegurar a adoção de tecnologia, técnicas e equipamentos que 

proporcionem a melhoria da qualidade ou eficiência do serviço 

público de televisão.

Promover a assimilação dos princípios, valores e direitos 

fundamentais vigentes na ordem comunitária e nacional, 

reforçando as condições para o exercício informado da cidadania 

e para o desenvolvimento de laços de solidariedade social.

Garantir a produção e transmissão de programas educativos 

e de entretenimento destinados ao público jovem e infantil, 

contribuindo para a sua formação.

Garantir a transmissão de programas de carácter cultural, 

educativo e informativo para públicos específicos.

1. 3 A Empresa Holding RTP – Rádio e Televisão de 
Portugal – Perfil Empresarial. 

1 | Missão, objetivos e obrigações de serviço público[01]

A missão e objetivos são fixados na Lei e no Contrato de 

Concessão do Serviço Público de Televisão. As políticas da 

Empresa são estabelecidas pelo Conselho de Administração, em 

linha com os objetivos fixados e as orientações que vêm sendo 

transmitidas pela Tutela.

2 | Contrato de concessão do serviço público de televisão[02]

Assegurar uma programação variada, contrastada e abrangente, 

que corresponda às necessidades e interesses dos diferentes 

públicos.

Assegurar uma programação de referência, qualitativamente 

exigente e que procure a valorização cultural e educacional dos 

cidadãos.

Promover, com a sua programação, o acesso ao conhecimento e 

à aquisição de saberes, assim como o fortalecimento do sentido 

crítico do público.

Combater a uniformização da oferta televisiva, através de 

programação efetivamente diversificada, alternativa, criativa e 

não determinada por objetivos comerciais.

Manter uma programação e informação de referência, 

contribuindo desse modo para regular e qualificar o universo do 

audiovisual nacional.

Proporcionar uma informação isenta, rigorosa, plural e 

contextualizada, que garanta a cobertura noticiosa dos principais 

acontecimentos nacionais e internacionais.

Assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas 

[01] http://media.rtp.pt/institucional/rtp/missao/

[02] http://media.rtp.pt/institucional/wp-content/uploads/sites/31/2015/07/
contratoConcessao2015.
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Garantir o exercício dos direitos de antena, de resposta e de 

réplica política, nos temos constitucional e legalmente previstos.

Emitir as mensagens cuja difusão seja solicitada pelo Presidente 

da República, pelo Presidente da Assembleia da República ou 

pelo Primeiro-Ministro.

Ceder tempo de emissão à Administração Pública, com vista à 

divulgação de informações de interesse geral, nomeadamente 

em matéria de saúde e segurança públicas.

Garantir a emissão de programas que valorizem a economia e a 

sociedade portuguesa, na perspetiva do seu desenvolvimento.

Participar em atividades de educação para os meios de 

comunicação social, garantindo,

nomeadamente, a transmissão de programas orientados para 

esses objetivos.

Promover a emissão de programas de língua portuguesa e 

reservar à produção da Europa parte considerável do seu tempo 

de emissão. Dedicar percentagens superiores às exigidas na Lei 

a todos os operadores de televisão, tendo em conta, a missão 

de cada um dos seus serviços de programas.

Apoiar a produção nacional de obras cinematográficas e 

audiovisuais, no respeito pelos compromissos internacionais que 

vinculam o Estado Português, e a coprodução com outros países, 

em especial europeus e da comunidade de língua portuguesa.

Emitir programas destinados especialmente aos portugueses 

residentes fora de Portugal e aos nacionais de países de língua 

portuguesa.

Garantir a possibilidade de acompanhamento das emissões por 

pessoas com necessidades especiais, nomeadamente através do 

recurso à legendagem por teletexto, à interpretação por meio 

da língua gestual, à áudio descrição ou a outras técnicas que se 

revelem adequadas.
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1. 4 O Universo RTP

As políticas de recursos humanos da RTP têm a preocupação de 

preservar a igualdade de oportunidades e a não discriminação. 

assim como a valorização individual dos recursos humanos.

“Ao longo de 2010, desenvolveu-se uma intensa atividade 

formativa, traduzida em 315 ações que abrangeram 3.341 

participantes, num volume de formação superior a 20.000 

horas. Para este volume, concorreu de forma especial o plano 

de formação dirigido apreensão da lógica e da substância do 

Acordo Ortográfico que a RTP adotou a partir de janeiro de 

2011. Só nessa formação, realizada num mês, no Continente 

e Ilhas, foram envolvidos 1.827 formandos. O parceiro da RTP 

nesta operação foi o ILTEC. (...) Na área específica de televisão, 

prosseguiu-se o esforço de formação e familiarização com o 

HDTV. Deu-se formação prática com recurso a especialistas 

conceituados nas áreas da Iluminação, Controlo de Imagem, 

Cenografia, Caracterização, Grafismo e áudio.” RTP - Relatório 

de Contas 2011

21 Ações de formação 
no ano de 2010 
| Dados RTP

22 Ações de formação 
no ano de 2011 
| Dados RTP

23 Ações de formação 
no ano de 2012 
| Dados RTP
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Formação em Softwares Microsoft

Formação em reparações feitas em trabalho em 

altura

Formação em conservação de torres de emissão

Formação em software de gestão informático Assyst

Formação para o Multimédia no servidor Wonza 

que dá apoio à plataforma RTP/Play

Soldadura de fibra ótica na perspetiva da instalação 

e manutenção (Lisboa e Londres)

Iluminação e Controlo

Operação de videotape

Formação em áreas técnicas de apoio ao sistema 

ENPS que serve as redações

Formação em SAP para o conjunto das famílias 

profissionais que trabalham com o sistema

Regiões autónomas
Foi feito um esforço particularmente significativo no 

que diz respeito aos Açores e Madeira com ações 

que abrangeram:

“Coaching” aos diretores regionais para a área de 

TV, seguido de um levantamento da organização 

e da sua função, tendo em vista a definição de um 

novo posicionamento no futuro• Apresentação de 

televisão e conceitos de verbalização em diretos e 

em situação de pivô (Madeira)

Arquivo e documentação (Madeira)

Vídeo jornalismo (Açores)

Produção de Rádio (Açores e Madeira)

Visualização: tratamento e imagem pessoal

 (Madeira)

Formação em técnicas vocais (Açores)

Formação “on job” em infografismo (Açores)

Formação em Arquivo e Monitorização (Açores)

Áreas de conteúdos
Aplicação na RTP do Acordo Ortográfico (fase de 

entrada em vigor concreta e pós-formativa) 

Produção Rádio

“Coaching” Editores de Rádio

Transição para o HDTV

Apresentação de Televisão, Lisboa e Porto

Formação em jornalismo económico, Rádio, TV e web 

(Lisboa e Porto) 

Preparação de um glossário económico jornalístico (em 

construção)

Triagem e formação de apresentadores dos canais 

internacionais de TV 

Pesquisa jornalística no banco de dados Pordata

Formação no sistema de Edição Dalet

Formação em captação de som para TV

Técnicas Vocais

Atualização do Prontuário Sonoro em mais 300 pala-

vras estudadas

Manuseamento de câmara para a multimédia

Edição em Edius Canopus (sistema de envio para 

repórteres no exterior)

Formação em realização multi câmaras e captação de 

imagem (Cabo Verde)

Formação em Photoshop e “After Effects” para auto-

promoções

Formação transversal a famílias de conteúdos 

em Direitos de Autor

Áreas técnico/operacionais
Análise de sinais e sistemas de televisão

Estudo da transição técnica para o paradigma de 

HDTV

Formação em servidores para o AGS, AGC e AGP

Formação em área de manutenção diversas
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Áreas administrativas
Ação de Gestão do tempo para a Direção Comercial

Ação sobre o sistema de normalização contabilística para 

os profissionais da área assimilarem os novos procedi-

mentos e normas (com a PWC)

Curso de avaliação da qualidade da auditoria interna

Lançamento de cursos de Excel intermédio e de Power-

Point

Cursos de Administração de compras no sistema “Assyst”

Palestras, formações internacionais e formações académi-

cas

Palestras sobre a TDT (Lisboa e Porto)

Palestras sobre a nova lei da rádio (Lisboa, Madeira e 

Açores)

Palestras sobre a nova lei da televisão (3 em Lisboa e 1 no 

Porto)

Ciclo de três palestras sobre criatividade pelo Arquiteto 

Henrique Cayatte (3 sessões)

Encontros com trabalhadores e o Provedores (Porto, 

Coimbra e Faro)

Soldadura de Fibra Ótica (Londres)

Formação de um grupo pluridisciplinar em Genebra na 

UER sobre criação de novos formatos

Formação de formadores em Bristol (BBC) no quadro do 

Circom

Pós-graduação em Direito da Comunicação, Universidade 

de Coimbra

Apresentação da tese do de doutoramento do jornal-

ista Adelino Gomes sobre “O Telejornal e Zapping, na 

era da Internet”

Palestras dirigidas a quadros sobre os Valores da Sus-

tentabilidade

Colóquio sobre os “Media” e 

a Deficiência APOIOS

Destacamento durante dois períodos de duas semanas 

cada do coordenador pedagógico de TV para ações 

de cooperação em Moçambique e Timor

Formação de tutores em apoio à Academia RTP 

e fornecimento de suportes de enquadramento 

teórico-práticos para apoiar a formação 

efetiva no terreno

Contributos e sistemática organizativa para o 

novo Livro de Estilo

Contributos para o programa da Conferência Anual 

RDP/África, uma vez que o tema foi sobre 

a língua portuguesa.

24 Diversas ações de formação 
no ano de 2013 | Dados RTP
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“O Plano de Formação inicialmente traçado foi objeto de 

acertos e ajustamentos resultantes de um conjunto de fatores 

supervenientes, como a introdução de novos equipamentos 

e softwares, com incidência direta na atividade prevista, bem 

como a mudança de responsáveis de direções cliente de grande 

dimensão das áreas de conteúdos e tecnológica. Dentro das 

circunstâncias descritas verificou-se, entretanto, que a adaptação 

do Plano de Formação resultou numa intensa atividade que 

abrangeu 1.288, formandos, num total de 13.881 horas e de 190 

ações.” (Relatório de Contas 2012)

“A RTP continuou a investir, em 2013, na formação de 

competências da sua equipa, embora se tenha registado 

um decréscimo de 36% das horas de formação ministradas 

face a 2012, embora se tenha registado um crescimento em 

áreas críticas para a empresa, como o jornalismo e gestão e 

administração. Das 6.381 horas de formação, 42% foi na área 

do jornalismo e reportagem, com uma variação de mais 231% 

face ao ano anterior. A área de gestão e administração, que teve 

um peso de 23% de horas formativas, registou um aumento de 

92% face a 2012. Os audiovisuais representaram 13% das horas 

formativas, embora tenha conhecido uma diminuição de 67% nas 

horas totais de formação face ao ano anterior. Foi ainda lançado 

o Programa de Apoio a Saídas Voluntárias em março 2013, 

donde resultou a saída de mais de 200 trabalhadores. 

Este Programa pressupunha candidaturas por parte dos 

Trabalhadores a rescisões por mútuo acordo do contrato de 

trabalho com a RTP, contemplando duas modalidades distintas: 

(1) até 55 anos de idades – indemnização calculada com base 

na antiguidade do Trabalhador na Empresa; (2) 55 anos de 

idade ou mais – indemnização calculada com base no potencial 

numa situação de pré- reforma com compensação por eventual 

penalização por pedido de reforma antecipada junto da 

Segurança Social.” (Relatório De Contas 2013)
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Foram realizados na RTP nas diversas áreas da organização, 101 

estágios durante o ano 2010, 134 no ano de 2011 e 125 estágios 

durante o ano de 2012.

“No fim do ano, foi dada continuação ao Programa de Apoio 

a Sa.das Voluntárias iniciado em 2009, tendo-se concretizado a 

saída de 69 trabalhadores: 7 por cessação de contrato por mútuo 

acordo, 21 pedidos de aposentação e 41 por pré-reforma. Este 

programa deu seguimento a vários dos pedidos que tinham 

sido apresentados em 2009, sem possibilidade de concretização 

naquele ano.” (Relatório de Contas, 2010)

Durante este ano de 2011, e mantendo a continuidade de 

processos decorridos em anos anteriores, foram lançados dois 

Programas de Apoio a Saídas Voluntárias da Empresa (PASV), 

com candidaturas por parte dos Trabalhadores a rescisões por 

mútuo acordo do contrato de trabalho com a RTP, contemplando 

duas modalidades distintas:

até 55 anos de idade - indemnização calculada com base na 
antiguidade do Trabalhador na Empresa;

55 anos de idade ou mais - indemnização calculada com base 
no potencial numa situação de pré-reforma com compensação 
por eventual penalização por pedido de reforma antecipada 
junto da Previdência Social.

25 Diagrama sobre  os 
estágios realizados 
na RTP | Dados RTP 

26 Distribuição de estúdios 
e redações em Portugal 
e ilhas. | Dados RTP 2014
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Estes programas ocorreram nos 2º e 4º trimestres do ano e 

originaram a saída de 180 Trabalhadores (Relatório de Contas, 

2011). O número de trabalhadores na empresa tem vindo 

a diminuir como resultado de reestruturações sucessivas e 

processos de reformas.

Em 2013 a equipa da RTP apresentava um total de 1818 

colaboradores, menos 11% que em 2012. 99% dos colaboradores 

trabalham nas delegações nacionais da RTP. As delegações 

internacionais têm um total de 12 colaboradores. A variação 

no número de colaboradores por delegações desceu 11% em 

Lisboa e no Porto, e 10% nas outras delegações nacionais.

De acordo com o Relatório de sustentabilidade RTP de 2013, 

o número de colaboradores nas delegações internacionais 

manteve-se face a 2012, sendo que todos os gestores de topo 

da empresa são portugueses. 

27  Número de trabalhadores 
desde 2011 a 2015 
| Dados RTP

28 Número de trabalhadores 
que sairam da RTP entre 
2010 e 2015 | Dados RTP

29 Delegações em 
Portugal | Dados RTP
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A Rádio e Televisão de Portugal (RTP) é responsável pelo serviço 

público de rádio e televisão em Portugal. Desde 2004 que a 

Radiodifusão Portuguesa (RDP) e a Radiotelevisão Portuguesa 

(RTP) até então entidades distintas, após a reestruturação 

fundiram-se numa só empresa, a Rádio e Televisão de Portugal, 

SA. Desta forma a Rádio e Televisão de Portugal, S.A. passou a 

englobar os serviços de Rádio, Televisão e Web, nomeadamente 

8 canais de televisão, oito canais de rádio e sete canais de Web 

Rádio.

Perfis dos 
canais de 
televisão 
e rádio

RTP1| Canal generalista que privilegia 

a ficção nacional, informação, desporto 

e entretenimento, com o objetivo de 

proporcionar uma escolha variada | 

zona de emissão · Portugal

RTP2 | Canal alternativo à RTP1 aberto 

à sociedade civil com enfoque nos 

espaços de debate, documentários e 

programas dirigidos para os públicos 

mais novos, para as minorias e para 

os cidadãos com dificuldades de 

comunicação e mobilidade | zona de 

emissão · Portugal

RTP 3 | I Canal de informação, com 

notícias, reportagens e espaços de 

debate | zona de emissão · Portugal, 

distribuído por operadores de 

telecomunicações | Perfis dos canais 

de rádio
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RTP Açores | Tem como principal 

componente da sua emissão a 

informação, mas o entretenimento, 

os programas documentais e os 

infantojuvenis marcam presença 

nesta emissão | zona de emissão · 

Região Autónoma dos Açores

RTP Madeira | Canal de 

características regionais com 

enfoque para a informação e a 

realidade regional | zona de emissão 

· Região Autónoma da Madeira

RTP Internacional | Canal global em 

língua portuguesa que promove a 

língua e a cultura portuguesa | zona 

de emissão · Todo o mundo via 

satélite

RTP África | Enfoque para as 

notícias do dia e para os programas 

produzidos em e para África | zona 

de emissão · Através de redes de 

emissores em: Moçambique, Cabo 

Verde, Guiné, S. Tomé em Príncipe 

e redes de cabo em toda a África



68
 

ANTENA 1 | Canal generalista com 

enfoque para a informação nacional 

e internacional, entretenimento, 

com predominância para a música 

portuguesa, a divulgação de temas de 

relevância sociocultural e de atualidade 

desportiva | zona de emissão · Portugal

ROCK Antena 3 | O universo do Rock 

e da música eletrónica constituem a 

programação desta web rádio 

| zona de emissão · Todo o Mundo

ÓPERA Antena 3  | Programação dedicada 

à ópera e a toda a diversidade dos géneros 

operáticos e afins. 

zona de emissão · Todo o Mundo

RDP África | Com programação 

baseada na música, na informação, 

na cultura e no desporto. O objetivo 

desta estação é promover a integração 

dos países africanos de língua oficial 

portuguesa. | zona de emissão · Através 

de redes de emissores de FM em: 

Moçambique, Cabo Verde, Guiné, S. 

Tomé e Príncipe e redes de cabo em 

toda a África. E ainda emissores de FM 

em Lisboa, Coimbra e Faro

ANTENA 3 | Baseada em música 

alternativa e na divulgação de novos 

grupos musicais portugueses. É a rádio 

jovem do grupo da rádio pública 

| zona de emissão · Portugal

Rádio Vivace | Concertos, peças para piano, canções, 

música de câmara e sinfonias são os conteúdos desta 

web rádio, onde podemos escutar sempre os grandes 

nomes da grande música 

| zona de emissão · Todo o Mundo | Extinta em 2015

RDP Internacional | Com programação baseada na 

música, na informação, na cultura e no desporto 

| zona de emissão · Retoma as emissões  para Timor  

em Setembro de 2016 
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ANTENA 2 | Com um âmbito cultural 

esta rádio tem programação baseada 

na música clássica e programas culturais 

com música tradicional portuguesa | 

zona de emissão · Portugal

ANTENA 2 Viva | Os Sinais do tempo 

presente com todo um universo de 

temas desde o falar bom português, 

às causas públicas até à gestão dos 

negócios e ao prazer de ler | zona de 

emissão · Todo o Mundo

ANTENA 1 Vida | Com programação 

destinada aos lusófonos residentes 

fora de Portugal, em particular 

as comunidades de emigrantes 

portugueses. Informação, 

entretenimento, desporto, divulgação 

cultural promoção das iniciativas 

das comunidades são os princípios 

orientadores da programação desta 

estação | zona de emissão · Todo o 

Mundo via Satélite e Internet

DANÇA Antena 3  | A melhor música 

de dança disponível em qualquer altura 

e em qualquer lugar | zona de emissão · 

Todo o Mundo

FADO Antena 1  | Dedicado ao fado 

conta com a inclusão de fados quer de 

artistas tradicionais, quer das gerações 

mais novas. Concertos e entrevistas 

constituem também momentos da sua 

programação |zona de emissão · Todo o 

Mundo

ANTENA 1 Madeira |  Canal com programação 

generalista. A informação, a cultura, as questões sociais, 

a música portuguesa e o desporto são os pilares da sua 

programação | zona de emissão · Região Autónoma da 

Madeira

RDP Açores | Rádio generalista de 

caráter regional, que também produz 

programas para as comunidades dos 

E.U.A., Canadá e Brasil, emitidos 

através da RDP Internacional | zona 

de emissão · Região Autónoma dos 

Açores

ANTENA 3 Madeira |  Rádio com uma emissão musical 

vocacionada para a juventude com diversas temáticas 

no âmbito da música, cinema, internet, desporto e 

tempos livres | zona de emissão · Região Autónoma da 

Madeira
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Neste contexto, Portugal apresenta um perfil de consumo de 

acordo com a média europeia. Em 2006 o grupo RTP (RTP1, 2, 

atual RTP2, RTP África, RTPN) atingiu uma quota de mercado 

de 30,8% , alcançando a liderança do mercado português. Em 

termos de share a RTP1 deteve o seu segundo melhor registo, 

uma cota de 24.4%. Em 1999 a RTP apresentou um share anual 

de 27%. Este último share foi ultrapassado em 2004, com 24.7%. 

Causa disso foi o Europeu de Futebol, Euro 2004.

Na Holding da Rádio e Televisão de Portugal a RTP1 e a RTPN 

são os maiores responsáveis pelo seu crescimento. Só em 2006 

a RTPN, (canal por cabo) teve a maior cota de sempre, 1,4%. A 

informação diária e não diária é uma aposta forte no mercado 

televisivo da RTP. Em termos de horas a RTP dedicou mais de 

5000 horas à informação sendo que, cerca de 60% desta oferta 

pertence à RTPN e 18% à RTP1.

O crescimento do grupo, 29,7% em 2005 e 30,8% em 2006, 

é sintoma do crescimento na maioria dos Targets Marktest. 

As subidas destacam-se em grupos etários acima dos 45 

anos, target feminino, classe A/B, C2 e D nos grandes centros 

urbanos de Lisboa e Porto. Outra aposta forte é a “Cultura e 

conhecimento geral. Nas 5 mil horas desta tipologia, destaca-se 

RTP2 que atinge 47% total das horas.

A RTP 1 é o canal que mais cresce em 2006. A reestruturação 

afeta o número de emissões, 8079 em 2005 e 7738 em 2006, 

mas não afeta a diversidade da oferta da RTP e a distribuição 

de tipologia de programação, mesmo assim a estação mantém 

resultados idênticos em 2005 e 2006.

Os dois canais generalistas de serviço público de televisão, RTP 

1 e a RTP 2, dominam significativamente a oferta de programas 

de Cultura e Conhecimento e dos programas destinados à 

Juventude e ao desporto, face aos seus concorrentes diretos e 

privados, SIC e TVI. Um dos mais fortes desígnios da televisão de 

serviço público passa pela componente cultural.

A evolução tecnológica tem vindo a caracterizar a convergência, 

dos meios, equipamentos, serviços e produtos, alterando 

também, não só a forma como vemos televisão, mas também os 

próprios formatos e equipamentos.

1. 5 O mercado atual da televisão em Portugal

A partir dos anos 80, o monopólio que gozava a RTP, passou 

a ser dividido por mais duas estações de televisão nacionais 

privadas. Até 1992, a RTP foi o único operador de televisão em 

Portugal. Neste ano o mercado abriu portas à iniciativa privada, 

a SIC, e posteriormente a TVI. O mercado audiovisual português 

de espectadores dividia-se entre o canal público e os canais 

privados.

Em 1991, com a abolição da taxa de televisão pública a favor 

do financiamento da RTP, o baixo nível de audiência e a quebra 

significativa na publicidade, o mercado de televisão em Portugal, 

passou a estar dividido entre 3 operadores nacionais, SIC, TV4 (a 

atual TVI) e a RTP (Direito Da Comunicação Social, 2015).

A RTP acusou esta mudança, colocando-se numa situação mais 

frágil, perante um momento de crise financeira e da própria 

credibilidade em relação a um serviço público nacional.

Rapidamente foi ultrapassada ao nível das audiências, pelos 

novos canais privados nacionais, nomeadamente a SIC, líder de 

audiências 1996.

Com a legislação entre 1996 e 2000 foi permitido a emissão de 

canais privados por cabo, “ao mesmo tempo que se lançaram as 

bases para a televisão digital terrestre” (Direito Da Comunicação 

Social, 2015), abrindo portas para as primeiras publicações 

online. O aparecimento da NTV em 2000, veio abrir portas para 

o Mercado dos canais de notícias em Portugal. Em 2003, a RTP, 

como Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, começou a recuperar 

financeiramente, no entanto só 2005 começou a apresentar os 

primeiros sinais de maturidade, quer ao nível da distribuição das 

quotas de mercado; quer ao nível do consumo, sem grandes 

sinais de crescimento. Por estatística, em média cada espectador 

consome 4 horas de televisão.

O maior tempo de consumo localiza-se nos grandes centros 

urbanos (4,30 horas na Grande Lisboa e Grande Porto). Uma 

leitura do mercado por estratificação social permite verificar 

que a classe D (com menores recursos) foi o extrato que 

mais televisão visionou em 2005. Por sexo, as mulheres são o 

público que dedica mais tempo ao consumo televisivo, com um 

consumo diário de 4,36 horas. Por idades, o mercado apresenta 

um consumo superior a 5 horas nos públicos acima dos 54 anos. 
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1. 6 O Modelo organizativo e financeiro

O atual modelo de financiamento da Rádio e Televisão de 

Portugal foi estruturado de acordo com os seguintes objetivos: 

O equilíbrio económico das empresas prestadoras do Serviço 

Público; O não crescimento do respetivo endividamento; A 

não vinculação das receitas de publicidade ao sucesso das 

audiências, (todas as receitas provenientes da publicidade 

passam a ser afetas ao serviço da dívida); A Limitação dos 

investimentos correntes ao valor da depreciação.

A RTP que anteriormente era financiada por verbas resultantes 

de receitas comerciais de publicidade, contribuições para o 

audiovisual que não sejam utilizadas no Serviço Público de 

Radiodifusão, indemnizações compensatórias e dotações de 

capital. De acordo com as mais recentes alterações à Lei n.o 

30/2003, de 22 de agosto (entretanto revista pelos Decretos-

leis n.os 169-A/2005, 230/2007 e 107/2010 e pelo art.o 174.o 

da Lei n.o 66-B/2012), produzidas pelo art.o 167.o da Lei 

n.o 83-C/2013, de 31 de dezembro de 2013, que aprovou o 

Orçamento de Estado para 2014, ficou estabelecido o atual 

modelo de financiamento baseado unicamente na contribuição 

para o audiovisual (CAV) e em receitas comerciais próprias (as 

indemnizações compensatórias foram abolidas a partir de 2013).

Em 2013 a RTP teve um lucro de 15,5 milhões de euros, um 

aumento de 62% face ao lucro de 2012. Como resultado 

operacional de 25,6 milhões de euros e com um crescimento 

de 16%, que incluí a recuperação de 12,1 milhões de euros em 

dívida pela região da Madeira.

As receitas operacionais da empresa fixaram-se nos 232,6 

milhões, dos quais 194,2 milhões provenientes de fundos 

públicos. Entre estes encontram-se os 52 milhões da 

indemnização compensatória, que a estação pública deixará de 

receber já em 2014.

Já em 2014 com o fim da indemnização compensatória que 

em 2013 ascendia aos 42,3 milhões de euros, o resultado 

operacional da organização foi de 38,2 milhões de euros (dados 

em parecer ao Relatório de Contas 2014 – Conselho de opinião).

Receitas Operacionais da Empresa: total de 213,5 milhões 

de euros (Lusa – jornal de negócios) aumentaram 8,2 milhões 

de euros face a 2013 (dos quais 1,4 milhões de euros são 

Publicidade) Fundos Públicos 164,9 milhões de euros. Nota: 

30 Custo operacionais da RTP

1. 6. O Modelo organizativo e financeiro

O atual modelo de financiamento da Rádio e Televisão de 

Portugal foi estruturado de acordo com os seguintes objetivos: 

O equilíbrio económico das empresas prestadoras do Serviço 

Público; O não crescimento do respetivo endividamento; A 

não vinculação das receitas de publicidade ao sucesso das 

audiências, (todas as receitas provenientes da publicidade 

passam a ser afetas ao serviço da dívida); A Limitação dos 

investimentos correntes ao valor da depreciação.

Anteriormente, a RTP, era financiada por verbas resultantes 

de receitas comerciais de publicidade, contribuições para o 

audiovisual, indemnizações compensatórias e dotações de 

capital. De acordo com as mais recentes alterações à Lei n.o 

30/2003, de 22 de agosto (entretanto revista pelos Decretos-

leis n.os 169-A/2005, 230/2007 e 107/2010 e pelo art.o 174.o 

da Lei n.o 66-B/2012), produzidas pelo art.o 167.o da Lei 

n.o 83-C/2013, de 31 de dezembro de 2013, que aprovou o 

Orçamento de Estado para 2014, ficou estabelecido o atual 

modelo de financiamento baseado unicamente na contribuição 

para o audiovisual (CAV) e em receitas comerciais próprias (as 

indemnizações compensatórias foram abolidas a partir de 2013).

Em 2013 a RTP teve um lucro de 15,5 milhões de euros, um 

aumento de 62% face ao lucro de 2012. Como resultado 

operacional de 25,6 milhões de euros e com um crescimento 

de 16%, ie com uma recuperação de 12,1 milhões de euros em 

dívida pela região da Madeira.

As receitas operacionais da empresa fixaram-se nos 232,6 

milhões, dos quais 194,2 milhões provenientes de fundos 

públicos. Entre estes encontram-se os 52 milhões da 

indemnização compensatória, que a estação pública deixará de 

receber já em 2014.

Já em 2014 com o fim da indemnização compensatória que 

em 2013 ascendia aos 42,3 milhões de euros, o resultado 

operacional da organização foi de 38,2 milhões de euros (dados 

em parecer ao Relatório de Contas 2014 – Conselho de opinião).

As receitas operacionais da Empresa: total de 213,5 milhões 

de euros (Lusa – jornal de negócios) aumentaram 8,2 milhões 

de euros face a 2013 (dos quais 1,4 milhões de euros são 

Publicidade) Fundos Públicos 164,9 milhões de euros. Perante 

estes dados, a estratégia comercial da empresa não contribuiu 

para a melhoria dos resultados operacionais da empresa ou para 

uma estratégia diferenciadora da programação, muito embora 

tenha contribuído para acréscimo de audiência.
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31 Estrutura organizativa 2015 
| RTP  Ordem de Serviço 
no16 de 24/10/2014



Os gastos operacionais, ou seja, gastos com o pessoal tiveram 

um aumento de 0,7%, total de 211, 9 milhões de euros (Lusa 

Abr., 2015). Aumentaram face a 2013, 1,6 milhões de euros de 

acordo com o parecer Relatório de Contas de 2014), agravados 

pelo aumento dos custos de grelha de 15,7 milhões de euros, 

com um total de custos de 75,8 milhões de euros

A RTP como uma entidade de interesse público está sujeita aos 

modelos de administração e fiscalização previstos no “Código 

das Sociedades Comerciais”, no qual o revisor oficial de contas 

ou a sociedade de revisores oficiais de contas a quem compete 

emitir a certificação legal de contas, não integra o respetivo 

órgão de fiscalização. De acordo com a legislação em vigor, e de 

forma a cumprir os objetivos e obrigações do serviço público, 

a sua atividade está sujeita ao acompanhamento, controle e/

ou fiscalização das entidades, Assembleia da República, a 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Conselho 

Geral Independente e o Conselho de Opinião (os dois últimos 

são órgãos estatutários da empresa). No entanto e nos termos 

dos Contratos de Concessão do Serviço Público de Televisão e 

de Rádio, o poder de fiscalização externa pertence ao Estado, 

através do ministro responsável pela área das finanças e da 

comunicação social, que por sua vez aprovam anualmente os 

Planos de Atividades e de Investimentos.

A sua atividade, no que se refere a publicidade, e para além do 

cumprimento das regras constantes do Código da Publicidade, 

a empresa está inserida num sistema de autodisciplina, sob 

os princípios orientadores do Código de Conduta (Instituto 

Civil da Autodisciplina da Publicidade), e vinculada a Acordos 

de Autorregulação (Menções de Patrocínio e Colocação de 

Produto/Ajudas à Produção, Concursos com Participação 

Telefónica). Todos os anos são apresentados pela RTP, os 

respetivos relatórios informativos sobre o cumprimento do 

orçamentos e respetivas obrigações do serviços público.

“A RTP é, desde 2011, uma «entidade pública 
reclassificada» (EPR) integrada num subsector 
da Administração Central (Presidência do 
Conselho de Ministros) (cf. artigo 2.o, n.o 
5, da Lei de Enquadramento Orçamental 
(LEO), aprovada pela Lei n.o 91/2001, de 
20 de Agosto, na redação dada pela Lei n.o 
52/2011, de 13 de Outubro, e Circular n.o 
1367 da DGO). Assumindo a qualidade de 
EPR, a RTP encontra-se ao abrigo de um 
conjunto de regras definidas na LEO. A RTP 
é considerada uma entidade adjudicante nos 
termos e para os efeitos do artigo 2.o, n.o 
2, al. a), do Código dos Contratos Públicos, 
sendo que este diploma legal lhe é aplicável 
(i) quando o objeto dos contratos a celebrar 
pela RTP abranja prestações típicas de 
empreitadas de obras públicas, concessões 
de obras públicas, concessões de serviços 
públicos, locações ou aquisições de bens 
móveis e aquisições de serviços; e (ii) desde 
que o contrato a celebrar não esteja inserido 
no conjunto de contratos excluídos do âmbito 
de aplicação do Código dos Contratos 
Públicos (nos termos dos artigos 4.o e 5.o, 
ambos do Código dos Contratos Públicos)” 
Enquadramento Jurídico RTP | Fonte RTP
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Perante o seu Modelo Organizativo, a responsabilidade 

pelo cumprimento do serviço público parte dos diretores 

de programas e de informação dos diversos serviços de 

programas da RTP e da RDP. O poder editorial são da sua inteira 

responsabilidade de acordo com o plano financeiro definido e o 

Conselho de Administração, entidade que os designa, com uma 

aprovação prévia da ERC[01]. 

O Conselho Geral Independente, com a função de supervisionar 

e fiscalizar o cumprimento do serviço público, tem a autoridade 

para escolher ou destituir os membros do Conselho de 

Administração, por eventual incumprimento do Contrato de 

Concessão, perante o Estado e escolher o projeto estratégico 

para a sociedade.

Como presidente, António Maria Maciel de Castro Feijó, Vice-

Reitor da Universidade de Lisboa; Professor Catedrático da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Dos seus membros fazem parte, Álvaro Cordeiro Dâmaso, 

advogado Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, 

Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço, doutorada em 

Gestão pela Universidade de Cambridge e investigadora em 

Regulação do Audiovisual, Diogo José Fernandes Homem de 

Lucena, doutorado pela Universidade de Stanford e consultor 

de diversas instituições públicas e privadas, Manuel Joaquim 

da Silva Pinto, doutorado em Ciências de Comunicação e 

investigador nas áreas de sociologia do jornalismo, literacia 

mediática e políticas da comunicação e membro da direção 

do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da 

Universidade do Minho e ainda Maria Simonetta Bianchi 

Ayres de Carvalho Luz Afonso, pós graduada em Museologia, 

Conservação e Restauro, e Gestão das Artes, com uma vasta 

experiência em gestão cultural nacional e internacional.

[01]  ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social. 

32 Diagrama da estrutura 
de relacionamento 
do Conselho Geral 
Independente na RTP 
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“Durante ano de 2012 foi dada continuidade 
à estratégia de recuperação, atualização 
e valorização dos acervos dos arquivos de 
Rádio e Televisão, com especial enfoque na 
descrição e indexação de novos conteúdos 
e na recuperação dos arquivos históricos. 
A catalogação e descrição registou um 
crescimento significativo face ao ano anterior, 
tendo sido alvo de tratamento documental 
aprofundado 6.589 horas de novos conteúdos 
produzidos ou adquiridos em 2012, o que 
representa um aumento de 16 por cento 
face ao ano anterior. Destes, 4.577 horas 
respeitam a materiais de informação e 
programas de televisão e 2.012 horas da 
rádio. (...) No caso da Rádio foram dados 
passos importantes na preparação do 
processo de digitalização do acervo em 
DAT que se iniciará em 2013, e foi ainda 
recuperada a descrição” 
(Relatório de Sustentabilidade 2014)

A regulamentação coletiva de trabalho, representada em 

três acordos de empresa assinados com os Sindicatos 

representativos do pessoal ao seu serviço, publicados nos 

Boletins do Ministério do Trabalho e Emprego de 22 de março 

de 2006, 29 de abril de 2006, 8 de junho de 2006, 29 de abril de 

2007, 15 de maio de 2007, 15 de junho de 2007 e 22 de junho 

de 2008. Desde a última revisão em 2009 e após a denúncia do 

último acordo em Fevereiro de 2013, o novo Acordo de Empresa 

(AE) da RTP foi aprovado a 15 de Julho de 2015 por maioria em 

plenário de trabalhadores. De acordo com moção votada, “este 

acordo é aceite no pressuposto da garantia da empregabilidade, 

da manutenção da estrutura da convenção coletiva, em vigor, e 

na melhoria das condições laborais e sociais dos trabalhadores 

do Serviço Público de Rádio e Televisão de Portugal”. O novo 

AE foi assinado entre os oito sindicatos da RTP - FE/ FETESE-

SITESE / SICOMP / SINTTAV / SITIC / SJ/ SMAV/ STT - e a 

administração a 16 de Julho de 2015. Todas as regras laborais 

que dizem respeito ao funcionamento interno, são publicadas 

internamente em ordem de serviço.
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Relações Institucionais e Arquivo | Missão 
(fonte OS nº 35 de 15/06/2015)

Assegurar o relacionamento da empresa 

com entidades externas | Garantir o apoio 

aos provedores | Definir e implementar a 

estratégia e políticas da empresa para a 

gestão dos ativos do arquivo e assegurar a sua 

preservação, valorização e acesso ao público.

Engenharia e Sistema e Tecnologia | Missão 
(fonte OS nº 34 de 15/06/2015)

Estabelecer as soluções e normas de 

engenharia, associadas ao áudio, ao vídeo e 

à transmissão que devem ser usadas na RTP. 

|. Definir a evolução e soluções tecnológicas 

de forma a assegurar a melhoria e aumento 

da eficácia do serviço que a RTP presta. | 

Garantir que as plataformas e sistemas usados 

no âmbito da atividade de produção e gestão 

correspondem às necessidades da RTP e 

implementam as melhores práticas.

Financeira | Missão
(fonte OS nº 30 de 15/06/2015)

Garantir a sustentabilidade financeira e apoiar a 

prossecução do equilíbrio económico no curto, 

médio e longo prazo, de forma alinhada com a 

missão e orientações estratégicas da empresa.
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Multimédia | Missão 

(fonte OS nº 29 de 15/06/2015)

Criar, desenvolver e operacionalizar todos os 

produtos e serviços multimédia e de distribuição 

digital da RTP, inovando, aplicando as boas práticas 

de mercado e exercendo uma liderança nos 

processos de criação.

Trabalhar para descobrir, definir e concretizar o 

futuro da RTP, juntando tecnologia, conteúdos e 

gestão de produto

Aquisição de Conteúdos e Controle de Grelha | Missão 
(fonte OS nº 28 de 15/06/2015

Elaborar e coordenar em conjunto com as respetivas áreas, o 

Orçamento Anual de Grelha de televisão e antenas de rádio, 

multimédia, inovação, academia e assegurar 

o controlo do cumprimento do mesmo.

 Garantir o planeamento, a execução de atividades e a afetação 

de recursos necessários à negociação, aquisição, contratação, 

monitorização e com a responsabilidade da aquisição de 

conteúdos, tendo por base as necessidades de conteúdos das 

áreas.

Comercial | Missão 
Definir, coordenar, implementar e desenvolver as políticas 

comerciais da RTP.
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Centro de Produção Norte | Missão 
(fonte OS nº 25 de 15/06/2015)

Assegurar a dinamização e eficácia organizacional 

do CPN, por forma a produzir conteúdos de 

excelência para os diversos serviços de programas 

do universo RTP e rentabilizar as infraestruturas 

existentes, potenciando ligações às indústrias 

criativas locais.

Emissão | Missão
(fonte OS nº 24 de 15/06/2015)

Assegurar a gestão digital dos ativos da RTP, garantindo 

a sua emissão linear e o suporte operacional à sua 

produção, aquisição, movimentação, distribuição e 

consumo, de acordo com os princípios de eficiência 

operacional. Garantir o armazenamento e preservação 

de conteúdos digitais de acordo com as necessidades 

da empresa.

Produção | Missão 
(fonte OS nº 23 de 15/06/2015)

Definir a política da empresa no âmbito da produção 

e realização de conteúdos, projetos ou operações 

para as plataformas de rádio, televisão e multimédia, 

e ainda, no quadro da gestão e conservação de 

equipamentos técnicos. Garantir a gestão e exploração 

de equipamentos, recursos operacionais e sistemas de 

comunicações, assegurando a produção e realização de 

projetos para televisão, operações rádio e conteúdos 

multimédia, prestando serviços às diversas áreas da RTP.
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Marketing Estratégico e Comunicação | Missão 
(fonte OS no 26 de 15/06/2015)

Promover a aproximação da RTP aos cidadãos, potenciando 

a divulgação do portfólio das várias marcas e conteúdos 

produzidos e distribuídos pelas várias plataformas da 

empresa: televisão, rádio e internet. Essa divulgação deve ser 

implementada tendo em conta o posicionamento da empresa 

enquanto operador de referência, em defesa da qualidade, da 

diversidade e da relevância dos seus conteúdos, contribuindo 

para a valorização do serviços público.

Será ainda importante salientar as atribuições ao Marketing 

Estratégico, no âmbito de definir e desenvolver a estratégia 

de marketing com vista à valorização do serviço público, das 

marcas, produtos e serviços da RTP de acordo com a missão 

da empresa. (Capitulo 1). O Marketing Estratégico tem ainda 

a responsabilidade de definir o posicionamento e imagem das 

marcas, assim como planear e coordenar as atividades relativas 

à promoção institucional da RTP, segundo as ações cruzadas 

de promoção e integração entre as diferentes plataformas de 

distribuição no universo RTP
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1. 7. O Plano Estratégico da RTP

A estratégia empresarial procura oferecer algo que possa ser 

o melhor para uma organização. O processo de planificação 

estratégica é uma ferramenta metodológica que permite à 

organização conhecer as suas aspirações, recursos e limitações, 

assim como reconhecer o mercado, de forma a definir objetivos. 

Este conhecimento vai permitir que a empresa defina objetivos e 

desenvolva as estratégias para os atingir.

O ambiente de negócios influencia as empresas ou 

organizações. Estas como sistemas abertos, tentam adaptar-se 

às mudanças através de orientações e propostas de estratégia 

dos seus gestores. O processo de estratégia de uma organização 

é um processo realizado pela empresa, que deve ter em conta 

uma série de fatores, para além da sua história passada e atual.

São realizadas uma série de ações previamente planificadas, com 

objetivos futuros concretos dentro da organização.

Ao longo dos tempos têm vindo a ser desenvolvidos uma série 

de modelos de planificação de estratégia das organizações, no 

entanto todos têm um objectivo comum, encontrar as vantagens 

competitivas para a empresa ou organização.

Os modelos de planificação estratégica baseiam-se na relação 

direta entre a análise interna da empresa, na qual é considerada 

a visão global da empresa, as suas aspirações, desejos e 

ideologias, assim como a sua cultura empresarial e os recursos 

com os quais a organização pode contar. E a análise ambiental 

externa, na qual são analisadas as oportunidades ao nível do 

mercado e concorrência, assim como nos fatores de carácter 

tecnológico, sociocultural e político-legais.

Para elaborar uma estratégia, deverá ter-se em conta todos os 

aspetos do negócio.  A estratégia funciona se considerarmos 

todos os aspetos do negócio. Para tal é necessário perceber 

objetivamente o que torna a organização bem sucedida, é 

importante conhecer e acompanhar os mercados, assim como 

os consumidores e as suas necessidades. No caso da RTP, a 

“Estratégia é um padrão 
de decisões de alocação 
de recursos tomadas em 

uma organização. Isto en-
globa tanto crenças quanto 

metas sobre quais são as 
maneiras aceitáveis e, mais 

importante, inaceitáveis 
para os atingir.”Robson, 1997
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 concessionária do serviço público de rádio e televisão, foram 

aprovados pela Lei n.º 39/2014, de 9 de julho, criando um novo 

modelo de governação consubstanciado num novo órgão 

social: o Conselho Geral Independente com competências de 

supervisão e fiscalização interna do cumprimento das obrigações 

de serviço público de rádio e televisão previstas no contrato 

de concessão celebrado entre a RTP e o Estado, cabendo-lhe 

escolher o Conselho de Administração e respetivo projeto 

estratégico para a sociedade, bem como definir as linhas 

orientadoras às quais o mesmo projeto se subordina.”

Perante este enquadramento jurídico, o ano de 2013 é um ano 

que marca a história do Serviço Público de Rádio e Televisão 

de Portugal, quando a 14 de março de 2013, data em que 

o Governo aprovou o PDR - Plano de Desenvolvimento e 

Redimensionamento. A RTP inicia assim um profundo processo 

de reorganização e de transformação, tendo em vista a 

sobrevivência competitiva do Serviço Público de Media.

O conjunto de objetivos estratégicos para o período entre 2013 

e 2015, definidos no PDR apresenta e determina um conjunto 

de iniciativas que vão nortear a atividade de todo o Grupo 

RTP. Desde 2013 que a RTP tem a concretizar o processo de 

mudança da sua estratégia e cultura e tem como principal 

desafio a execução de uma nova estratégia com o envolvimento 

e compromisso dos trabalhadores, tendo como aspiração os 

melhores mundialmente do sector dos media, com enfoque no 

crescimento sustentável e desempenho por excelência.

De acordo com o Programa do Governo, o Grupo RTP verá 

concorrência direta é a SIC[01] e a TVI[02] que pelo seu lado também 

se esforçam para manter uma vantagem competitiva.

É importante que este esforço de estratégia da empresa seja 

feito no seu global, ou seja, que a estratégia seja implementada 

por toda a empresa, quer pelos dirigentes quer pelas equipas.

A escolha da melhor estratégia deverá ser feita de forma a 

aproveitar todos os recursos e as competências da organização, 

tendo sempre em conta a missão da organização.

“Poucas empresas dizem tanto aos portugueses. Ao mesmo 

tempo, poucas empresas são tão instantaneamente avaliadas. 

Prestar exemplarmente o serviço público, todos os dias, atuando 

como referência no setor e como farol junto dos cidadãos é o 

que compete à RTP. Como dizia Lord Reith, o primeiro diretor 

geral da BBC, em 1922, o operador público deve tentar servir de 

“Guide, philosopher and friend” a todos os cidadãos.” Gonçalo 

Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP, em 

entrevista ao Jornal Económico a 24 de Agosto de 2015

A missão e objetivos da Rádio e Televisão de Portugal, como 

serviço público de rádio e televisão,“estão estabelecidos na 

Lei da Televisão (Lei n.o 27/2007, de 30 de Julho, alterada pelas 

Leis n.o 8/2011, de 11 de Abril e n.º 40/2014, de 9 de julho) e 

na Lei da Rádio (Lei n.o 54/ 2010, de 24 de Dezembro, alterada 

pela Lei n.o 38/2014, de 9 de julho), assim como nos Contratos 

de Concessão de Serviço Público de Televisão (celebrado em 

25 de março de 2008) e de Radiodifusão Sonora (celebrado em 

30 de junho de 1999), para os quais aquela legislação remete 

a definição dos termos da prestação do serviço. Assim, são os 

Contratos de Concessão que definem pormenorizadamente os 

objetivos do serviço público e os direitos e obrigações da RTP 

e do Estado concedente, tanto em termos quantitativos como 

qualitativos, e os critérios de avaliação do cumprimento do 

serviço público.

Os novos estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP), 

[01] SIC – Sociedade Independente de Comunicação. Televisão privada, con-
siderada a terceira estação terrestre em Portugal com vários canais de televisão. 
Fundada a 6 de Outubro de 1992, por Francisco Pinto Balsemão. A SIC é detida 
pelo Grupo Impresa. 

[02] TVI - Televisão Independente, considerada a segunda estação de televisão 
portuguesa privada. Iniciou as suas emissões a 20 de Fevereiro de 1993, e é 
considerada a quarta televisão terrestre em Portugal. Pertence ao Grupo Media 
Capital.

33 Idealista News | Jornal 
online | 13 Março de 2013 | 
Redimensionamento da RTP.
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denunciaram uma aposta do grupo RTP no contexto digital, e a 

estratégia multiplataforma e “cross-media”.

A RTP evidenciou de forma aprofundada e progressiva ser 

reconhecida como pioneira em inovação multiplataforma no que 

diz respeito aos seus conteúdos. A Plataforma 5i30, o primeiro 

second screen em Portugal é um bom exemplo desse objectivo 

em multiplataforma, que desde Fevereiro de 2014, data do 

seu lançamento, veio revolucionar a forma de ver televisão em 

Portugal. O ano de 2013 foi marcado também por uma “redução 

significativa dos fundos públicos direcionados para o Serviço 

Público de Media. Com uma redução de 42% das Indemnizações 

Compensatórias verificadas em 2012, e definido, após 

determinação do orçamento para 2013, que o Serviço Público 

não poderia ser satisfeito na plenitude das suas obrigações com 

apenas um serviço de programas generalista de acesso não 

condicionado (uma das premissas do Plano de Sustentabilidade 

Económico-financeira vigente até 24 de janeiro de 2013), a 

RTP viu-se obrigada a repercutir a redução da sua estrutura de 

receitas no seu orçamento de grelha.” 

(Corporativo 2013)

alterado o seu modelo institucional de gestão em 2013 na 

sequência da aplicação do plano de sustentabilidade económica 

e financeira da empresa. Estas alterações tiveram o seu inicio em 

2012, sendo este um, “ano de viragem para a Rádio e Televisão 

de Portugal, S.A. (“RTP”), em virtude de vários acontecimentos 

que, certamente, marcarão a orientação estratégica do futuro da 

empresa e do Serviço Público de Rádio e Televisão de Portugal. 

Tendo iniciado o ano com a perspetiva de implementação de 

Plano de Sustentabilidade Económica e Financeira aprovado 

em 2011, previa- se a redução da oferta generalista de Serviço 

Público a um serviço de programas não residual, por via da 

alienação de uma licença. Em 2012 foi igualmente o ano em que 

se desenvolveu uma aprofundada reflexão sobre os modelos 

alternativos.” (Corporativo 2012)

Assim e já no final de 2013, os resultados alcançados 

34 Plano estratégico RTP 
2013  | Dados RTP

PROCESSO, LIDERANÇA E TRABALHO EM EQUIPA

REVISÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL | O PRIMADO DA PERFORMANCE

REVOVAÇÃO DE TALENTOS

ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS

DEFINIÇÃO DE UM NOVO MODELO DE 

GOVERNO DA EMPRESA

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA ORGANIZAÇÃO 

FUNCIONAL E ESTRUTURAÇÃO INTERNA 

ORIENTADA POR PROCESSOS

MAIOR RESPONSABILIZAÇÃO E DUPLO PAPEL 

DAS PESSOAS CHAVE - CADA TRABALHADOR É 

UM GESTOR E AGENTE DE MUDANÇA

OTIMIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS E AQUISIÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS

PROGRAMA DE MOBILIDADE E REQUALIFICAÇÃO 

(INSOURCING, OUTPLACEMENT E NOVOS PROJECTOS 

SUSTENTÁVEIS)

PERFORMANCE MANAGEMENT E BALANCE SCORECARD

NOVAS NECESSIDADES

COMPROMISSO COM A 

LÍNGUA  PORTUGUESA

COMPETÊNCIAS RTP

SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR | CIDADÃO

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

CADEIA DE VALOR

PESSOAL

GESTÃO FINANCEIRA ALARGADA

INOVAÇÃO TOTAL

INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

EXCELÊNCIA DO SPM

GESTÃO E CRIATIVIDADE CONTEÚDOS
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Após não ter sido aprovada pelo Conselho Geral Independente 

da estação pública, uma primeira versão do Plano estratégico da 

RTP, a 3 de Outubro de 2014, considerada como “inaceitável” 

pelo CGI e por “conter contradições internas insanáveis e com 

frequência consistir na remissão para documentos ancilares 

externos, sem todavia os reconciliar” e ainda uma segunda 

versão a 17 de Novembro de 2014, justificado por “não 

obstante a sua aparente não desconformidade com o Plano de 

Desenvolvimento e Redimensionamento, revela insuficiência que 

o fere de qualquer eficácia. Esta insuficiência manifesta-se na 

débil natureza qualitativa e na ausência de especificação das suas 

propostas” a 1 de Dezembro de 2014 pela mesma entidade.

O Conselho Geral Independente (CGI) aceitou a proposta do 

Conselho de Administração (CA), constituído por Gonçalo Reis, 

Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé, conforme comunicado a 28 

de Janeiro de 2015.

Conforme o previsto nas alíneas b), c) e d) do Artigo 11.º dos estatutos da RTP 
(aprovado pela Lei n.º 39/2014, de 9 de Julho), o Conselho Geral Independente, 
por decisão unânime tomada na sua reunião do dia 26 de Janeiro, indigitou para 
Membros do Conselho da Administração da RTP, de acordo com o projecto 
estratégio para a sociedade proposto por estes, as seguinte personalidades: 

• Dr. Gonçalo Trigo de Morais Albuquerque Reis | Presidente
• Dr. Nuno Artur Teles Melo da Silva | Vogal
• En.ª Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé | Vogal responsável 

pela área financeira, de acordo com parecer prévio favorável do membro do 
Governo responsável pela área das finanças.

Lisboa, 28 de Janeiro de 2015

COMUNICADO
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35 Destaque do Jornal Económico 
à entrevista dada pelo CEO 
da RTP, Dr. Gonçalo Reis

crescentemente personalizadas nas novas plataformas, fazendo 

tudo por tudo para atrair públicos mais jovens, mais móveis e 

para chegar com impacto aos portugueses espalhados pelo 

mundo e que já representam 30% do visitantes dos nossos 

sites. Aproximámos a RTP de uma série de entidades culturais 

relevantes, transmitindo o nosso interesse em trabalhar de perto 

com fundações, museus e institutos, realizando projetos comuns, 

promovendo as artes e o conhecimento e posicionando a RTP 

como um agente ativo nestes domínios.”

A aposta clara numa RTP mais jovem e mais virada para as novas 

tecnologias, ao mesmo tempo com um carácter mais agressivo, 

conforme entrevista para esta tese ao novo diretor da RTP, 

Daniel Deusdado, concedida em Agosto de 2015.

As linhas de orientação estratégica de âmbito específico foram 

apresentadas a 12 de Janeiro de 2015 e seguiam os seguintes 

princípios:

1 | Uma empresa com serviços de programas que se afirmam 
pela diferenciação e complementaridade

2 | Uma empresa que aposta nas novas plataformas digitais

3 | Uma empresa de conteúdos que busca o equilíbrio entre a 
produção própria e externa

4 | Uma empresa que presta contas da sua atividade

5 | Uma empresa com uma gestão orientada para os objetivos 
do serviço público

6 | Uma empresa próxima das necessidades dos cidadãos

7 | Uma empresa que cuida do seu património audiovisual

8 | Uma empresa aberta à sociedade e ao país

A aposta na diferenciação requer o desenvolvimento de 

diferentes atividades das exercidas pelos seus concorrentes, ou 

as mesmas atividades, mas elaboradas de forma diferente.

Por outro lado, a organização deve desempenhar “um papel 

ativo na divulgação da produção e dos agentes nacionais 

numa série de áreas relevantes, como artes e cultura, ciência e 

O novo Projeto Estratégico elaborado em Janeiro de 

2015, apresentado e desenvolvido pelo novo Conselho 

de Administração e sustentado por uma série de linhas 

de orientação estratégicas do próprio Conselho Geral 

Independente e sujeito à consideração do mesmo, apresenta 

uma visão futura sobre o papel da RTP como operador de 

serviço público de rádio e televisão e aponta as principais linhas 

de atuação a seguir nos próximos anos, de forma a orientar 

a instituição para os objetivos propostos. De acordo com o 

referenciado no novo plano, a visão estratégica para a RTP 

é sustentada em princípios já anteriormente perspetivados, 

a preocupação da prestação de operador de um serviço 

público, no qual deve assumir “um posicionamento e política 

de conteúdos diferenciador e não concorrencial face aos 

operadores privados, com uma programação claramente 

orientada para os cânones de serviço público, alcançando 

um carácter próprio, distintivo no panorama do audiovisual, 

seguindo as linhas de orientação estratégica do CGI”. 

(Independente 2015).

Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP, 

numa entrevista ao Jornal Económico a 24 de Agosto de 2015, 

e como rescaldo dos primeiros 6 meses da nova administração, 

refere, “Definimos uma ambiciosa estratégia para colocar a RTP 

na linha da frente do digital e iniciámos a transformação total 

da nossa oferta online, preparando a reformulação dos nossos 

sites, modernizando o web design, permitindo experiências 

“Se fizermos uma programação de 
qualidade, de interesse, temos a 
capacidade de manter um quadro 
de relevância.” CEO da RTP,  Gonçalo Reis em 

entrevista ao Observador a 2 de Março de 2015.
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conhecimento, empreendedorismo e tecnologia, promovendo 

a língua e as indústrias criativas no geral. RTP como janela para 

todo o país e para o mundo dos melhores talentos portugueses 

e da inovação.”

A respeito da sua organização interna, “Desenvolver um 

ambiente interno de grande envolvimento dos quadros, 

valorizando as competências, incentivando o desempenho, 

oferecendo carreiras e processos de evolução estimulantes, e 

assegurando a capacidade da RTP para atrair e reter talentos”, é 

uma etapa fundamental.

Como uma empresa sustentável e instituição credível, a RTP 

pretende promover “uma gestão empresarial de excelência, 

sistematicamente orientada para o controlo de custos 

e desenvolvimento de receitas, baseada em processos 

organizacionais adequados e na sistematização de boas práticas 

e caminhando para um modelo económico equilibrado e bem 

reconhecido pela comunidade financeira” e ainda, “Assegurar o 

cumprimento das obrigações estatutárias e de serviço público, 

assim como as previstas no Contrato de Concessão, nos 

vários domínios e face a múltiplos “stakeholders” (CGI, outras 

entidades de regulação e fiscalização e instituições externas 

junto das quais a RTP assume compromissos), desenvolvendo 

uma postura de responsabilidade e transparência”.

36 Publicação online do 
Projeto Estratégico 
| www.rtp.pt
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uma aposta diferenciada na produção audiovisual em Portugal 

e no mundo. É pretensão da mesma, manter o carácter da 

sua informação de forma independente, isenta e pluralista, da 

mesma forma reforçar a componente internacional, cultural e 

económica, assim como reforçar a sua programação direcionada 

a um público infantil.

Neste novo enquadramento estratégico, a disputa de audiência 

com uma nova e forte identidade, “um carácter específico 

atribuído ao operador de serviço público e aqui residirá o seu 

DNA, a sua razão de ser.”

Cada um dos serviços de televisão, nomeadamente, a RTP1, 

RTP2, RTP Informação, RTP Madeira e RTP Açores, RTP 

Internacional, RTP África e por fim a RTP Memória, deverão 

manter o seu carácter assim como objetivos e vocação 

individuais.

Ainda ao nível da produção, para além da sua produção própria, 

a RTP aposta na produção nacional, privilegiando a “produção 

independente de stock, original e em português, e posicionar- se 

como coprodutora ou programadora dessa produção”.

Ainda dentro desta perfectiva de grupo global, é pretensão 

do grupo, “entender a oferta de rádio como um conjunto de 

serviços de programas (nacionais e regionais, internacionais e 

online) na sua complementaridade,”

Como operador de serviço público e com uma constante 

aposta na inovação e de acordo com o seu posicionamento 

no Mercado e modelo de negócios, a forte aposta da RTP nos 

novos media, no digital e novas plataformas, como atitude e 

política pró-ativa, elevando as valências dos profissionais ao nível 

do conhecimento e domínio dos novos media e com capacidade 

de trabalhar “em rede, em parceria com “players” externos e 

integrada numa comunidade dispersa e não tradicional”. Esta 

oferta da RTP para além de ir de encontro a novas tendências 

de consumo dos media, será uma forte contribuição ao nível dos 

serviços de programas internacionais quer de televisão, quer de 

rádio que contribuem para uma aproximação das comunidades 

portuguesas pelo mundo. Ainda dentro do contexto de serviço 

público, terá em conta obrigações relacionadas a preservação, 

acesso e divulgação do arquivo histórico sonoro e audiovisual, a 

gestão e disponibilização de um núcleo museológico na própria 

RTP. A cooperação e intercâmbios técnicos e humanos junto 

dos operadores públicos de países de língua oficial portuguesa 

assim como a colaboração e desenvolvimento de iniciativas com 

O posicionamento da RTP é como uma clara alternativa aos 

serviços de programas privados de sinal aberto, apostando 

na diversidade e no “entendimento dos espectadores como 

cidadãos e não como consumidores.”[01]

A RTP deve ser vista como um sistema global de serviços 

de programas e não como apenas RTP1, com um serviço de 

programas.

No que diz respeito aos conteúdos, “A RTP tem que se 

posicionar numa perspetiva de grande produtor, agregador, 

programador e difusor de conteúdos em múltiplas plataformas 

e para todos os públicos, interpretando a missão de serviço 

público no sentido da valorização da qualidade e da diversidade 

dos conteúdos.”

A aposta para a diversidade e o entendimento do espectador 

como cidadão é uma das pretensões do grupo. A proximidade 

do público como cidadão e não como consumidor promove o 

seu carácter didático e educador da sociedade, que também faz 

parte do seu intuito como serviço público de televisão, conforme 

os desígnios e as obrigações no novo Contrato de Concessão do 

serviço público.

“Sobretudo, veremos cada vez mais uma RTP de bem consigo 

própria, ciosa da sua independência, mas aberta à diversidade, 

centrada no seu desígnio de serviço público mas ativa no setor, 

relevante no mundo das artes e do conhecimento mas capaz 

de atrair grandes públicos, promotora da indústria audiovisual 

local mas orientada para a internacionalização, fomentando a 

qualidade e a inovação mas com contas certas.  

Numa época em que tantas referências empresariais nacionais 

caíram por terra, a RTP tem uma responsabilidade acrescida. 

Afinal, a Rádio e Televisão de Portugal é um dos últimos ícones 

de um certo conceito de portugalidade, de uma certa ambição 

para divulgar a nossa língua, a nossa cultura e os nossos talentos 

em todo o mundo.” Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de 

Administração da RTP, em entrevista ao Jornal Económico a 24 

de Agosto de 2015.

Neste novo plano estratégico a RTP pretende chegar, a um 

vasto público e cobrir segmentos alargados da população com 

[01] Projeto Estratégico RTP - Janeiro 2015
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Ainda a considerar dentro deste novo plano estratégico da RTP,  

as principais linhas de atuação, nomeadamente sobre a política 

de conteúdos e a eficiência empresarial.

Sobre a política de conteúdos, a definição posicionamento 

dos serviços de programas de televisão e rádio que definem a 

qualidade diferenciadora de um serviço público com cobertura 

adequada a vários públicos, segmentos e tendências. Por outro 

lado, a utilização de uma política de gestão integrada dos vários 

serviços de programas, mantendo as identidades próprias de 

cada um, mas com uma lógica transversal de serviço público 

chega ao cidadão através de vários meios.

Assegurar uma maior divulgação dos conteúdos e oferta da RTP 

e contribuir para uma maior eficácia na divulgação de conteúdos 

e oferta da RTP.

Outro fator importante neste contexto é a política estrutural de 

produção, que por sua vez pode atrair as “melhores capacidades 

criativas nacionais e fomentando a indústria audiovisual 

portuguesa” e o estabelecimento de protocolos com entidades 

com uma maior valência ao nível do cinema e promoção da 

língua portuguesa, entre outros. Ao nível dos recursos humanos, 

o reforço das lideranças, das equipas, das competências internas 

da RTP para uma lógica de renovação e qualificação da oferta de 

serviço público. Nas linhas de ação para eficiência empresarial é 

importante salientar um foco muito preciso ao nível da gestão de 

recursos humanos. Uma análise e levantamento de uma política 

de pessoal interno e encargos com serviços externos, de forma 

a gerir carreiras, garantindo a capacidade efetiva do pessoal e a 

otimização dos custos e despesas, assim como identificar o grau 

de utilização e gestão de meios. Uma equipa multidisciplinar é 

fundamental porque reúne talentos e diferentes competências, 

vivências , experiências e valores, que desta forma possibilita a 

criação de produtos consistentes no planeamento estratégico 

da organização. (Rezende, 2008). Por outro lado e sobre um 

contexto de evolução setorial e tentativa de afirmação do 

domínio dos novos media, torna-se fundamental a criação de 

oportunidades de desenvolvimento de sinergias entre as várias 

estruturas e áreas funcionais da empresa.

No ambiente atual, o maior desafio é garantir a sobrevivência, 

desenvolvimento e sucesso da organização perante as 

dificuldades no meio envolvente, mas de forma que se adapte 

a ele. As organizações deparam-se com o desafio perante 

a cultura, artes, património, cinema, promoção da língua, ensino, 

ação social e outros domínios relacionadas com a atividade da 

RTP, são igualmente uma obrigação iminente do serviço público 

de televisão. A produção cinematográfica e audiovisual deverá 

ser um foco de obrigação da RTP, assim como, as obrigações 

relativas a todas as áreas regionais e minorias.

No âmbito das obrigações e para além dos conteúdos, a 

RTP, deve ter a responsabilidade exemplar de corresponder 

a um modelo de organização empresarial de referência, 

nomeadamente, uma organização “eficiente e moderna, dotada 

de fortes competências, orientada à execução e à prestação de 

serviço, com elevados índices de produtividade, desenvolvendo 

uma cultura de adaptação aos desafios sectoriais, afirmando-se 

como instituição credível e respeitada.” (Projeto Estratégico RTP 

- Janeiro 2015)

No que diz respeito à gestão financeira e sustentabilidade 

económica, a RTP procura manter um estudo constante de 

iniciativas que permitam a redução de custos estruturais, 

nomeadamente de serviços internos como de serviços externos.

A RTP deverá funcionar num modelo de equilíbrio definido pelo 

Plano de Desenvolvimento e de Redimensionamento (PDR) 

aprovado pelo acionista Estado para a RTP, e sobre os custos 

operacionais, que se incluem nos gastos em fornecimentos e 

serviços de terceiros e em custos com pessoal associados a 

funções administrativas, tentando “salvaguardar os montantes 

a disponibilizar para grelha/produção de conteúdos, que são 

um fator diferenciador e essencial para garantir a relevância 

da oferta da RTP, bem como assegurando a capacidade para a 

RTP atrair e reter os recursos humanos adequados nas funções 

estratégicas, nomeadamente relacionadas com a produção e 

emissão de conteúdos, entre outras como as áreas dos novos 

média, tecnologia, distribuição e promoção.”

e as receitas obtidas da sua contribuição audiovisual, perante as 

receitas comerciais no Mercado, ou seja,

“na gestão da publicidade, obtendo rácios de elevada eficácia 

de receita gerada por ponto de audiência, bem como nas outras 

componentes de receitas, nomeadamente distribuição por 

cabo, novos média, venda de conteúdos e serviços, patrocínios 

e chamadas de valor acrescentado, sempre respeitando a 

regulação aplicável.”
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a necessidade de serem constantemente inovadoras. A 

necessidade de rever como sistema o empresarial pode gerar 

valor aos clientes, proporciona diferentes formas de atuação de 

acordo com as necessidades dos clientes.

A aposta da RTP ao nível do plano estratégico, passa acima 

de tudo pela inovação na estratégia de apresentação de 

conteúdos diferenciados do setor privado, não só através dos 

novos media e novas plataformas, como também numa aposta 

muito direcionada para as exigências do consumidor atual. 

No presente Projeto Estratégico, “marca-se o destino que se 

pretende alcançar e as coordenadas gerais do caminho a seguir 

pela RTP nos próximos anos para se afirmar como um operador 

público de referência e com elevado impacto no panorama 

audiovisual.” (Plano Estratégico RTP, 2015). De salientar que em 

relação ao parecer ao Plano de Atividades e Orçamento para 

2015, pelo Conselho de Opinião[02], na alínea 5, considera como 

pouco ambiciosa a posição da RTP quanto à questão da TDT, 

no que diz respeito ao alargamento da oferta de serviços de 

programas televisivos e muito confusa em relação ao canais de 

rádio.

O documento, refere ainda, no que diz respeito aos serviços 

de programas da RTP Açores e RTP Madeira, que o modelo 

organizacional que a RTP propõe implementar não é claro. 

Considera ainda um que é dado um enfoque demasiado ao 

lado comercial, sendo que considera que o serviço público de 

qualidade não deve concorrer com os privados.

[02] Orgão governamental que Omite opiniões sobre os planos estratégicos da 
empresa.

37 Tópicos no Projeto Estratégico 
RTP | Janeiro 2015

Política de conteúdos 
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Inovação e aposta nos novos 
média e novas plataformas, 
assegurando a relevância 
num envolvimento de forte 
mudança sectorial e dos 
hábitos dos cidadãos

Papel mobilizador e 
compromissos ativos no 
setor audiovisual

Equilíbrio económico, 
com custos operacionais 
ajustados às receitas

Iniciativas permanentes 
de ganho, de eficiência e 
aumento de produtividade

Cultura de desempenho, 
atração / desenvolvimento 
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processos adequados

Estabilização e credibilização 
do modelo financeiro

Consolidação do novo 
modelo de governo 
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PÚBLICO DIFERENCIADOR
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1. 8. O Logótipo – Símbolo, marca cromática e 
identificadores corporativos.

Desde o ínicio da civilização que as ideias comunicam-se de 

forma visual. Os egípcios utilizavam símbolos e desenhos 

alinhados para formar um sentido coerente. Já na Grécia, onde 

as nossas letras são originárias, os símbolos escritos também eles 

eram colocados em linhas de forma a criar palavras e comunicar 

as mensagens. A escolha da tipografia por parte do Designer é 

feita tendo em conta a mensagem a transmitir, o público ao qual 

se dirige e em consideração ao suporte a utilizar.

Para Chaves o identificador corporativo, “ou marca gráfica é o 

signo visual de qualquer tipo (logotipo, símbolo, monograma, 

mascote, etc.) cuja função específica é individualizar uma 

entidade. (...). O identificador serve para indicar emissor (quem 

fala), propriedade (quem é o dono e o usuário) ou autoria (quem 

é o produtor daquilo que leva essa marca). Indica, portanto, 

o protagonismo de um sujeito institucional no discurso, nas 

atividades, nos bens e lugares.” (Norberto, 2005)“Escolher adequadamente 
um identificador 
corporativo implica 
aumentar as garantias de 
uma identificação a mais 
adequada possível ao perfil 
estratégico da organização, 
no tempo mais breve 
possível e com menor 
investimento económico” 
Chaves, Norberto, 2003, p.18

38 Identidade gráfica principal 
da RTP | Logótipo | Versão 
reduzida positiva.| 2014

39 Identidade gráfica da 
RTP | Logótipo | Versão 
reduzida positiva.| 2014

40 Identidade gráfica da RTP | 
Logótipo | Versão reduzida 
positiva  para emissão.| 2014

41 Identidade gráfica da 
RTP2 | Logótipo | 2016
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42 Coleção de antigos pins RTP |  
Blog de Rui Pinto (colecionador)

43 Proposta de pins desenvolvida 
para a RTP em 2013 – Autora

44 Logótipo para o 57º 
aniversário da RTP | Autora

Numa sociedade moderna e concorrencial como a nossa, 

expor sinais errados é um risco que não devemos correr. 

Cada vez mais tornamo-nos mais exigentes com as imagens, 

comportamentos e com os sinais visuais que transmitimos uns 

aos outros. A crescente preocupação da imagem gráfica tem 

sido uma constante na nossa sociedade. Quanto mais apelativa 

for a identidade mais interessante se torna o seu produto e a 

imagem projectada para a sociedade que por sua vez, começa a 

compreender e a decifrar facilmente os sinais transmitidos.

De acordo com Chaves (2003, p.30), a identidade visual, em 

parte responsável por essa interação divide-se em duas grandes 

famílias de signos: os logótipos (marcas gráficas baseadas no 

nome) e os símbolos (marcas gráficas de natureza não-verbal, 

capazes de trabalhar separadas do logótipo). Estes por sua vez 

são os chamados signos identificadores primários diretamente 

relacionados com o ambiente gráfico e cromático.

O logótipo é um dos mais importantes elementos que fazem 

parte desta forma de promoção de produto. Um logótipo bem 

desenhado deve ser apropriado à empresa ou instituição para 

a qual foi criado, deverá ser esteticamente agradável e por 

último deverá refletir a credibilidade dessa mesma empresa ou 

instituição.

Nos nossos dias a criação de um logótipo é um processo mais 

complexo que há 50 anos atrás. Esta forma de comunicação 

reúne uma série de propriedades que resumem visualmente a 

identidade da empresa ou instituição. A complexidade deste 

elemento passa por questões de ordem de cultura interna de 

uma empresa ou instituição até à sua projeção para o exterior. 

A originalidade e versatilidade do logótipo são postos à prova 

muitas vezes nas pequenas aplicações num simples cartão de 

visita até à aplicação em outdoors e spots publicitários quer 

em televisão quer na Internet. Aqui o importante será manter 

sempre a sua personalidade e coerência gráfica dos vários 

elementos que compõem a sua Identidade Visual. Qualquer 

pequena falha no sistema poderá ameaçar toda a Identidade 

Empresarial. Neste sentido, e como início deste processo, a 

aposta num bom logótipo é fundamental para que funcione 

como recurso visual de associação de ideias de uma empresa 

ou de uma qualquer marca. Para que esta função associativa 

funcione existem dois caminhos a explorar: A marca verbal: o 

logótipo; e a marca gráfica: marca ou símbolo.

No primeiro caso, a marca verbal ou logótipo é um ponto de 

partida para a elaboração de uma imagem gráfica. O nome da 

empresa ou do produto é transformado numa expressão gráfica 

que dá origem ao logótipo. Por outro lado, a marca gráfica, é 

aquele símbolo que servirá para identificar, de modo rápido a 

empresa ou os produtos da mesma.

O logótipo é composto por uma palavra ou várias palavras 

identificadoras, manipuladas de forma a construir um 

determinado significado e assim poder refletir a identidade e o 

carácter de uma empresa ou instituição. Os logótipos formam 

uma parte vital na apresentação de um produto ou serviço de 

uma empresa ou instituição. Na sua grande maioria o logótipo 

é o nome da empresa ou da marca, e tende a ser o mais 

original possível. O objectivo deste elemento é essencialmente 

estabelecer uma referência distinta e apropriada que distinga 

a empresa das restantes. A aposta numa forma gráfica única. 

Um desenho bem conseguido é uma grande ajuda a um 
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entendemos que uma boa escolha dos valores cromáticos para 

um logótipo é um bom caminho para uma memorização de uma 

marca. Essa cor associada a uma forma, reflete e promove os 

valores e os objetivos da empresa.

No caso prático da RTP, as cores corporativas são utilizadas 

como códigos cromáticos para distinguir os diferentes canais da 

Rádio e Televisão de Portugal.

Sendo a RTP uma das principais marcas audiovisuais 

portuguesas, o logótipo numa assinatura simples e eficaz de 

identificação imediata, e poderá desdobrar-se em múltiplos 

conteúdos e suportes de comunicação.

A cor azul, como um capital de marca é reconhecida por todos 

portugueses.

O Logótipo da RTP Rádio e Televisão de Portugal é composto 

pelos elementos pela marca e designação social. Otimizado 

e apresentado em três versões de forma a que o mesmo seja 

versátil, sem perder a sua identidade gráfica.

A assinatura principal e versão secundária são essencialmente 

utilizadas para os suportes de comunicação e imagem da RTP. 

Versátil e estruturada para o economato e comunicação para 

exterior.

reconhecimento da empresa e a uma fácil memorização por 

parte dos clientes.

Uma Identidade Corporativa bem conseguida não é somente 

um simples logótipo, mas deverá partir de um bom logótipo. 

Já referimos anteriormente algumas das propriedades que o 

logótipo ter, como por exemplo a qualidade, a originalidade e a 

credibilidade. No entanto quando pensamos criar um logótipo,  

devemos estabelecer logo de início quais os critérios a seguir 

para definir as características finais do logótipo.

Muitas vezes sentimos o impulso de seguir uma determinada 

moda do momento. A moda é algo muito efémero pelo que 

se seguirmos esse critério o logótipo terá de ser redesenhado 

constantemente, o que vai contra os princípios de um bom 

logótipo. Um logótipo em constante mudança faz com que 

o recetor não o memorize com tanta facilidade. Um logótipo 

deverá ser um elemento simples de forma que seja facilmente 

identificado. A versatilidade, ou seja, a facilidade de adaptação 

a vários suportes, como por exemplo, o papel, o ecrã, quer 

em televisão ou Internet e ainda nos vários elementos de 

merchandizing, é outra das características de um bom logótipo. 

A consistência de um logótipo avalia-se na sua capacidade de 

comunicação e manipulação das partes. Quando definimos 

determinada cor para um logótipo, é importante manter sempre 

o mesmo valor cromático nas diversas aplicações para não 

criarmos dúvidas no recetor. Se hoje o logótipo é apresentado 

em azul e amanhã o mesmo elemento é apresentado em 

amarelo, podemos criar indefinição no recetor e logo o 

afastamento do mesmo pela falta de coerência sentida. Da 

mesma forma quando escolhemos a tipografia associada para 

uma determinada linha gráfica, esta também deverá ser mantida 

de uma forma coerente.

A quebra destes princípios tornará a marca sem consistência, 

sem força de comunicação. A nossa capacidade de memorização 

depende da forma como percecionamos o que nos rodeia e 

também da forma como o que nos rodeia nos é apresentado. 

No caso de um logótipo pressupõe- se que ele deve ter a 

capacidade de ser memorizado pelo recetor. As qualidades 

anteriores já são um grande contributo para essa memorização, 

no entanto a cor é um dos elementos mais importantes nesta 

fase.

Se partirmos do princípio que o ser humano é confrontado com 

uma nova marca, o que mais rapidamente memoriza é a cor, 

45 PressKit | Versão 1.0 | 
Identidade RTP1 | Brandia 
Portugal, 2008 | Versão 
ainda disponível em 2016
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46 Exemplo de grelha de 
construção de marca gráfica. 
Rebranding apresentado 
pela empresa outsourcing 
Ana Cunha Brand em 2014.

47  Exemplos das capas 
dos Kits de normas das 
antenas de rádio da RTP.

48 Referências cromáticas em Kit 
de normas.| em uso em 2106

49 Kit - Identidade gráfica da RTP 
Madeira | Logótipo | Versão 
positiva.| em uso em 2106

Com as referências de cores normalizadas em nomenclatura 

Pantone[01], as mesmas fazem parte do livro de normas para a 

correta utilização da Marca Gráfica RTP.

As referências cromáticas dos logótipos são referenciadas 

também em CMKY e RGB de acordo com o seu suporte e 

aplicação, conforme exemplo abaixo do logótipo da RTP 

Madeira.

A tipografia é um elemento essencial à ordem estrutural e 

formal relativa à comunicação escrita. A utilização, coerência e 

referência da família de tipos, adequada à comunicação escrita 

deverá também ser referenciada em manual de referência.

[01] Pantone, Inc. é a referência sobre a cor, fornecedora de sistemas de cores e 
tecnologia de ponta para comunicação precisa da cor. Considerado como líder 
de mercado na cor.

Esta versão é utilizada em economato e comunicações, mas 

essencialmente com a função da marca gráfica utilizada para a 

emissão pela sua simplicidade de elementos e legibilidade em 

tamanhos reduzidos em ecrã. Com uma redução dos elementos 

tipográficos, composta apenas pelo símbolo e sigla RTP. Neste 

caso, existe disponível duas versões, principal e secundária, 

a serem utilizadas de acordo com as exigências gráficas de 

composição impostas pela organização.

A normatização de uma Identidade Visual é representada 

no Manual de Identidade Visual, onde estão considerados 

todos os estudos de construção e aplicações da marca. O seu 

objetivo do manual é apresentar os recursos necessários para 

uma correta aplicação dos elementos estruturais da Identidade 

Visual. O símbolo é uma peça chave do sistema de identidade 

da companhia, pelo que a correta utilização deste elemento de 

acordo com as suas configurações é fundamental.

Para além da marca gráfica nas suas diversas aplicações e 

suportes devem ser considerados os vários subsistemas 

de identificação. Estes subsistemas são compostos por 

identificadores corporativos, nomeadamente, as cores, a 

tipografia, a sinalética ligada ao ambiente das organizações. 

Estes últimos funcionam como símbolos de transmissão de 

informação simplificada que colaboram com a gestão estratégica 

da marca.

O caso específico da marca gráfica RTP – Rádio e Televisão 

de Portugal segue à risca as referências cromáticas impostas. 
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No caso do grupo das antenas de rádio[01], são normalizadas 

as identidades da Antena1, Antena 2 e Antena 3, sendo que 

as restantes não têm quaisquer referências de normas gráficas 

elaboradas.

Apoios e parcerias | Normas para Publicidade Institucional e 

envio de material em formato digital

Todos os logótipos das marcas do Grupo RTP estão disponíveis 

na página institucional da empresa, no qual a agência ou 

promotor terá acesso através de um login e respetiva password 

fornecido pela RTP.

As normas gráficas, seguem essencialmente os formatos de 

texto e imagem, tempos, cores, entre outras. “As campanhas de 

carácter institucional devem ser identificadas no início de cada 

anúncio (spot) com a seguinte informação: //Designação: PUB (15 

linhas- branco- bold 7%) INSTITUCIONAL (10 linhas-branco- bold 

7%) //Posição: canto superior direito (tabelado à direita) //Fonte: 

Gill Sans Light //Duração: 3 segundos. O spot para televisão 

deverá ter uma duração entre 15’’ a 20’’ e ser enviado à RTP até 

três dias antes do início da campanha. A marca RTP deverá estar 

inserida durante os últimos 5 segundos do filme e, se possível, 

no canto inferior direito. O spot não deve conter referências 

comerciais.” (...) no ficheiro deve apenas constar o spot de 

publicidade com um frame de imagem a negro imediatamente 

antes e dois frames de imagem a negro imediatamente após 

o spot. Os spots sujeitos a validação deverão ser enviados em 

baixa resolução para o responsável de campanha previamente 

indicado, antes da entrega do ficheiro final via FTP. Esta validação 

terá de ser feita atempadamente de forma a que o ficheiro 

final do spot esteja na plataforma três dias antes do início da 

campanha. Os spots deverão ser identificados com o nome do 

produto, título da campanha e duração do ficheiro.”

[01] “a transmissão unilateral de comunicações sonoras, através de uma rede 
de comunicações electrónicas, destinada à recepção em simultâneo pelo públi-
co em geral”   ( Lei nº 54/2010 de 24 de Dezembro)

50 Excerto da página institucional RTP 
para apoios e parcerias | 2016

51 Página institucional RTP 2016 
para acesso à Identidade Gráfica 
| atualizada a Junho de 2016

52 Capas de Kits de normas da RTP
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Numa organização corporativa, podem ser considerados 

quatro tipos principais de identificadores corporativos (Schmitt, 

2002); Propriedade (sede, escritório, frota de veículos, etc.) | 

Produtos (linha de produtos e/ou de serviços) | Apresentações 

visuais (identidade visual, logotipos, logomarcas, displays, 

embalagens, etiquetas, material de ponto-de-venda, música de 

fundo, merchandising) | Publicação e divulgação (propaganda, 

catálogos, folhetos, formulários, manuais, media).

O uso da marca RTP em eventos ou programações especiais é 

também por si só uma estratégia de valor de marca corporativa, 

conforme figura anexa. 

Para Norberto Chaves, o identificador corporativo “es un 

signo visuale de cualquer tipo cuya función específica se ala de 

individualizar una entidade.”

Para além de poderem ser considerados identificadores 

espontâneos, também pode entrar no grupo de identificadores 

de função planeada. Escolher um identificador corporativo de 

forma adequada, permite aumentar as garantias de uma correta 

identificação com o perfil estratégico da organização, “no 

menor tempo possível, e com a menor inversão económica” 

(Chaves, 2008). Os identificadores corporativos têm duas funções 

diretamente associadas. Função designativa, que identifica ou 

designa o emissor e a função valorativa com a carga semântica 

do nome institucional, e resultado do seu posicionamento 

perante o público.

“Escolher adequadamente 
um identificador corpora-
tivo implica aumentar as 
garantias de uma identi-
ficação a mais adequada 
possível ao perfil estratégi-
co da organização, no tem-
po mais breve possível e 
com menor investimento 
económico.”Chaves, 2008
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“Nos próximos meses e semestres muito continuará a acontecer 

na RTP e várias iniciativas em curso internamente começarão a 

ser mais visíveis em antena, desde a reformulação do canal de 

informação (RTP 3), às novas apostas na ficção com uma política 

estruturada de séries portuguesas originais, à reformulação 

de cenários e grafismo, ao lançamento de uma ‘newsletter’ 

online, às experiências inovadoras de “visual radio”, ao início da 

transmissão da RTP Açores e Madeira na América do Norte, ao 

reforço dos conteúdos com componentes de empreendorismo, 

cultura, agenda internacional, tanto na rádio como na televisão.” 

Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP, 

em entrevista ao Jornal Económico a 24 de Agosto de 2015.

O conjunto de indentificadores corporativos são diferenciados 

por identificadores principais e identificadores secundários. Os 

identificadores principais cumprem a função de identificar a 

empresa para os seus públicos, através de símbolos e logótipos. 

Os identificadores secundários, tendem a fazer uma referência 

à empresa através das cores, a tipografia, as formas e sons. Este 

grupo de identificadores corporativos, também intitulados com 

identificadores institucionais (Chaves, 2008), na sua identificação 

primária, podem ser divididos entre identificadores simbólicos 

ou nominais. de acordo com a sua apresentação visual gráfica. 

Os signos identificadores, mais limitados no discurso da 

linguagem da identidade institucional, devem representar os 

valores da instituição.

No entanto um dos maiores erros na criação e gestão deste 

tipo de signos identificadores é a tendência em explorar em 

demasia a sua função publicitária, no sentido de agradar ao 

público através de formas de persuasão e desvalorizar os 

atributos do perfil estratégico da organização (Costa, 2003). 

Numa organização, é importante a adequada gestão dos signos 

identificadores, assim como os seus recursos publicitários, 

pois ambos participam na comunicação institucional da 

empresa ou organização. No entanto é importante que os dois 

objetivamente, com as suas semelhanças e diferenças, sigam o 

perfil estratégico da organização

53 Utilização de identificadores primários na 
Fundação Champalimaud, aquando a entrega 
prémio para a Revista Visão. Transmissão 
em direto na RTP Informação. É usado um 
identificador secundário para a forma da 
mesa do Júri | Fonte Facebook CEO da RTP

54 Utilização de identificadores primários 
em Estúdio RTP no evento NOS Alive 
2015 | Fonte Facebook CEO da RTP 

55 Organização dos Identificadores 
corporativos segundo Norberto Chaves

Os signos 
identificadores 
estão integrados 
numa unidade 
gráfica

O logótipo é 
inserido num 
fundo sem 
autonomia no 
processo de 
identificação

Logo | Símbolo

Logo com fundo

Apenas Símbolo

IDENTIFICADORES SIMBÓLICOS

IDENTIFICADORES NOMINAIS

Logótipo puro

Logótipo com Símbolo

Logótipo com assessório

O símbolo ganha 
uma importância 
tão grande 
que dispensa o 
logotipo

Representação 
exclusivamente 
tipográfica do 
nome

Os símbolos são 
formalmente 
independentes e não 
perdem qualquer 
importância quando 
anexados ao logotipo

Um signo acompanha 
o logótipo, mas sem 
autonomia
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teoria, a cor azul do céu é resultante da iluminação através da 

luz do dia, proporcionada por vapores atmosféricos, sobre a 

escuridão infinita do espaço.

Newton organizou as cores num círculo composto por sete cores 

principais, relacionadas com sete planetas e sete notas musicais 

da escala diatônica: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, 

violeta.

Goethe propôs modificar o círculo de Newton. O círculo de 

Goethe é composto por sete cores sustentadas sob ângulos 

desiguais que representam um círculo simétrico, no qual as 

cores complementares colocam-se em posições diametralmente 

opostas no círculo. Nas suas primeiras pesquisas sobre a 

psicologia das cores, concebeu a ideia de que as sensações de 

cores produzidas no nosso cérebro são também criadas pela 

nossa perceção. Desta forma, associa influências e estados 

psicológicos associados às determinadas cores, que define como 

“efeito sensorial-moral das cores”.

Esta reação do indivíduo à cor é uma reação particular e 

subjetiva que se relaciona com outros fatores. Neste campo, a 

Psicologia está de acordo quando são atribuídos significados a 

determinadas cores estão muitas vezes condicionadas à cultura 

envolvente. 

A cor como uma linguagem individual, permite que o homem 

reaja a ela, subordinado às suas condições físicas e às suas 

influências culturais (Farina, 2006)

O indivíduo adapta-se ao meio ambiente que o rodeia e sente as 

cores que a sua perceção interiorizou desde o seu nascimento, 

numa determinada dimensão de onda.

1. 8. 1 A Cor como elemento da Identidade Visual 
Corporativa.

A cor como elemento básico da perceção e intuição humana, 

possui a capacidade de provocar sensibilidade no ser humano. 

Desta forma é um elemento fundamental para a consideração 

dos nossos sentidos. Quem trabalha com a cor necessita 

obrigatoriamente compreender de que forma o ser humano é 

afetado pelas cores. São vários os autores que abordam este 

tema.

Para Heller (2000), um acorde cromático, é composto por 

cada uma das cores de um conjunto de cores associadas a um 

determinado efeito. Não se trata de uma combinação aleatória 

de cores, mas um conjunto imutável.

Para que exista a perceção da cor é necessário estarem 

dispostos três factores fundamentais. A física, como estímulo 

exterior, os limites de comprimentos de onda visíveis ao olho 

humano, ou seja o espectro visível. A fisiologia, como aparelho 

ótico com a capacidade de codificar as sensações produzidas 

por estímulos externos em impulsos nervosos. E por ultimo, a 

psicologia, uma clara descodificação e interpretação pela parte 

do cérebro desses mesmos impulsos.

A teoria de Goethe[01]  com uma abordagem à conceção das 

cores limitada a um campo meramente subjetivo distingue-

se claramente da teoria de Isaac Newton sobre o estudo dos 

fenômenos luminosos, com base na luz solar.

A Teoria das Cores[02] (Goethe, 1993), apresenta as core, como 

uma interação de luz e escuridão através dum processo 

fisiológico no qual as imagens subjetivas são como sombras 

cromáticas e as ilusões, resultantes da interpretação da 

diferenciação das cores de claridade e de duas superfícies 

(Farina, 2006).

Sobre a luz e cor, nomeadamente, da uniformidade da luz 

branca, Isaac Newton[03] vê as cores como um fenômeno 

puramente físico. Segundo Newton, a luz que atinge objetos e 

sensibiliza o olho humano. Goethe, por sua vez, defende que 

a luz deve misturar-se com o escuro para obter a cor. Na sua 

[01] Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

[02] em alemão “Zur Farbenlehre”

[03] Isaac Newton (1642-1726)

56 Esquema de prisma na teoria 
das cores de Isaac Newton

57 Imagem do círculo de 
cores de Goethe
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Grande parte das preferências sobre as cores fundamentam-

se nas associações ou experiências obtidas no passado. 

A escolha das cores pelo indivíduo está influenciada pela 

sua personalidade, sobre condições circunstanciais de sua 

vida, desejos e processos mentais mais íntimos, profundos e 

inconscientes. 

Existe de facto um forte relacionamento físico entre o raio de 

luz e a estrutura do sistema visual - sistema neurofisiológico 

do ser humano. Cada indivíduo tem a capacidade de captar 

os pormenores do mundo exterior de acordo com a estrutura 

e capacidade dos seus sentidos. No entanto, os sentidos são 

influenciados pela diferença biológica, que para além dos fatores 

culturais, alteram a sensibilidade de cada um (Farina 2006).

Assim, as cores constituem estímulos psicológicos para a 

sensibilidade humana, influenciando gostos e atitudes. A 

escolha de uma cor está condicionada ao gosto e pode ser 

independente das necessidades do indivíduo. Este autor 

considera que “os aspetos psicológicos também interferem na 

‘visão’ que temos das cores. Elas podem transmitir alegria, calor, 

energia, frio, ternura, sensualidade, seriedade, sabor e inúmeras 

outras sensações explicáveis fisicamente e psicologicamente. 

Para o designer, conhecê-las e saber usá- las é primordial. Muitas 

vezes uma marca só pode ser desenhada em sua cor original, 

perdendo totalmente a identificação se suas cores forem 

mudadas”.

Modesto Farina[04], defende que as cores passam significados 

que estão culturalmente enraizados na sociedade, o que lhes 

confere um alto poder de sugestionabilidade[05]. Esta qualidade 

psicológica das cores é explorada, sobretudo na área da 

Publicidade.

Heller (2006), desenvolveu um estudo de significação das cores. 

A diversidade e a forma de abordagem deste estudo sobre a 

Psicologia das Cores, fez do trabalho de Heller uma ferramenta 

[04] Farina, Modesto. Professor Livre Docente de Propaganda e Publicidade. 
Professor Adjunto de Psicossociologia Publicitária e Processos Psicodinâmicos 
da Comunicação Publicitária. Professor Titular de Estudo do Comportamento 
do Consumidor e de Psicossociologia da Motivação Publicitária da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

[05] Sugestionabilidade, sf é uma qualidade psicológica que define a dis-
posição de alguém para receber uma ideia e ser por ela influenciado, de forma a 
agir e/ou pensar conforme a ideia recebida.

fundamental para o conhecimento cromático, conforme exemplo 

da figura 58.

Este estudo, desenvolvido na Alemanha, contemplou uma 

amostra de cerca de duas mil pessoas, com as mais diversas 

atividades e profissões. O grupo de entrevistados foi 

questionado sobre as suas preferências cromáticas assim como 

sobre os efeitos de cada cor em cada um. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que a escolha das cores não é feita ao 

acaso, mas sim, são um resultado crescente das experiências e 

vivências humanas ao longo da nossa vida, que por sua vez ficam 

gravadas no nosso cérebro.

“[...] quanto mais saturada a cor, maior a sensação de que o 

objeto está se mexendo. Quanto mais luminosa a cor, maior 

a impressão de que o objeto está mais próximo do que na 

verdade está. Matizes em um extremo da luz visível (vermelho, 

laranja e amarelo) tendem a ser percebidos como mais 

energéticos e descontraídos, enquanto os do outro (verde, azul 

e roxo) parecem mais calmos e introvertidos. Matizes diferentes 

também causam impressões variadas de distância: azul e verde 

parecem mais distantes do que o vermelho, laranja e marrom.” 

(Schmitt e Simonson 2000, p.111)

O olho humano nunca está em repouso. A imagem projetada na 

retina, está sempre em constante movimento e tem um papel 

significativo na função sensorial do olho. A harmonia cromática, 

como qualidade subjetiva da associação de cores, associada ao 

58 Exemplos de acordes 
cromáticos nos estudos 
de Eva Heller
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Farina (2006) considera que no campo da Comunicação, para ex-

istir a cor, pressupõe-se existir um emissor, ou seja, o objeto, cuja 

superfície reflete a luz; um codificador, as condições físicas do 

objeto para refletir a luz; um canal, o raio de luz; uma mensagem, 

a cor em si; um descodificador, o olho humano; e por ultimo, um 

recetor/intérprete, neste caso, o cérebro. Os elementos visuais 

são manipulados pelas técnicas de comunicação visual, numa 

resposta direta ao caráter e ao objetivo da mensagem que se 

pretende passar (Dondis & Camargo 1997).

De acordo com o resultado da pesquisa de Heller, as mesmas 

cores estão sempre associadas a sentimentos e efeitos similares 

da mesma forma que as cores que se associam à atividade e 

à energia estão ligadas também ao barulhento e ao animado. 

Neste estudo, o azul é a cor preferida para 46% dos homens e 

44% das mulheres, onde apenas cerca de 1% dos homens e 2% 

das mulheres inquiridas, afirmaram não gostarem da cor azul. 

Numa relação de harmonia cromática, o significado do azul está 

no seu próprio simbolismo e nos sentimentos e emoções que 

nos transmite. Em termos psicológicos, o azul é considerado 

uma cor das características boas e dos bons sentimentos e 

associada à fidelidade, inserida no grupo de cores da confiança.

A associação do azul a contextos amplos como por exemplo 

ao azul do céu, como elemento que faz parte do divino, e a 

tranquilidade emocional do azul do mar. 

Diversas associações têm sido feitas à cor azul. O efeito 

psicológico da cor azul torna-se um simbolismo universal. 

Determinados valores e conceitos como, a fidelidade, a 

equilíbrio e à nivelação sugeridos numa determinada seleção 

de cores, (Sanz & Gallego, 2001), permite ao olho manter-se em 

equilíbrio, ou seja, a soma de todos os tons tem que resultar 

em um cinza médio. Essa harmonia permite uma sensação de 

conforto e relaxamento para o olho humano.

Os acordes cromáticos são frequentemente associados a 

uma finalidade específica. O acorde cromático representa o 

conjunto de cores que estão relacionadas com sentimentos, 

com a emoção. Um acorde cromático[06] está relacionado a um 

determinado efeito provocado por uma combinação de cores.

Ou seja, determinadas cores têm sempre o mesmo efeito 

sobre as pessoas, desta forma, determinadas cores são sempre 

associados aos mesmos sentimentos ou impressões.

A impressão causada por cada cor é determinada pelo seu 

contexto (Heller, 2006). Cada uma das cores tem inúmeros 

significados associativos e simbólicos. Assim, a cor oferece um 

vocabulário extretamente útil para o alfabetismo visual (Dondis & 

Camargo, 1997). 

Numa identidade, o elemento cromático é uma boa parte do 

segredo para memorizar uma marca. Na formação de uma 

identidade, uma cor isolada pode contribuir para provocar 

associações psicológicas e efeitos emocionais no observador, 

no entanto esse contributo será maior se existir uma associação 

de cores. Quando aplicado convenientemente permite que o 

produto seja mais atrativo e por seu lado atrair a atenção do 

consumidor e assim marcar a diferença com a concorrência. O 

uso adequado da cor permite ainda posicionar e segmentar a 

marca na classe socio- económica pré-definida.

No campo da Física, a luz é incolor e somente adquire a cor 

quando passa através da estrutura do espectro visual. A cor não 

é uma matéria, nem uma luz, mas uma sensação. 

[06] Um Acorde cromático, “é composto por cada uma das cores que esteja 
mais frequentemente associada a um determinado efeito. Os resultados da 
pesquisa demonstram: as mesmas cores estão sempre associadas a sentimentos 
e efeitos similares. As mesmas cores que se associam à atividade e à energia 
estão ligadas também ao barulhento e ao animado. Para a fidelidade, as mesmas 
cores da confiança. Um acorde cromático não é uma combinação aleatória de 
cores, mas um efeito conjunto imutável. Tão importantes quanto a cor mais fre-
quentemente citada são as cores que a cada vez a ela se combinam. O vermelho 
com amarelo e laranja tem outro efeito do que o vermelho com preto ou violeta; 
o verde com preto age de modo diferente do que o verde com o azul. O acorde 
cromático determina o efeito da cor principal.” (Heller, 2006)

59  Exemplos de acordes 
cromáticos de Heller.
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confiança, a saudade, a cor azul, sido usada ao longo dos 

tempos por diversos artistas. Henri Matisse, Wassily Kandinsky, 

Yves Klein, Picasso, entre outros, exploraram a cor azul como 

possibilidades ilimitadas.

No caso do estudo de Heller, as respostas aos questionários 

sobre a cor azul, revelaram associações como, a cor da virtude 

e das qualidades intelectuais, uma cor feminina devido às 

suas características, uma cor passiva e introvertida, na qual 

é revelada uma associação direta com a “Cor de Nossa 

Senhora”. Uma outra associação é feita também à cor azul das 

“Madonas” e do Cristianismo. Por outro lado no mesmo estudo, 

a cor Índigo é associada à cor do Diabo. Outras associações 

são feitas à cor através dos estereótipos criados, como por 

exemplo, a descontração dos Jeans em oposição aos uniformes 

dos soldados da Prússia. Neste estudo são ainda reveladas 

associações à cor da união pacifica, como por exemplo, a cor da 

Europa e a cor da honra, existente nas várias monarquias.

Numa identidade visual corporativa, a cor é considerada um 

identificador secundário, repleta de significados, que orienta 

na interpretação dos valores, orientações e estratégica da 

empresa, organização, serviço ou produto. No caso especifico 

do azul, é uma cor também muito utilizada na publicidade e 

nas embalagens, de acordo com características relacionadas 

com os seus acordes cromáticos que por sua vez transmitem as 

sensações de frescura. 

No caso da marca mãe do grupo RTP – Rádio e Televisão de 

Portugal, SGPS., a associação de valores e conceitos associados 

à cor azul, reflectem a sobriedade da marca.

60 Referência visual do uso 
do azul na página internet 
da RTP | media.rtp.pt
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associados a este canal com o seu posicionamento focalizado 

“num novo olhar”. Este exercício de reposicionamento 

estratégico tem trazido excelentes resultados, quer ao nível 

do crescimento sustentado das audiências quer do aumento 

da qualidade percebida da RTP Memória.” (Relatório de 

Sustentabilidade 2010, p. 67)

Em 2010, com RTPN, o processo de reposicionamento da marca, 

teve o seu foco no posicionamento do serviço de notícias, e 

assim combater com a ideia social da RTP N ser o canal de tele 

do norte do país. Ideia promovida pela sua localização nos 

estúdios do Monte da Virgem e pela própria sigla RTPN que 

de certa forma ajuda nessa ambiguidade. Assim, conforme a 

comunicação prestada[02], “um novo canal de televisão, a “RTP 

Informação”, sob a assinatura RTP Informação - Jornalismo 

de confiança, que substitui a anterior RTP N. Para reforçar o 

posicionamento deste novo canal de referência na área da 

informação”. Só em 2011 foi feito o relançamento da marca do 

canal de televisão de Informação da RTP, a “RTP Informação”. 

Em 2011 a aposta numa nova imagem do website da RTP, com 

um layout mais apelativo, mais interativo e de acordo com as 

necessidades e objetivos de um público cada vez mais exigente 

nas novas tecnologias e formas de ver televisão. O novo website 

passa a apostar no acesso direto por parte do público, a 

conteúdos e notícias e às áreas institucionais da empresa, como 

facto primordial de uma empresa de comunicação.

Em 2012 a aposta na Identidade Corporativa, foi essencialmente 

feita no âmbito das promoções dos produtos e serviços. Várias 

ações de promoção de canais de televisão foram feitas, quer ao 

nível da emissão, quer em vários eventos de grande mediatismo 

e afluência de públicos, eventos de carácter institucional, arte, 

cinema e eventos de música, nomeadamente, Optimus Alive, 

Nos Alive, Estoril Open. Estrategicamente o contacto direto com 

o público é beneficiado assim como a produção de programas 

da RTP sobre os temas. Em Março de 2012, no 55º aniversário 

da RTP foi criada a marca RTP+. Um novo serviço de apoio 

social, “elo de ligação entre todas as ações de responsabilidade 

[02] Relatório de Contas 2011, p. 71

1. 9. A Identidade Visual e Corporativa da RTP.
Os Identificadores corporativos

Nos últimos anos, a RTP tem vindo a apostar numa mudança 

ao nível dos seus identificadores corporativos. Esta mudança 

reflecte-se nos logótipos dos vários canais de televisão e rádio, 

assim como, a identidade de antena e programas de televisão, 

como produtos e serviços.

Esta reorganização passa também por muitas das suas páginas 

sociais, “Entre as páginas institucionais, as dos seus canais TV e 

Rádio e ainda de muitos dos seus programas, a RTP soma já no 

Facebook perto de 80 páginas ativas que somam mais de 1.5 

milhões de seguidores.” in www.rtp.pt/estadodositio., através 

utilização do conceito de “transmedia storytelling[01]” (Jenkins, 

2003). Jenkins define esta abordagem como uma cultura de 

convergência do fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes mediáticos. Para o autor, convergência define as 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais.

Desde 2008, com a adesão ao Facebook, o novo conceito 

denominado de Timeline, favoreceu o pensamento visual 

gráfico e criativo que de certa forma teve que dar resposta a 

novas formas de apresentação gráfica dos conteúdos sobre 

suportes diferentes do habitual ecrã de televisão. Este processo,  

inicialmente orientado pelo Marketing, procurou manter um fio 

condutor no que respeita à identidade, pelos diversos canais 

do grupo RTP. Em 2010, a RTP avança com o primeiro Relatório 

de Sustentabilidade (ano zero), que resume as orientações de 

responsabilidade social e eficiência energética da empresa. É de 

salientar, conforme o próprio documento assim o refere, a RTP 

foi a primeira empresa de comunicação a fazê-lo em Portugal.

As grandes mudanças corporativas que ocorreram nestes 

últimos anos, tiveram os seu foco essencialmente numa tentativa 

de reposicionamento estratégico. “A gestão da marca RTP 

Memória foi também reforçada com diferentes iniciativas que 

deram continuidade à comunicação da mudança iniciada 

anteriormente, reforçando os novos valores de modernidade 

[01] 
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social que nos surgem” para qual foi selecionado o nome, em 

concurso interno para os profissionais da RTP. 

Uma série de iniciativas e ações foram desenvolvidas para 

notoriedade da imagem e dos valores das marcas de rádio: 

“comunicação e imagem das marcas-produto e Marketing 

Institucional, nas várias plataformas de comunicação e também 

pela aposta em novos formatos; ativação de marca; e apoios e 

parcerias”. 

Paralelamente, as mudanças da imagem e dos valores das 

marcas de rádio, têm sido também um foco principal ao longo 

destes últimos anos. As necessidades de fazer compreender 

a rádio como parte da organização global, assim como 

também ela detentora da marca institucional RTP. A criação de 

estratégias para as novas rádios e a aposta em metodologias 

de trabalhos implementadas mais tarde em 2013. Os conteúdos 

passam a ser transversais aos canais de comunicação internos, 

nomeadamente, a rádio, televisão e online, independentemente 

da plataforma, ou plataformas de distribuição, com o objetivo 

de atingir um elevado nível de cross promotion[03] como forma de 

estimular as sinergias internas.

Neste âmbito e perante uma necessidade de aproximação 

da rádio ao um conceito de marca institucional global, foram 

desenvolvidas as identidades visuais dos novos canais digitais, a 

Rádio Euro e os agregadores de conteúdos, como a Rádio G12 

– Guimarães, no âmbito das comemorações de “Guimarães – 

Cidade Europeia da Cultura 2012”. Foi criada ainda a identidade 

visual própria para a “RTP Rádio no Ar,” para a seleção musical 

que a RTP faz para a marca TAP - Transportes Aéreos de 

Portugal, nos voos de médio e longo curso.

Já em 2013, e com o objectivo de promover um contacto direto 

com o público, como conhecedor do papel de cada uma das 

marcas, foi criada uma nova identidade de emissão para a marca 

RTP. Desta forma, para esta nova identidade, criada uma equipa 

de trabalho composta por profissionais com diferentes perfis, 

que no seu conjunto juntavam as competências necessárias ao 

nível da produção gráfica e imagem necessárias. Faziam parte 

desta equipa a autora desta tese e o Designer Jorge Peres, 

ambos da equipa criativa do Porto e um grupo de Lisboa, 

[03] Conceito para o desenvolvimento de ações de promoção da marca trans-
versais a diferentes medias.

“Ao nível da comunicação 
institucional foram produzidas 
diferentes peças de 
comunicação, com destaque 
para o Relatório e Contas, 
anúncios corporativos, brindes 
e material promocional, 
equipamento de apoio às 
equipas de exterior, sinalética 
exterior, linha interna de 
estacionário, entre outras 
ações”. Relatório de Sustentabilidade 2010, p. 68

61 Marca gráfica da RTP 
Informação | Extinta 
em Setembro de 2015
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profissionais da área da imagem e vídeo, nomeadamente, o 

técnico de imagem, Pedro Barrigana, a produtora de conteúdos, 

Maria João Cargaleiro e dois repórteres de imagem Rui Capitão 

e Eduardo que percorreram o país para recolher as melhores 

imagens de Portugal e das suas gentes. 

Como gestor do projeto Ricardo Andrade, na altura responsável 

da Área de Promoção na sede em Lisboa.

O conceito para a Identidade, foi concebida e apresentada 

pela autora, à anterior Direção de Programas, Hugo Andrade. 

Aprovado o conceito, a equipa dispôs de tempo de criação 

e produção de cerca de 3 meses, ou seja, de meados de 

Novembro de 2012 a finais de Janeiro de 2013.

A planificação inicial precavia uma série de filmagens de norte a 

sul do país, sobre as quais deveriam ser selecionados pequenos 

excertos, que após tratamento de cor, formaram a base de vários 

separadores de antena e de publicidade da RTP1. Durante estes 

três meses, os procedimentos entre a equipa foram estruturados 

de forma que o conceito inicial proposto fosse naturalmente 

seguido e os prazos de lançamento da identidade, fossem 

literalmente cumpridos.

Neste ano, a frota automóvel foi identificada com imagens 

representativas dos valores e conteúdos de referência da RTP: 

inovação, diversidade, ambiente, atualidade, música, desporto e 

mundo, de acordo com o conceito para assinatura da marca.

“RTP, sempre ligados”.

Pela primeira vez foi lançada a loja online RTP, com diversos 

produtos e serviços da marca RTP, na qual “se podem encontrar 

produtos das várias marcas do grupo, merchandising, CD’s 

e DVDs, livros de autores RTP e ainda experiências que se 

identificam com o posicionamento de cada uma das principais 

marcas RTP.” Relatório de Contas RTP - 2013

62 Identidade Visual Corporativa; 
Separadores de publicidade 
para a RTP 1 (2013 a 2015)

63 Proposta de identidade 
apresentada pela autora desta 
tese, para os separadores de 
antena para programas de rádio 
com promoção em televisão, 
relativos às 3 Antenas principais 
de rádio do grupo RTP - 2013
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1.9.1. Separadores de Publicidade

De acordo com o Art.º 3º do Código de Publicidade em vigor, 

entende-se por conceito de Publicidade, “qualquer forma de 

comunicação feita por entidades de natureza pública e privada, 

no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou 

liberal, com o objectivo direto ou indireto de: 

a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, 

quaisquer bens ou serviços.; 

b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições.”

Em televisão existem regras de publicidade, adequadas às 

leis da televisão, nomeadamente no que diz respeito ao 

cumprimento da obrigação identificação e separação da 

publicidade televisiva e da televenda. Conforme a alteração da 

Lei da Televisão, aprovada pela Lei n.o 27/2007, de 30 de Julho, 

que veio transpor a Diretiva n.o 2007/65/CE, do Parlamento 

e do Conselho, de 11 de Dezembro e alterou, no seu todo, a 

Lei da Televisão, nomeadamente no que toca à publicidade 

neste suporte, “Entre programas e nas suas interrupções, 

pela inserção de separadores óticos e acústicos no início e fim 

de cada interrupção, devendo o separador inicial conter, de 

forma percetível para os destinatários, e consoante os casos, a 

menção “publicidade” ou “televenda”; Havendo fracionamento 

do ecrã, através da demarcação de uma área do ecrã, nunca 

superior a uma quarta parte deste, claramente distinta da 

área remanescente e identificada de forma percetível para 

os destinatários com a menção “publicidade”; A publicidade 

televisiva e a televenda podem ser inseridas contanto que não 

impliquem um aumento do nível do volume sonoro aplicável à 

restante programação e que não atentem contra a integridade 

dos programas e tenham em conta as suas interrupções naturais, 

bem como a sua duração e natureza e de forma a não lesar 

os direitos de quaisquer titulares: (i) entre programas e nas 

interrupções dos programas, (ii) utilizando a totalidade do ecrã 

ou parte deste.”

A alteração ao art.º. 8º do Código da Publicidade (Decreto 

Lei no 6/95, de 17 de Janeiro) e simultaneamente com o início 

do funcionamento da Comissão de Aplicação de Coimas 

em Matéria da Publicidade, instituiu a obrigatoriedade para 

todos os canais de televisão (e no caso de publicidade para a 

rádio) de procederem à separação da programação diária em 

alinhamento e da publicidade através da introdução de um 

separador obrigatório. Este novo separador, deve ser inserido 

no início e no final de cada espaço publicitário. De acordo com a 

alínea 3 do mesmo artigo esse mesmo separador, “é constituído 

na rádio, por sinais acústicos, e, na televisão, por sinais óticos 

ou acústicos, devendo, no caso da televisão, conter, de forma 

percetível para os destinatários, a palavra «Publicidade» no 

separador que precede o espaço publicitário”.

64 Conjunto de separadores de 
Publicidade para RTP1– Identidade 
2013 a 2015 | Autora
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65 Exemplo de pictograma 
“mosca” e âncora 
utilizadas no Telejornal 
da RTP1 | 2016

1.9.2. “Mosca” e âncora

Partimos do princípio que a leitura de um símbolo gráfico deverá 

ser possível em todas as manifestações e tamanho adequado ao 

suporte em si. O termo “mosca[01]” é aplicada a um identificador 

gráfico constituído por um pictograma dimensões reduzidas 

o qual é colocado dentro dos limites da área visível do ecrã. 

Funciona como uma referência de identificação de canal / 

emissão ou de reportagens e programas que o identifiquem. 

Embora ocupe uma área restrita no formato 16x9, este é um 

identificador gráfico que deve ser imediatamente compreensível 

e reconhecido. É utilizado somente em ecrã, de forma contínua 

durante a emissão e retirado nos momentos de publicidade.

A necessidade de utilização deste identificador gráfico, surge 

quando a oferta também aumenta e se torna possível sintonizar 

vários canais. Num processo de zapping[02], esta “mosca” de 

forma imediata identifica o canal de televisão sintonizado. 

Na sua maioria estes identificadores não têm qualquer animação, 

no entanto com os avanços tecnológicos já se torna possível a 

criação de animação gráfica para estas “moscas”. No caso da 

RTP, alguns destes identificadores já são animados de acordo as 

especificações técnicas existentes para as diversas emissões. 

A “âncora”, conforme o nome indica, é um identificador gráfico 

que sustenta e orienta todos os restantes identificadores que 

suportam informação de conteúdo. Este tipo de identificador 

gráfico, regra geral na RTP, faz parte do conteúdo de um grupo 

de programas de informação, diária e não diária. Na sua maioria, 

os programas de entretenimento da RTP não contemplam este 

tipo de identificador gráfico.

[02] Prática habitual do espectador para mudar de canal utilizando o comando 
como controle direto.
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1.9.3. Barra de oráculos e updates

A “barra de oráculo” é um identificador gráfico, essencial para 

suporte de texto ou legenda em emissão. Este elemento faz 

parte do alinhamento gráfico de um programa de televisão. 

Primordialmente com carácter informativo, no qual cada 

elemento contém também a identificação e nomenclatura do 

bloco informativo.

Dentro da estrutura dos produtos, serviços ou programas de 

televisão, este é elemento animado, no qual é considerado um 

tempo de leitura suficiente de acordo com informação escrita 

que o mesmo suporta. Comporta ainda a função especifica 

de suportar a informação escrita do nome e a função de um 

convidado para uma entrevista e do próprio entrevistador/

moderador.

Este identificador gráfico pode ser constítuido com diversas 

variantes de acordo com o conteúdo escrito a apresentar. Como 

variação deste “oráculo”, na informação diária é usado um outro 

identificador semelhante e com a terminologia de “update”. 

Neste caso, é utilizado como suporte de uma maior quantidade 

de texto.

De acordo com a identidade visual do produto ou serviço, a sua 

forma gráfica deve estar de acordo com o conceito e formato do 

programa de televisão ao qual corresponde.

66 Exemplo âncora com 
barra de oráculos do 
Telejornal | 2016
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elementos identificadores e ilustrativos deverão seguir a 

Identidade gráfica pré-estabelecida de forma a evitar a dispersão 

dos identificadores corporativos, que por sua vez acaba por 

distrair o público / espectador.

Os mapas são recursos visuais gráficos utilizados em infografia 

essenciais na ilustração da notícia. Neste caso, a necessidade 

de identificação dos locais são uma ajuda preciosa como 

complemento gráfico visual de localização. 

1.9.4. Infografia geral

O desenvolvimento e a diversidade das aplicações audiovisuais, 

permitem-nos expandir a criatividade e a funcionalidade das 

diversas aplicações gráficas audiovisuais. Ráflos (2003) considera 

que a diversidade das aplicações audiovisuais, “requiere 

el desarrollo de todo programa y la necessidad de que se 

posicione com la máxima notoriedad en el panorama televisivo 

conllevan toda una serie de aplicaciones de diseño audiovisual”.

Os critérios e as bases de sustentação da criação deste tipo 

de informação visual, têm mesmo carácter de preocupações  

já anteriormente apresentadas sobre a criação da Identidade 

Visual audiovisual. A criação gráfica deve seguir determinados 

parâmetros predefinidos e aplicados de forma a permitir uma 

permeabilidade formal entre as regras que permitem que esses 

desenhos audiovisuais possam ser reconhecidas como parte do 

todo. Para tal serão necessárias as referências visuais já referidas 

anteriormente, nomeadamente, cromáticas, tipográficas e 

formais. 

Para além dos elementos gráficos que já identificamos neste 

capítulo existem outros que tomam especial relevância dentro 

de um bloco informativo. 

A Infografia ou infográficos são representações visuais de 

dados ou conteúdos. Estes elementos gráficos são utilizados 

para transmitir uma série de conteúdos escritos na sua forma 

visual mais simples e direta. Os dados podem ser sintetizados 

e representados através de pictogramas, mapas ou linha de 

tempo. Este é um um recurso visual gráfico complexo que por 

norma utiliza uma combinação entre ilustração, cor, tipografia, 

fotografia, pictogramas, entre outros, elementos gráficos.

As áreas de Infografismo em televisão trabalham em conjunto 

com a informação. O desenho audiovisual tem um papel 

fundamental nos blocos informativos diários.

A notícia, previamente selecionada, é submetida ao discurso 

audiovisual sob uma ordem de prioridades e critério editorial 

definido pela Direção de Informação.

Durante a emissão dos espaços informativos a informação chega 

ao público na forma de uma realidade criada. Para reforçar 

a veracidade da notícia, o jornalista recorre à construção do 

desenho audiovisual através de elementos identificadores 

que ilustrem a mensagem a transmitir. De referir, que esses 

“a infografia como um 
produto jornalístico em 
qualquer dos canais, 
suportes e processos de 
fabricação ou, ainda como 
uma peça informativa, 
realizada com elementos 
icónicos e tipográficos, 
que permite ou facilita 
a compreensão dos 
acontecimentos ações ou 
coisas [...] e acompanha ou 
substitui o texto informativo” 

Sanches (2001) apud Velho (2005, p. 2)

67 Mapa ilustrativo da organização 
da Europa para reportagem 
sobre o tema do jornalista Luís 
Henrique Pereira – RTP
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2. 1. A Perceção Visual do Signo Audiovisual

As imagens que nos rodeiam desempenham um papel 

fundamental na informação e no conhecimento sobre o meio 

envolvente. A nossa perceção orienta-nos para a interpretação 

dessas imagens, através da qual somos capazes de localizar, 

orientar e movimentar o espaço à nossa volta, com o objectivo 

de formalizar o processo de identificação e conhecimento. 

O ato de ver, constitui um registo efetuado pela retina de forma 

codificada e transmitido ao nosso cérebro através do sistema 

nervoso. Neste processo, a descodificação  é efetuada para que 

o registo ou mensagem possa ser entendida. Este processo 

visual está também condicionado com as experiências de cada 

um de nós com o mundo que nos rodeia.

Para Arnheim (2008), “A capacidade inata de entender através 

dos olhos está adormecida e deve ser despertada.”. A influência 

de Rudolf Arnheim foi preponderante na década de 1980 e 

1990. Os princípios do pensamento de Arnheim procedem dos 

princípios da Gestalt – uma disciplina psicológica como refere 

o autor. Repleto de princípios cognitivos, reflete a arte como 

“um produto da atividade visual”. A Psicologia da Gestalt como 

reação às ciências tradicionais teve como exercício principal 

a separação do objeto em partes individuais e a definição 

dos mesmos, considerando que a soma das partes define o 

objeto. Na Teoria da Gestalt, o mundo factual não é entendido 

simplesmente através da perceção como uma coleção aleatória 

de dados sensoriais, mas sim como um todo estruturado. 

Arnheim considera que a percepção humana não é baseada 

em atos isolados. O autor considera que a percepção humana 

apenas entende as partes a partir do todo. Acrescenta ainda 

que a “experiência visual é dinâmica” (Arnheim, 2008, p.4). 

A perceção humana é estruturada. É um ato ordenado e um 

processo de exploração ativa. Para Arnheim, neste processo, já 

existe uma estruturação e ordenação dos objetos na relação do 

ser humano com a realidade. Para este autor, a perceção visual, 

como resultado do processo dinâmico, é analisada como uma 

experiência visual que por sua vez dá origem a uma atividade 

criadora da mente humana. O autor, argumenta que tudo o que 

é visto possui um carácter dinâmico na perceção e na expressão 

artística

“Ao olhar para um objeto 
nós tentamos alcançá-lo. 
Com um dedo invisível 
movemo-nos através do 
espaço que nos circunda” 

Arnheim, 2008, p.36
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A perceção visual é o resultado da interação entre o objeto, 

a luz, como transmissora de informação, e as condições 

cognitivas do observador. Neste contexto, como experiência 

visual, antes de uma identificação particular, procuramos 

o todo da composição, ou seja, o assunto. Desta forma, o 

resultado desta exploração ativa, não serão as características 

ou propriedades de cada um dos seus elementos em particular, 

mas sim o resultado do modo como estão relacionados e 

formam um todo. No contexto da exploração teórica, qualquer 

acontecimento visual é uma forma com determinado conteúdo. 

Através da sua “estrutura total tentamos então reconhecer 

as características principais e explorar o seu domínio sobre 

detalhes dependentes” (Arnheim, 2008). Esta dependência, ou 

forças psicológicas, conforme apresentado por Arnheim, revela-

se nas várias partes constitutivas, a forma, configuração, cor, 

textura, dimensão, proporção e equilíbrio. Ou seja, a expressão 

transmite-se a partir da dinâmica entre as forças e os elementos.

Segundo Arnheim (2004), uma imagem visual deriva da perceção 

visual e forma uma imagem mental, ou seja, uma réplica do obje-

to representado. Uma boa imagem será aquela que nos informa 

sobre o que é observado, ao mesmo tempo que elimina os de-

talhes desnecessários com o objectivo de concentrar a atenção 

nas características significativas.

A experiência individual da perceção permite ao observador ter 

a capacidade de percecionar corretamente o mesmo objeto em 

momentos diferentes. O bom entendimento do objeto depende 

da boa compatibilidade das imagens fornecidas. Da mesma 

forma que, diferentes observadores sobre o mesmo objeto 

podem percecionar uma imagem diferente. Arnheim (2008, p. 

65) considera que a perceção não é um processo mecânico de 

dados sensoriais, mas pelo contrário, é uma criação de imagens 

estruturadas que naturalmente dependem da experiência 

pessoal do observador. A observação do mundo exige uma 

interação entre as características objetivas fornecidos pelo que 

é observado e a natureza do sujeito de observação. Argumenta 

ainda, o facto de que existe uma historicidade de perceção e 

que os fatores culturais desempenham um papel importante na 

visão. “Em Londres caixas postais são pintadas de vermelho vivo 

para diferenciá-las daquilo que as rodeia” (Arnheim, 2008, p. 65)

“Processos internos sepa-
rados e materiais diferentes 
criam, como um subpro-
duto, aparência diferente” 
Arnheim, 2008, p. 65
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Para este autor, o estilo naturalista de representação é uma 

aparência cultural. No entanto, os fatores externos a uma 

tradição devem também considerados no ato da perceção. A 

simetria, “contribui para o equilíbrio físico”. Encontramos esse 

equilíbrio na Natureza, como por exemplo, a simetria das árvores 

que impede que caiam. Da mesma forma, existe a procura de 

equilíbrio físico na construção de edifícios que impedem que os 

mesmos caiam.

Hochberg (1972), considera que a chave para a compreensão 

da perceção da imagem, é a interação entre a imagem, o 

movimento do olho e a cognição, “a um dado momento a 

maioria das imagens como nós percebemos não é só na retina 

do olho, nem sobre a plano da imagem - ela está no olho 

da mente”. De acordo com o nosso campo visual e do foco 

central mais preciso, será necessário efetuar um varrimento 

nas imagens, através de pequenos registos ou gravações de 

detalhes, para as perceber como um todo e registar todos os 

detalhes. As informações obtidas são integradas num mapa 

mental. 

No campo da perceção humana, a visão está sujeita à organ-

ização dos objetos na natureza e a uma correspondência direta 

entre o modo como vemos os objetos e a forma como estão 

inseridos no mundo real. Quando observamos uma parte de um 

objeto, no imediato, o nosso cérebro desenvolve uma tendên-

cia para a procura do equilíbrio da forma. Esse fenómeno da 

perceção é processado pela procura da configuração, simetria e 

regularidade dos elementos que compõem um objeto.

A perceção visual como processo ou organização perceptiva, 

através da qual os seres humanos decifram uma informação que 

chega ao cérebro através do processo da visão, considera que o 

olho humano é a parte mais importante do sistema visual. 

O processamento sensorial inicia-se com um estímulo que 

atinge o olho e é transmitido para o cérebro. Para que este 

processamento seja corretamente identificado e catalogado 

pelo cérebro, é fundamental que os estímulos vindos de fora, 

os fatores óticos, químicos e o sistema nervoso funcionem 

convenientemente e de forma integrada. Por fim, o cérebro 

processa uma resposta a esses estímulos. 

Este processo ou organização perceptiva, inclui três fases 

distintas. Uma primeira fase intitulada de estímulo, na qual, a 

68 Esquematização do processo perceptivo| 
Villafañe e Mínguez (2000).

69 Experiência visual. Relação entre 
a imagem mental e a percepção 
visual.segundo Rudolph Arnheim

70 Experiência individual entre a 
sensação de algo e a percepção.
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partir do exterior os recetores sensoriais convertem a energia 

em impulsos nervosos. A transmissão, fase em que os impulsos 

são transmitidos através das vias vias nervosas para as regiões 

superiores do cérebro. O tratamento e interpretação dessas 

informações rececionadas via sistema nervoso é a última fase do 

processo, ou seja, é realizado o ato de consciência.

O Tempo e Espaço são duas categorias essenciais na perceção e 

estão diretamente relacionadas. A visão como direção espacial, 

é afetada por estímulos visuais que podem variar de acordo com 

a duração. A perceção não é de facto um processo instantâneo 

e automático, requer um tempo de interpretação. A persistência 

humana como aparelho perceptivo, tem a capacidade 

de prolongar a captação sensorial, para obter um melhor 

entendimento.

O estudo da perceção humana, ao nível da psicologia está 

diretamente ligado à Teoria da Gestalt[01], como um estudo de 

fenômenos visuais e como tal, deve ser tratada desde o início 

para compreender esse processo. Esta relação direta é de certa 

forma justificativa para determinados comportamentos humanos 

resultantes da observação de imagens ou fatores visuais que 

se encontram à nossa volta. O processo perceptivo como 

processo construtivo e organizacional baseia-se nos princípios 

de  encerramento, continuidade, proximidade, semelhança ou 

destino comum. 

A atenção periférica é um fator de grande importância para 

perceção humana. Ver, como processo ativo, não é o mesmo 

que olhar. O processo de olhar está associado a uma carga 

psicológica e emocional de carácter subjetivo. Assim, o ato de 

percecionar depende de uma série de fatores, como, tipos de 

estímulos, capacidades psicofísicas, e ainda, o contexto e o 

desejo.

A imagem como um objeto de desejo estimula os sentidos do 

recetor. O desejo manifesta-se através do olhar e é entendido 

ao nível do cérebro. O contato visual com o ponto de interesse, 

com uma imagem, cria uma resposta. Por sua vez, os estímulos 

visuais refletem o interesse e desejo por essa mesma imagem. 

O ponto de sedução, com as suas propriedades estimulantes, 

permite equacionar o comportamento do recetor.

[01] Teoria psicológica sobre o pensamento | Escola de Berlim | Defende a 
organização do todo que é maior que a soma de suas partes.

Uma determinada imagem (imagem do objecto) com uma 

determinada aparência, é definida pela configuração de 

perceção da mesma e pode ser uma imagem percetual pura ou 

pode ser uma imagem construída segundo uma determinada 

intenção (objecto de desejo). A psicanálise, como teoria que 

tem como princípio a compreensão dos comportamentos 

e sentimentos que são regidos por desejos inconscientes. 

Esta teoria está muitas vezes associada a mecanismos de 

representação fantásticas que nos dão uma sensação de 

satisfação. Como tal, uma imagem é mais do que um sinal 

icónico e um estímulo perceptivo. É também uma configuração 

visual que envolve um desejo. No entanto, o sentido de uma 

imagem depende também das suas formas.

71 A configuração da 
imagem do objeto 
como objeto de desejo.



117

A Marca Gráfica RTP  | A Imagem Coordenada como Síntese de Identidade | 2016

2. 2. O Design como manipulador de códigos

Na criação da imagem de uma marca, é importante sublinhar 

a importância dos códigos de comunicação. Eles definem 

o caminho a seguir para a criação de identidade de uma 

organização.

O contributo do Design de Comunicação pode ser uma 

atividade projetual. Atua diretamente sobre a identidade da 

empresa de forma a representá-la graficamente e a facilitar a 

leitura e a identificação dos valores associados. 

Para que seja possível prever a reação de determinado grupo 

a uma identidade é necessário conhecer antecipadamente as 

características desse grupo, para que qualquer imagem ou 

mensagem seja devidamente entendida pelo mesmo.

Arnheim (2008) aborda o estudo do pensamento visual, 

como uma contribuição para a síntese visual da simplicidade. 

Perante uma ordenação das partes e a complexidade dos 

objetos “conterem simplicidade” (Arnheim, 2008, p.52), na sua 

globalidade, estes objetos têm uma estrutura de significado 

e forma que podem definir claramente o lugar e a função 

de cada detalhe no conjunto a que pertencem. O resultado 

de um significado complexo em forma simples requer uma 

correspondência entre o significado e o padrão tangível.

Na análise canónica de Hochberg (1998), sobre o mesmo 

conceito de simplicidade ou da “melhor imagem”, o autor 

considera que “quanto menor a quantidade de informação 

necessária para definir uma dada organização em relação 

a outras alternativas, tanto mais provável que a figura seja 

prontamente percebida”, o conceito de simplicidade é aplicado 

à imagem de uma empresa em relação a outras. Quanto mais 

“limpa” for a imagem ou objeto, maior a probabilidade que essa 

mesma imagem seja rapidamente percebida, de acordo com 

conceito de “melhor imagem”. Desta forma são preservadas 

as características mais distintas de um objeto, eliminando 

as características não informativas. Opondo-se a Arnheim, 

argumenta que “toda a configuração de estímulo, não pode, em 

geral, ser tomado como o fator determinante para a perceção”. 

Este autor, considera que o todo não é percebido diretamente, 

mas sim o resultado de síntese a partir da análise das partes. 

Para Hochberg, um único olhar não é suficiente para perceber 

todas as partes de uma imagem ou objeto.

O conceito de simplicidade, na argumentação de Arnheim, está 

diretamente ligado com a experiência humana. “A simplicidade 

(...) envolve (...) não só a aparência visual em si e por si só, mas 

também a relação entre a imagem vista e a afirmação que 

ela pretende comunicar” (Arnheim, 2004). Essa relação entre 

a imagem vista e a afirmação depende da verdade objetiva. 

Acrescenta que de acordo com a lei básica da perceção visual, o 

estímulo por parte do recetor tende a ser visto de acordo com as 

condições objetivas (Arnheim, 2004).

Arnheim, considera o principio do Isomorfismo como um 

requisito fundamental para o Design e as Artes Aplicadas. 

Desempenha um papel importante no pensamento ao nível da 

estruturação e ordenação do processo de perceptivo sendo que 

objetividade da perceção reside no rigor da correspondência 

isomórfica entre o objeto percebido, a ordem fisiológica e a 

ordem física.

O Design como disciplina tem um papel fundamental no 

processo de construção do objeto percebido. No processo 

criativo do designer este princípio é descrito como uma 

interação entre “argumentos” e movimentos”. O argumento é o 

trabalho da mente criativa do designer que explora e gera novos 

pensamentos e os movimentos são os aspetos da atividade 

humana. Como tarefa, o designer tem saber de comunicar 

visualmente e provocar nos restantes a receção dessas 

mensagens. Conhecer em detalhes todas as especificidades do 

seu público, nomeadamente o seu pensamento visual, é uma 

72 Diagrama da estrutura de 
significação segundo Arnheim
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condição imprescindível para que o produto seja bem percebido 

e interiorizado, para que o mesmo seja bem-sucedido. A boa 

forma não significa somente uma forma mais simples, mas acima 

de tudo uma forma que cumpre sua função.

Neste contexto, Aicher (2004, p.142) considera que no processo 

de comunicação é filtrada a informação que não é útil, ou seja, 

a informação que não contribui nada de novo. Consequent-

emente, um olho “preguiçoso” só precisa acordar quando a 

mensagem é considerada como relevante. 

O Design enquanto atividade para atender as necessidades ob-

jetivas de comunicação visual, tem a capacidade de criar códigos 

visuais que por sua vez são decifrados pela perceção. Os objetos 

de comunicação são instrumentos estratégicos concebidos de 

acordo com um propósito e mediados entre emissor e recetor 

apropriado aos seus códigos compartilhados.

Ao longo do tempo, os modelos de comunicação explorados 

por vários autores referem uma necessidade de partilhar 

informação segundo um código comum. Este facto nem 

sempre é possível devido às inúmeras interpretações possíveis. 

Para além de existir um sistema visual perceptivo básico que 

é comum a todos os seres humanos, este sofre alterações 

de acordo com a cultura na qual está inserido (Dondis, 1976, 

p.25). Um sistema de linguagem visual não é tão claro como 

o sistema de escrita, porque a linguagem visual não tem um 

código universal (Dondis, 1976), como tal, torna-se necessári a 

criação de mensagens com sentido estratégico (Frascara, 2008). 

Por outro lado, o Design de discursos semióticos não opera 

sobre mensagens, mas sobre os seus sistemas de comunicação, 

relacionados através dois seus significados (Chaves, 2008). A 

relação entre a comunicação corporativa e a imagem corporativa 

é uma relação semiótica. Este autor, considera ainda que para 

o Design é importante o controlo total do código que opera 

sobre determinada comunicação. Para tal, deve ser adotado um 

repertório de sinais que com outros signos de identidade visual, 

estabeleçam uma linguagem própria e reveladora do ambiente 

organizacional.

73 Signo identificador através de 
códigos, baseado no esquema 
de Norberto Chaves (1998)
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2. 3. Um conceito de Imagem de Marca e Identidade 
Corporativa ligados à compreensão e utilização dos signos

A Imagem de Marca de uma organização audiovisual tem 

um conceito muito distinto do que qualquer uma outra 

empresa. Partindo do pressuposto que a televisão é um 

organismo dinâmico e mutável, a Imagem de Marca, também 

ela será de alguma forma em constante estado de mutação. 

Desenvolver e gerir uma Imagem de Marca é uma parte muito 

importante e essencial do programa de gestão de marketing 

da organização (Roth, Martin S.,1992). A flexibilidade e a 

sensibilidade para as constantes alterações que ocorrem à sua 

volta, são características presentes numa Imagem de Marca. 

No entanto são vários os fatores que influenciam na criação de 

uma Imagem de Marca para Televisão. A cumplicidade com o 

espectador é um desses factores. Para definir o público que 

se pretende atingir ou ainda os anunciantes que se pretende 

recrutar para dar forma a um canal de televisão, são necessários 

códigos de comunicação. São eles que vão definir o caminho 

a seguir para a Identidade de uma organização que se ajuste 

tanto com a personalidade dos seus componentes, como com 

a personalidade do espectador, através das necessidades 

funcionais, simbólicas e sensoriais implícitas nas suas 

comunicações. A correta comunicação da Imagem de Marca 

permite ao consumidor identificar necessidades satisfeitas 

pela marca e desta forma diferenciá-la (Roth, Martin S.,1992). 

Um dos principais campos de trabalho do Design é a criação e 

desenvolvimento da Identidade Visual de um produto, serviço 

ou mesmo de uma empresa. O Design é considerado como o 

processo de traduzir os conceitos em materiais e ações. Requer 

o conhecimento profundo dos stakeholders. Planear e colocar 

ideias em prática, é o um processo necessário para desenvolver 

uma marca. 

Um recente conceito desafia aquele que tinha sido um 

paradigma no campo da gestão durante meio século, ou seja, 

colocar o cliente no topo do organograma, com a finalidade de 

definir um negócio como a criação e manutenção de clientes 

satisfeitos. Aprender a ver valores e símbolos intangíveis como 

recursos é um passo necessário para orientação marca. (Urde, 

1999, p. 132).

A utilização do signo na Identidade Corporativa pode contribuir 

para potencializar uma organização e posicionar a empresa em 

relação ao público-alvo. Comunicar valores e conceitos através 

dos signos para gerar familiaridade com o consumidor, para criar 

uma cultura de empresa, a gestão arquitetónica do espaço e a 

respetiva sinalética entre outros aspetos.

Quando falamos de Semiótica[01] não podemos ocultar os 

fundadores da Semiótica Contemporânea. Numa abordagem 

clássica, baseada numa visão estruturalista[02], Ferdinand 

Saussure[03], Charles S. Pierce[04], com estudos mais recentes 

Roland Barthes[05] e Umberto Eco[06] e com uma visão pós 

estruturalista num conceito explorado de Interconected 

Communication Systems, segundo a metodologia abordada por 

Santaella (2007).

Contrariamente ao estruturalismo, sistema no qual era dado um 

relevo excessivo à reflexão sobre a história ou juízo de valor, a 

escola de pós-estruturalismo começa a desafiar a “objetividade”, 

que foi assumido na linguagem como “um ponto de referência 

confiável para a medição de outro sistema significando”. A 

evolução tecnológica e dos meios de comunicação, desenvolveu 

uma lógica cultural sustentada em suportes e linguagens 

diferentes que consequentemente torna as mensagens mais 

individualizadas e personalizadas (Santaella, 2008, p. 25), em 

vez de uma comunicação de massas. Sobre esta nova cultura 

participativa, Jenkins (2013), considera que o recetor que 

anteriormente usufruía de um papel mais passivo na receção da 

mensagem, deixa agora de o ser e passa a ter uma atitude mais 

ativa na procura de conteúdo. Estes agentes criativos, segundo 

Jenkins, participam na criação do conteúdo mediático e em 

certos casos, dão forma ao próprio conteúdo. 

Numa sociedade permeada de mensagens visuais, o recetor 

possui um maior acesso à circulação e produção de cultura e por 

sua vez, tem uma maior habilidade de selecionar as mensagens 

e conteúdos de interesse individual, ao mesmo tempo que pode 

ser um transmissor de conhecimento (Jenkins, 2013).

[01] A Semiótica (do grego semeiotiké ou “a arte dos sinais”) é a ciência geral 
dos signos e da semiose que estuda todos os fenômenos culturais como se 
fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação.

[02] O Estruturalismo é uma corrente de pensamento e um método de análise 
praticado nas ciências do século XX, especialmente nas áreas das humanidades. 
Metodologicamente, analisa sistemas em grande escala examinando as relações 
e as funções dos elementos que constituem tais sistemas, que são inúmeros, var-
iando das línguas humanas e das práticas culturais aos contos folclóricos e aos 
textos literários. Partindo da Linguística e da Psicologia do principio do século 
XX, alcançou o seu apogeu na época da Antropologia Estrutural, ao redor dos 
anos de 1960.

[03] Ferdinand Saussure (1857 - 1913), linguista francês, que destaca a função 
social do signo.

[04] Charles S. Pierce (1839 - 1914), filósofo e matemático norte-americano, que 
destaca a função lógica-psicológica do signo. Entende ainda por “semiosis”, 
uma ação, entre os três sujeitos, o signo e o seu objecto e interpretante.

[05] Roland Barthes, literário, sociólogo e filósofo francês, foi o primeiro a 
perceber a existência de um pensamento não verbal.

[06] Umberto Eco (1932/2016), filósofo italiano  ligado à tradição anglo-saxónica 
da semiótica.
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uma linguagem híbrida com utilização de uma quantidade de 

signos organizados entre si (Santaella, 2008, p. 25). Neste contex-

to da Semiótica, os processos de comunicação, são atividades 

culturais de perceção e receção, que criam os seus próprios 

processos de significação e consequentemente, os sistemas 

codificadores próprios dão origem a formas de comportamento 

social característicos dos meios de comunicação. 

Este novo conceito de comunicação é suportado por uma 

convergência dos meios nomeadamente, a televisão, a rádio, 

a imprensa escrita e os demais suportes tecnológicos e redes 

sociais. 

Segundo Briggs (2006, p. 270), este sentido de convergência 

dos meios e das linguagens, foi aplicado ao longo dos tempos 

aos processos de junção entre a indústria dos media e as 

telecomunicações, ou seja, ao desenvolvimento tecnológico e 

digital,e à “à integração de texto, números, imagens, sons e a 

diversos elementos na mídia”. A convergência é a palavra que 

consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais, como um “fluxo de conteúdos através de 

múltiplos suportes mediáticos, à cooperação entre múltiplos 

mercados mediáticos e ao comportamento migratório dos 

públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam” (Jenkins, 2013). À palavra convergência, o autor 

acrescenta a expressão “mediática” que relaciona com os 

produtos culturais e os seus processos de divulgação (Jenkings, 

2010). 

Por outro lado, a convergência atua diretamente com a perceção 

e a cognição, isto é, diretamente no cérebro dos consumidores, 

onde cada um guarda e processa toda a informação. 

Segundo este autor, o conceito de convergência dos meios 

de comunicação está associado a uma cultura participativa 

e a uma inteligência coletiva que influencia a circulação dos 

conteúdos. No caso especifico da apresentação ou divulgação 

de marca, a correta circulação dos conteúdos seus conteúdos 

que é simultaneamente processada através dos vários meios 

de comunicação, mas depende de uma participação ativa e 

inteligente dos consumidores.

Pierre Lévy[07], acrescenta o conceito de inteligência coletiva, 

[07] Lévy, Pierre, 2004. Inteligência Colectiva.

Neste contexto, Santaella apresenta um conceito de 

comunicação de massas, diferente do anteriormente 

explorado na década de 70. O que costumava ser chamado de 

comunicação de massas e cultura de massas, nos dias de hoje 

coexiste com novos meios que não devem ser chamados de 

meios de comunicação de massas. 

Para Santaella, o conceito de “Intermediality” é focado na 

mobilidade, ou seja, “quanto mais as Mídias se multiplicam 

mais aumenta a movimentação e interação ininterrupta das 

mais diversas formas de cultura, dinamizando as relações entre 

diferenciadas espécies de produção cultural. A multiplicação 

das Mídias tende a acelerar a dinâmica dos intercâmbios entre 

as formas eruditas e populares, eruditas e de massa, populares 

e de massa, tradicionais e modernas, etc”. (Santaella, 1996, 

p.31). As informações em trânsito de um meio, para outro, onde 

cada meio tem características e funções próprias, como uma 

multiplicidade de aparições da mesma informação, que nos 

dias de hoje é possível devido a um aumento da proliferação 

dos meios de comunicação, por sua vez geram uma teia de 

complementaridades entre os diferentes meios.  

O receptor, procura nos diversos meios e suportes respostas e 

informações que se complementam e acrescentam informação 

à mensagem inicial. Desta forma, a cultura em geral, é colocada 

em movimento, consolidando os vários níveis de cultura.

Por outro lado, cada um desses meios de características 

individuais, terá uma diversidade interna de funções, ao qual 

Santaella chama de “Intramediality.”. A maior consequência 

desta diversidade de funções de cada um dos meios, é uma 

complexidade semiótica das mensagens. Esta cooperação 

intercódigo, nomeadamente, a grande diversidade e mistura de 

códigos de significação nos vários meios, pode variar de acordo 

com a representação da mensagem. Um meio de comunicação 

ligado à imprensa escrita, seguramente relaciona-se com signos 

diferentes dos que são apresentados por exemplo na televisão 

ou mesmo na internet. O grau de importância de cada código e 

os movimentos hierárquicos dos diferentes códigos para compor 

as mensagens, são semioticamente diversificados. Desta forma 

os códigos de significação variam de acordo com o seu meio, 

que por sua vez, influência a sua hierarquia.

O cruzamento entre os meios de comunicação e as suas lingua-

gens favoreceram uma multiplicação dos meios, desenvolvendo 
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o objectivo de um reconhecimento mútuo dos povos. Para 

este filósofo da informação, esta forma de pensamento através 

das conexões sociais é valorizada e aumentada pelos sistemas 

tecnológicos de comunicação, nomeadamente a rádio, a 

televisão, bem como redes sociais. Por um lado, Lévy, dá relevo 

e importância ao lado humano dessa inteligência, por outro 

lado, Jenkins, acentua a importância da sua interação, “Nenhum 

de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; 

e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos 

e unirmos nossas habilidades” (Jenkins, 2006, p. 28). Jenkins 

acrescenta ainda a nesta “produção coletiva de significados” 

(Jenkins, 2006, p. 28), as organizações podem usufruir desta 

aceleração e aumento do conteúdo mediático,  para aumentar 

as suas oportunidades de lucro e compromisso com o público 

e criar uma maior proximidade com o consumidor. Ainda neste 

contexto, Santaella acredita que a multiplicação os meios, 

é a chave para uma maior e mais dinâmica relação entre as 

diversas produções culturais. Para a autora esta cultura dos 

media é suportada pela interação de inúmeros códigos de 

significação que atuam em cada meio produzindo no recetor 

os efeitos de comunicação e perceção totalmente singulares. 

A Semiótica como ciência formal e abstrata, num nível de 

generalidade ímpar “tem por objeto de investigação todas as 

linguagens possíveis, ou seja, que tem por objectivo o exame 

dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno 

como fenômeno de produção de significação e de sentido” 

(Santaella, 2013, p. 2). A semiótica como disciplina teórica, tem 

como inteligência acumulada, em cada individuo, que por 

sua vez é partilhada com a inteligência acumulada de outros 

indivíduos através das suas interações sociais, ampliando 

dessa forma os seus conhecimentos. Esta transmissão e 

construção de ideias é processada, naquilo que Lévy intitula 

como, “Ciberespaço”. Este espaço de encontro ou espaço 

do conhecimento constitui um novo plano de significação, no 

qual, o signo e o colectivo podem encontrar uma dinâmica de 

participação mútua.

A convergência como um estado de comunicação no qual 

decorre uma participação ativa de várias pessoas sobre o 

mesmo objecto, pode, segundo Lévy, ser equiparada à noção 

de cultura desenvolvida na Semiótica. O foco está na maneira 

como os sistemas culturais são processados e colocados em 

utilização para efeitos de comunicação. Os “fenómenos culturais 

só funcionam culturalmente porque são também fenômenos 

comunicativos” (Santaella, 1996, p.29). 

Desta relação de importância entre a cultura e a sua função 

comunicativa, resulta uma melhor caracterização dos conceitos 

semióticos da cultura, sendo a que “a cultura, portanto, é 

construída como uma hierarquia de sistemas semióticos que 

possui, em sua volta, um arranjo de muitas camadas da esfera 

extracultural” (Lotman, 1979).

De acordo com o Novo Dicionário da língua portuguesa, 

o termo Cultura significa “ato, efeito ou modo de cultivar. 

Complexo dos padrões de comportamento, das crenças, 

das instituições e de outros valores espirituais e materiais 

transmitidos coletivamente e característica de uma sociedade” 

(p.508). Porém para Santaella, “não há palavra mais difícil para 

se definir (...) Todos os campos das humanidades, da filosofia 

à antropologia e esta especialmente, possuem definições 

específicas de cultura, adaptadas e adequadas à delimitação 

de fronteiras do conhecimento que cada um desses campos 

recobre” (Santaella, 1996, p. 27). Para a autora o conceito de 

cultura está diretamente ligado à semiótica, ou seja, a cultura, 

é considerada, uma acumulação de conhecimento cognitivo e 

empírico.

Lévy, traduz o conceito de cultura, como, “Uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização 

efetiva das competências” (Lévy, 2004). A inteligência coletiva 

é compartilhada, valorizada e coordenada em tempo real com 

“Todo esforço da semiótica se 
endereça para a investigação dos 
modos como os mais diferenciados 
processos de linguagem 
engendram-se, codificam-se e 
funcionam comunicativamente e 
culturalmente” Santaella, 1996, p.27
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já existente na sociedade e que por sua vez dão sentido e 

significado de acordo com a consciência individual de cada um 

(Bignell, 2003)

As três qualidades formais dos signos, a qualidade, a existência 

e o seu carácter de lei contribuem para a sua identificação e 

interpretação. O signo genuíno tem o poder de representação 

e é constituído “por uma relação temporal, espacial ou causal, 

que dirige a atenção do recetor diretamente e sem reflexão 

interpretativa do veículo do signo para o objeto. Signo e objeto 

se constituem, assim, um par orgânico, cuja ligação existe 

independente de uma interpretação (terceiridade) e é percebida 

pelo intérprete apenas como uma realidade já existente” 

(Santaella, 2005). De acordo com o seu carácter de lei, o modo 

de se relacionar com os vários tipos de objeto (objeto imediato 

e objeto mecânico), resultam os níveis do interpretante. O 

interpretante pode ser imediato, dinâmico ou final.

A relação triática de Peirce, estuda o signo e as suas ação, 

perante a relação direta dos três elementos, Signo, Significado 

e Significante, conforme a figura 74. No âmbito do estudo da 

semiótica em Saussure, a língua é “um sistema de signos” 

(Saussure, 1969), que expressa ideias, no qual, a interpretação 

do signo deriva relação direta entre os dois elementos, o 

significado e o significante. Este método semiótico de Saussure, 

tem como base o estudo do signo sustentado numa teoria 

estruturalista, na qual a línguagem verbal é o mais importante 

dos sistemas de signos. Neste caso, o signo é um elemento 

binomial e a sua natureza é dicotômica, ou seja, a existência do 

significante depende da existência do significado e vice-versa 

(Saussure, 1969). O significante, caracterizado como imagem 

acústica ou uma impressão psíquica do som, desencadeia um 

fenômeno psico-semiológico. Por sua vez, o significado, é o 

elemento abstrato que constitui o signo. A relação direta entre 

o significado, como, o uso que damos ao signo e o significante, 

como parte material do signo e percetível para os sentidos, é o 

resultado final da interpretação do signo, ou seja, o resultado 

mental da união do significado com o significante. 

A Interpretação semiótica numa relação binária, tem o papel 

de expor a natureza culturalmente arbitrária e descreve as 

consequências desta estrutura em toda a cultura. (Irvine, 2005).

um papel fundamental no estudo dos media e das formas de 

produção cultural. A crescente evolução dos signos deve-se 

acima de tudo à evolução humana, embora não completamente 

inerente à responsabilidade da crescente tecnológica, que 

consequentemente terá que se adaptar à leitura e compreensão 

dos mesmos.

O problema do uso de semiótica como ferramenta teórica 

/ analítica para estudos dos media é que o termo em si tem 

despertado debates sobre suas naturezas linguísticos e não 

linguísticos em relação ao seu uso em estudos dos media. O 

fluxo e a diversidade de novas utilizações do signo num contexto 

dos media, tem gerado consequências diretas na abordagem 

ao estudo dos signos.Por outro lado, as alterações ao nível 

da imagem de empresa, dos produtos, do marketing e da 

publicidade, abre caminho para aprofundar o conhecimento dos 

signos e das suas propriedades. 

Santaella, tem por base do seu estudo, a semiótica de Peirce. 

Como forma introdutória à compreensão da semiótica, sustenta 

o principio da compreensão e interpretação através da mente 

e da perceção humana, às quais acrescenta, as qualidades 

formais do signo. A imagem faz parte da expressão humana 

“desde as pinturas pré-históricas” (Santaella, 1998, p.13), desta 

forma, considera que qualquer elemento pode ser analisado 

semioticamente, desde um suspiro, uma música, um teorema, 

uma partitura, um livro, publicidades impressas ou televisivas 

(Santaella, 2007 p. 11). Para a autora, os signos “se referem a 

algo, se aplicam a uma determinada situação ou estado de 

coisas. Elas têm um contexto. Esse algo a que elas se reportam é 

o seu objeto dinâmico”. 

Contrariamente ao conceito de “marca”, que é temporal e 

“emerge de alguma coisa” (Benjamin, 1996), o signo é especial 

e diretamente relacionado com as pessoas, “ele é impresso em 

alguma coisa”, (Benjamin, 1996). Por outro lado o estudo dos 

signos é particularmente importante na criação de memórias.

Na afirmação de McLuham, “o meio é mensagem”, implica que 

o signo ode expressar-se em diversas formas particulares. Os 

meios de comunicação têm uma responsabilidade na geração 

de sinais, que posteriormente são estruturados individualmente 

através da perceção humana. Todos os nossos pensamentos, 

ações e identidade dependem de um sistema de signos 
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existência com algo. Neste caso, é de salientar, a relação de 

identificação com algo e ainda com o sentimento para o qual 

nos transporta.

Por sua vez, a terceiridade, é uma combinação entre o nível de 

primeiridade e o nível de secundidade, na qual a representação 

e interpretação é ligada ao nível simbólico. Neste caso são 

representados um conjunto de atributos que formam uma 

identidade. Acrescenta à representação de algo com os nossos 

sentimentos, um fator cognitivo, ou seja, o signo propriamente 

dito.

Sustentada neste último nível da semiótica de Peirce, Santaella 

fundamenta que as organizações têm um papel significativo na 

estratégia do sistema social sério, organizado e sustentado por 

leis, onde “são predominantemente fenômenos de terceiridade” 

por terem”, “caráter de leis que governam fatos no futuro.” 

(Santaella, 2007, p.144).

Numa abordagem fenomenológica, Pierce interpreta a experiên-

cia e a construção do pensamento segundo os modos de ser de 

qualquer fenómeno[08].  Sobre o Signo, na semiótica peirceana, 

é “(...) aquilo que, de certo aspeto ou modo, representa algo” 

(Peirce Apud Santaella, 2004, p.12) e que gera um efeito na 

mente, ou seja, o interpretante. Numa identidade corporativa, 

a conjugação de signos diferenciados que pretendem reforçar 

[08] Palavra derivada do grego Phaneron, que representa tudo aquilo, qualquer 
coisa, que aparece à perceção e à mente.

A Semiótica, como o estudo dos signos, é considerada uma 

teoria dos significados, através de códigos, linguagens, sinais 

que fazem parte do sistema de comunicação. Numa lógica 

semiótica do estudo do signo, a teoria triádica de Peirce, o 

signo tem que ser analisado e entendido, numa relação de 

signo ou representante (ou algo que o signo representa e suas 

relações com o objeto) e a representação que o objecto pode 

ter, ou seja , o interpretante. A relação entre as partes, Pierce, 

intitula como “semiosis”. Esta lógica triádica, permite uma clara 

compreensão das três teorias: a da significação, a da objetivação 

e a da interpretação (Santaella, 2007, p. 9). A relação do signo 

consigo mesmo, ou seja a sua qualidade, existência e lei, resulta 

de uma teoria de potencialidades e dos limites de significação. A 

relação com o objeto, ou seja, aquilo que ele representa, resulta 

no seu contexto. A relação com o interpretante, diretamente 

ligados com os efeitos resultantes sobre o intérprete, seja ele de 

carácter individual ou mesmo coletivo cria um efeito. Este efeito 

interpretativo provocado no recetor, nem sempre é proveniente 

de um pensamento formulado, mas pode ser uma reação física 

ou mesmo um sentimento.

No contexto do estudo triático e de acordo com a classificação 

dos signos, Pierce considera três níveis de ação do signo. O 

primeiro nível, a primeiridade, a relação do signo consigo 

mesmo. Neste nível existe uma ligação direta com a qualidade 

do objeto, como por exemplo, a cor em si, sem remeter a 

nenhuma outra referência. A secundidade como segundo nível 

de ação, está diretamente ligada à existência ou à uma de 

74  Signo, significado e 
significante no método 
semiótico de Saussure

75 Triade Semiótica de Peirce
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de uma semiótica de significação” (Eco, 2000, p. 25). Defende 

a utilização dos códigos como sistema de significação, num 

processo de comunicação, “Siempre que una cosa MATERIAL-

MENTE presente a la percepción del destinatário REPRESENTA 

otra cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación” (Eco, 

Umberto, 2000, p. 25). A existência de um “campo semiótico” 

onde se realizam os diversos planeamentos semióticos e sobre 

os quais a comunicação funciona através do envio de mensagens 

sujeitas a um código. Ou seja, uma regra de transformação que 

nos permite chegar ao conhecimento do significado dos signos 

através da sua descodificação. No domínio semiótico e num 

contexto cultural pressupõe que, a comunicação e a significação 

estão interligadas, num leque de diferentes recetores com 

pontos de vista diferentes sobre a mesma “coisa material” (Eco, 

Umberto, 2000, p. 25). Considera a existência de códigos de 

reconhecimento, sobre os quais “Os signos icônicos reproduzem 

algumas condições da perceção do objeto, mas depois de tê-las 

selecionado com base em códigos de reconhecimento e ano-

tado com base em convenções gráficas” (Eco, Umberto, 1976).

Num sistema de significação como uma construção semiótica 

autónoma, no qual o ato perceptivo do recetor e o resultado da 

interpretação dos objetos não são condições necessárias para 

haver significação, é importante que os códigos de significação 

estabeleçam uma relação direta entre aquilo que representa e o 

representado (Eco, Umberto, 2000, p. 25). 

O campo semiótico está sujeito às premissas da culturais. A 

relação direta entre a significação, como produção de signifi-

cados e a comunicação como produção de signos, está diret-

amente ligada com o contexto social. Ou seja, num contexto 

sócio - cultural é possível conceber e identificar o significado 

das mensagens, dos signos e sinais, através da linguagem e dos 

códigos de interpretação (Eco, Umberto, 2000, p. 25). Consid-

era ainda que a proveniência, natural ou intencional, depende 

diretamente do emissor. Este por sua vez, está sujeito a uma 

convenção que suporta uma “relação codificada entre uma 

expressão (o fenómeno percebido) e o seu conteúdo (causa ou 

efeito possível)”.

A abordagem sobre uma perspetiva semiótica e não semiótica 

está diretamente ligada com a codificação cultural. Um 

signo só será signo se a associação de causa e efeito se tiver 

correspondência em códigos culturais. O mesmo fenômeno 

pode assim aparecer na forma de não-signos inferenciais e como 

uma determinada referência, fortalecem os valores institucionais 

e ampliam a compreensão do objeto. Ou seja, na criação de 

uma identidade visual corporativa, a utilização de um sistema de 

signos aplicada em diversos suportes, geram um manual de apli-

cação do logótipo e assinatura visual e têm como objectivo uma 

normalização de aplicações de forma a manter um padrão de co-

erência entre as partes. Num sistema de identidade corporativa, 

cada elemento aplicado deve ser acompanhado de um conjunto 

de regras sobre o uso das diversas componentes visuais, como 

por exemplo, relação de familias tipográficas, cores, distâncias 

para diagramação entre outros dados fundamentais para futuras 

reproduções.

No contexto Pierciano lógico pragmático, no qual o conhec-

imento da realidade é feito através dos signos, o sistema de 

identidade corporativa permite identificar a empresa ou orge-

nização, através de um padrão que comunica os seus valores 

com o objectivo de diferenciar no mercado e credibilizar efeitos 

no consumidor. 

A teoria semiótica geral[09] estuda os processos culturais como 

processos de comunicação, que por sua vez, subsistem porque 

são suportados por um sistema de comunicação (Eco, Umberto 

2000, p. 24). Para o autor, a semiótica é uma rede interdisci-

plinar, que estuda os seres humanos enquanto produtores de 

sinais. Paralelamente, considera, que não é possível estabe-

lecer uma “semiótica de comunicação independentemente 

[09] Eco, Umberto, 2000. A Theory of Semiotics. Editorial Lumen, S.A.
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detective story and great variation in the mode of narrating our 

hero´s adventures, his ambiguities, his histrionics. (...) Clark Kent 

personifies fairly typically the average reader who is harassed 

by complexes and despised by his fellow man.” (Eco, Umberto, 

1993, p.930).

A figura do herói como modelo de heterodireção, é inserida 

na mente do recetor. A subjetividade enquanto “super” como 

homem que é quando existe a relação com a sociedade, inter-

pretado segundo uma inteligência coletiva (Lévy, 2007, p.28), ou 

seja, enquanto “super” é um destaque para os seus semelhan-

tes, no seio de uma cultura. Neste conceito de “super-homem” 

é visto como um símbolo de idealização e de realização. 

Esta análise semiótica comparativa, é usada nos processos de 

persuasão publicitária. 

Umberto Eco, acrescenta ao conceito de signo, um carácter 

intencional e artificial numa “convenção semiótica” de acordo 

com o uso de um determinado elemento como “veículo” (Eco, 

Umberto, 2000, p.36). 

Para fundamentar a compreensão e a utilização de signos na 

imagem de marca e na identidade corporativa, consideramos 

signos culturais, dependendo da ausência ou presença da uma 

convenção e codificação na associação entre causa e efeito.

No contexto social, a forma como nos vestimos e agimos é 

representativa deste principio. Fatores que reforçam o aspeto 

exterior, acrescentam informação à nossa imagem interna, 

reafirmando a personalidade de cada um. Assim, “o objeto 

de um signo não é necessariamente algo que poderíamos 

conceber como um individual concreto e singular: ele pode ser 

um conjunto ou coleção de coisas, um evento ou ocorrência, ou 

ele pode ser da natureza de uma “ideia” ou “abstração” ou um 

“universal”. Pode ser qualquer coisa, qualquer que seja, sendo 

que nada aí é governado por qualquer suposição metafísica 

a priori.” (Santaella, 2000, p. 15). As relações do signo com os 

interpretantes dão origem a uma teoria da interpretação que 

nos fornece meios para examinar o potencial interpretativo dos 

signos, seus processos de receção e o problema da verdade 

(Santaella e Nöth, 2004, p. 170). 

A relação semiótica entre signo e objeto, na forma como agimos 

e nos vestimos como objeto de interpretação, é feita através 

da roupa e atitudes enquanto signos que o “outro” que o 

interpreta. Neste plano de significação, o “outro”, o consumidor, 

a sociedade, ou o meio de comunicação, espaço de encontro 

ou espaço do conhecimento (Lévy, 2004, p.140) é o elemento 

que interpreta e propaga em diferentes grupos sociais. Umberto 

Eco apresenta este conceito através da análise semiótica sobre 

a figura do Super-Homem[10], “...Superman as a double identity 

has a funtion, since it permits the suspense characteristic of a 

[10] Eco, Umberto, 1993. Apocalípticos e integrados.

“El humo no hace de signo del fue-
go, sí el fuego se percebe al mismo 
tiempo que el humo; pero el humo 
puede ser el significante de un fue-
go no perceptible, sempre que una 
regla socializada haya associado 
necessária y comúnmente el hum al 
fuego” Eco, Umberto, 2000, p.36
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culturas podem desenvolver “mitos”[11] sendo que os significados 

linguísticos são muitas vezes alterados por práticas sociais e 

culturais. Perante a cultura de massa, Barthes define o signo 

como um sistema constituído pela relação de uma expressão em 

relação a um conteúdo: ERC (Expressão; Relação; Conteúdo).

Barthes propõe que os elementos de Semiologia[12] sejam 

agrupados numa relação binária, na qual, completam-se para 

formar um todo discursivo. Como por exemplo, a língua e 

a fala; o significante e o significado, o sintagma e o sistema 

e a denotação e a conotação. No entanto, acrescenta que 

o resultado desta relação binária é um terceiro elemento.

Fundamenta esta teoria com base na relação entre o significado 

e o significante. O signo como terceiro elemento tem uma 

total associação com os outros dois elementos. Esta relação 

tridimensional é reveladora da estrutura do mito, numa segundo 

plano do sistema semiológico.

“Mythical speech is made of a material which has already been 

worked on so as to make it suitable for communication: it is 

because all the materials of myth (whether pictorial or written) 

presuppose a signifying consciousness, that one can reason 

about them while discounting their substance. This substance is 

not unimportant: pictures, to be sure, are more imperative than 

writing, they impose meaning at one stroke, without analysing 

[11] Barthes, Roland. Mythologies. 1991, Twenty-fifth printing

necessário acrescentar a este capítulo, o estudo de Roland 

Barthes sobre a semiótica. Barthes, considera a semiótica 

necessária, mas não suficiente (Barthes, 1991, p.111). Nega a 

teoria de Saussure, e considera que a Semiologia é uma parte 

da linguística. “A Linguística não é uma parte, mesmo privilegi-

ada, da ciência dos signos: a Semiologia é que é uma parte da 

Linguística; mais precisamente, a parte que se encarregaria das 

grandes unidades significantes do discurso” (Barthes, 1971)

No contexto social, a complexidade da linguagem humana no 

que respeita a signos e significações, as formas de comunicação 

são artificiais, pois estão sujeitas a uma estrutura. Barthes, faz 

referência ao real, sobre o qual as conotações dão sentido e 

atribuem valores, “a significação pode ser concebida como um 

processo; é o ato que une o significante e o significado, ato 

cujo produto é o signo” (Barthes, 1971). Na relação linguística, 

o significado é um conceito do signo e o significante a sua 

representação acústica. O resultado desta relação, ou seja, 

a significação, “a significação pode ser concebida como um 

processo; é o ato que une o significante e o significado, ato cujo 

produto é o signo” (Barthes, 1991, p. 52), depende da definição 

do contexto e das relações de espaço e tempo e da própria 

sintonia entre os interlocutores, “vários corpos de significados 

podem coexistir num mesmo indivíduo, determinando, em 

cada um, leituras mais ou menos ‘profundas”. (Barthes, 1971). 

Barthes sustenta-se na teoria de sistemas de linguagem de 

Saussure, aplicando-a aos sistemas de que as sociedades e 

76  ERC | Expressão; 
Relação; Conteúdo 
| Relação sequencial 
|  Roland Barthes

EXPRESSÃO

RELAÇÃO

CONTEÚDO

“The linguistic message 
is therefore twofold (at 
least in this particular 
image): denotational and 
connotational” Barthes, 1971
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significado escolhido antecipadamente” (Barthes, 1964, p.38-

41 apud Santaella e Noth, op. Cit.) como função da mensagem 

verbal que reforça o conceito de “italianidade”. 

Na imagem publicitária da marca Panzani, numa primeira análise 

da mensagem linguística, as legendas estão representadas 

sobre um código de língua francesa. Na mensagem denotada 

encontramos uma representação real dos objetos, que neste 

caso incluí a perceção e o conhecimento cultural pela parte 

do recetor para reconhecer os elementos que fazem parte da 

composição fotográfica.

Os significados que emergem desta mensagem publicitária 

como linguagem e mito são feitos por um processo de 

comparativo com a grande variedade de outros significados 

or diluting it.” (Barthes, 1971). Tudo pode ser um mito. Por um 

lado, o mito é uma deformação da realidade produzida pela 

exploração conotativa do objeto. Por outro lado, o mito não 

é uma negação da realidade e não se define pelo objeto de 

sua mensagem, mas pela representação da sua forma. Barthes 

aborda os meios de comunicação num contexto sociocultural. 

Neste sentido a televisão, a internet e outros meios de 

comunicação de massa pode ajudar a elevar alguns mitos. Por 

outro lado, o mito é um sistema de comunicação, que ao mesmo 

tempo é a mensagem. O que pressupõe que o mito, não será o 

objeto em si, mas o seu modo de significação. 

Na análise estrutural da imagem publicitária, Barthes, identifica 

três tipos de mensagem: a mensagem linguística (verbal), a 

mensagem conotada (simbólica) e a mensagem denotada 

(icônica) e dá como exemplo a marca Panzani.[13] “Temos aqui 

uma publicidade Panzani: pacotes de massas, uma lata, tomates, 

cebolas, pimentões, um cogumelo, todo o conjunto saindo de 

uma sacola de compras entreaberta, em tons de amarelo e verde 

sobre fundo vermelho”. 

Barthes considera a mensagem publicitária “enfática”. A análise 

sobre o anúncio das massas Panzani, Barthes fala-nos do 

conceito de ancoragem, “o texto dirige o leitor o leitor através 

dos significados da imagem e o leva a considerar alguns deles 

e a deixar de lado outros. (...) A imagem dirige o leitor a um 

[13] Em 1950, Jean Panzani lançou a marca de massas tradicionais italianas, 
Pasta Panzani.

“o signo é, pois, composto 
de um significante e um 
significado. O plano dos 
significantes constitui o 
plano de expressão e dos 
significados o plano de 
conteúdo”Barthes, 1997, p. 43
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de outras imagens e mensagens com carácter simbólico 

equivalente. Como já referimos anteriormente, o nível da 

análise da mensagem conotativa, está ligada diretamente ao 

carácter simbólico dos objetos. Nesse sentido significado já está 

completo, e representa um tipo de conhecimento, um passado, 

uma memória, uma ordem comparativa dos fatos e das ideias 

(Barthes, 1971).

Consideramos relevante neste capítulo, mais do que 

compreender o qual a melhor definição para o signo Pierce, 

Saussure, Eco ou Barthes, refletir sobre estas teorias do signo e 

as suas significações. 

Existe uma clara tensão entre o conhecimento compartilhado 

que precede o processo de significação e a relação entre signo, 

objeto e interpretante. 

Um extenso trabalho será necessário para entender estruturas 

de conhecimento da sociedade atual e global, assim como 

do próprio signo e respetivos interpretantes no espaço de 

interação. 

Consideramos fundamental valorizar cada vez mais a atuação 

dos signos e seus interpretantes num espaço particular 

de interação, assim como, os efeitos produzidos como 

produtores de sinais e meios de comunicação. A compreensão 

dos processos torna possível determinar a sua influência 

na linguagem da marca e da identidade, como forma de 

comunicação num determinado contexto sócio – cultural, sobre 

meios de comunicação vigentes. 

Estas correntes de pensamento serão ainda abordadas nos 

capítulos 3, 4 e 5, com o objectivo de contribuir, para os 

processos de criação de sistemas de linguagem visual gráfica, 

para a organização dos meios humanos e tecnológicos, para a 

implementação deste conhecimneto na organização e como 

contributo para a conclusão da investigação.
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2.4. A reputação da imagem na RTP – Estudo e aplicação 
do conceito de Justo Villafañe.

As relações entre a sociedade e a empresa são estabelecidas 

de acordo com o papel exercido mutuamente. (Villafañe, 2013). 

Perante a empresa a sociedade pode assumir três papéis 

importantes. Como vizinhança no existe uma convivência direta, 

como consumidora dos produtos e serviços e ainda como 

trabalhador, como público interno da empresa. 

Do lado da empresa, Villafañe distingue dois papéis principais, o 

económico e o social. 

Na vertente económica, a empresa é vista pela sociedade como 

impulsionadora da atividade económica. O papel social, controla 

as necessidades da sociedade através dos seus produtos e 

serviços.

Nos últimos anos e sobre influência da crise económica, surgiu 

uma quebra de confiança nas grandes organizações de topo, 

levando à perda de prestígio das mesmas. Sustentados nos 

princípios da ética, sustentabilidade e responsabilidade, a 

gestão das organizações passam por uma nova racionalidade 

baseada na harmonização do retorno económico sobre o 

investimento e na maximização do lucro. 

Por outro lado, as exigências do mercado audiovisual criaram 

uma complexidade na comunicação e na gestão da imagem 

corporativa das organizações. A adaptação a uma realidade com 

novas rotinas exige ferramentas de gestão de identidade nas 

organizações, tornando-as mais complexas e mais eficazes.

A responsabilidade corporativa é muitas vezes confundida com 

a imagem da empresa. “La responsabilidad corporativa es una 

condición necesaria, pero no suficiente, de la reputación de 

una empresa. Una empresa reputada, además de responsable, 

debe ser rentable, innovadora, constituir un lugar atractivo para 

trabajar, ofrecer buenos productos y servicios al mercado y 

tener una dimensión internacional.” (Villafañe, 2009, Corporate 

Reputation and CSR Empirical Basis for Analysis)

Villafañe considera a responsabilidade corporativa como 

um prolongamento da ética empresarial (Villafañe, 2009), 

pelas obrigações sociais que tem para com o seu público. 

Fundamentada pelo conceito do “bom governo”, Villafañe 

acrescenta que “una empresa debe ser responsible cuando 

“hay una relación bipolar entre 
empresa y sociedade (...) serán 
las empresas que establezcan 
con sus grupos interés 
un compromiso explícito, 
verificable y consecuente las 
que saldrán antes de la crisis 
y verdaderamente reforzadas. 
Eso es lo que va a restaurar la 
confianza, y esa es la clave de 
las buenas empresas”. Villafañe, 2008
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opinion

valuation

connetion

moralmente esté obligada a ello”. Desta forma, o gestor 

da empresa têm a obrigação de uma boa e rigorosa gestão 

sustentada pela ética e normas morais. 

A reputação converteu-se no paradigma da boa empresa, 

baseando-se em fatores que avaliam a reputação corporativa 

nas empresas. (Villafañe, 2013). Por um lado, os resultados 

económicos das empresas são reveladores do êxito da boa 

gestão, por outro lado a qualidade da oferta como fator 

revelador de uma boa reputação comercial, está diretamente 

ligada à opção de escolha do consumidor final. 

No âmbito interno, na cultura corporativa organizativa, a 

reputação interna é vista como um fator de reconhecimento 

dos funcionários perante os seus stakeholders[01]. A respeito da 

ética e responsabilidade corporativa, a projeção internacional 

da empresa revela diversidade e uma maior responsabilidade 

empresarial. 

Por último, no campo da inovação, o autor considera uma boa 

empresa, aquela que é recetiva às mudanças e é sensível ao 

meio ambiente. 

Para entendermos o conceito de Reputação, é importante 

compreendermos o seu processo de construção e a gestão na 

organização. A gestão da reputação tem como objectivo dar 

valor ao que realmente é saudável para a organização. Desta 

forma, a reputação corporativa, deverá ter como resultado a 

[01] Termo criado pelo filósofo Robert Edward Freeman, que designa uma pes-
soa ou um grupo de pessoas que legitima as ações de uma organização e que 
tem um papel direto ou indireto nos resultados dessa organização.

combinação entre uma realidade corporativa da organização e o 

reconhecimento do grau de satisfação que os seus stakeholders 

têm sobre as expectativas sobre a empresa (Villafañe 2013). 

São vários os autores que têm explorado o conceito de 

reputação nas organizações, assim como, são diversas as normas 

de avaliação da mesma.

O conceito de reputação é explorado por Villafañe, com foco 

na avaliação feita através de uma abordagem cognitiva da 

perceção que os stakeholders têm sobre o comportamento da 

organização, acrescenta Freeman (2010) que a mesma deverá ser 

fomentada pela própria empresa ou organização.

Freeman, aposta numa teoria de partes interessadas na qual 

cada um desses grupos de interesse é importante para o sucesso 

de um negócio ou de uma empresa. Sobre “stakeholder”, este 

autor considera ainda que descobrir os interesses de cada 

grupos é uma tarefa da gestão empresarial.

stakeholders
percetion

of the behavior
of the organization

Davies | 2002

Schultz | 2000

Gaine-Ross | 2003

Fombrun | 1996

Aaker | 1996

Fernández, Aguado | 2002

Dowling | 2001

Villafañe | 2004
cognitive

reconizing that 
make stakeholders 
on the behaviror

of the organization

collaborative
the degree of 
listenning and 

collaboration with 
stakeholders to fulfill 
the brand promise

77 Níveis de reputação  | Villafañe. 2013
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78 A relação entre os 
stakeholders com a 
organização | Villafañe, 2002

“una operation de exploración 
(scanning) del estímulo, 
previamente almacenados en 
la memoria a largo plazo y que, 
fenométicamente, corresponde con 
la operación de reconnocimento 
de formas. Esta información 
homolgada pasa a la memoria 
a corto plazo y el resto de la 
información sufre un rápido 
processo de decaimiento (decay)”. 
Villafañe 1996, p. 101

O conceito de reputação explorado por Villafañe, a natureza 

cognitiva, manifesta-se pela sua capacidade do processamento 

de informações provenientes da realidade e dos processos da 

memória.

A exploração da perceção visual como um processo de aquisição 

de conhecimento (Villafañe, 1996, p. 90), sustenta-se nos 

princípios da organização e reconhecimento da Gestalt ou teoria 

da forma. 

Villafãne (1996) explica o processo perceptivo de 

reconhecimento de objetos reais, num contexto espaço 

temporal é efetuado através dos sentidos, nomeadamente o 

olho e registado pela retina, como estímulo visual e resulta 

numa experiência perceptiva processada no cérebro, no 

qual é efetuada a organização da informação, assim como o 

reconhecimento da mesma. 

O autor diferencia o estímulo e a experiência visual, ou seja, 

a diferença entre a representação na retina e a imagem 

representada no cérebro. Esta diferença, segundo o autor, pode 

alterar completamente a identidade do objeto percecionado. 

Um dos fatores determinantes que condicionam a realidade 

percecionada através do estímulo visual, é a memória visual. A 

memória visual é um fator determinante para o armazenamento 

e organização de informação anteriormente percecionada 

(Villafañe, 1996, p.91). Esta capacidade de armazenar informação, 

também explorada por Arnheim como processo da perceção 

visual, não é um processo isolado mas sim, uma relação na qual 

as memórias passadas condicionam a experiência perceptiva do 
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presente. 

Villafañe (1996, p. 100) considera esta experiência perceptiva 

como a capacidade que o cérebro tem de relacionar a 

informação sensorial, armazenada de forma construtiva e 

sucessiva, proveniente de fontes distintas e de momentos 

temporais diferentes. Este conceito já abordado em 1960 por 

George Sperling, o primriro investigador a utilizar o paradigma 

da memória icónica transitória – M.I.T..

Para Villafañe existe uma clara distinção entre “imagem” e 

“reputação”. 

Refere-se à “imagem”, como uma construção a partir das 

perceções, enquanto como “reputação” considera uma 

construção a partir do entendimento, baseado na relação entre 

realidade e reconhecimento.

No seu livro “La Buena Empresa”, Villafañe refere vários 

autores que desenvolvem uma terminologia para o conceito de 

reputação corporativa. Fombrun (Villafañe, 2013), identifica a 

realidade (reputação) e a perceção (imagem). A imagem baseia-

se em perceções da realidade objetiva, ou seja da própria 

reputação.

Ao longo das últimas décadas, o foco principal para a análise 

da reputação das organizações tem vindo a mudar. Inicialmente 

muito focado no consumidor, passam agora a ser também 

direcionados sobre o ponto de vista dos grupos de interesse 

internos à empresa.

Para Fombrun (1998), existe uma relação de perceção muito 

direta entre o público e a organização, de tal forma que a 

reputação de uma organização é considerada de acordo com a 

perceção que o público, como observadores externos, pode ter 

dos valores da organização, de acordo com os traços de carácter 

percecionados pelo mesmo. Este processo dá origem à imagem 

da empresa ou organização.

Fombrun considera ainda que a reputação corporativa incentiva 

uma convergência entre, Corporate Reputation | Strategic 

Positioning | Corporate Identity, Communication, Image, 

Branding and profiling, Valuation and performance e que por sua 

vez refletem a estratégia da organização.

Neste contexto são ainda definidas as características ligadas à 

“Una empresa puede 
tener buena imagen y no 
reputación”. Villafañe, 2004, p. 1

“A corporate reputation is a 
collective representation of a 
firm’s past actions and results 
that describes the firm’s ability to 
deliver valued outcomes to multiple 
stakeholders. It gauges a firm’s 
relative standing both internally 
with employees and externally 
with its stakeholders, in both 
its competitive and institutional 
environments. Fombrun & van Riel, 1998, p.10
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“La vision de una empresa es la meta que orienta su estrategia 

empresarial” (Villafañe. 2013). A reputação converte-se assim 

num paradigma de excelência empresarial. Numa empresa ou 

organização, a elaboração de um plano de visão estratégica, 

compete ao seu gestor. Por visão estratégica de uma empresa 

ou organização, entende-se, a direção sobre a qual a empresa é 

orientada, a forma de alcançar esse objectivo, ou seja, a missão.

A formulação da visão estratégica tem em conta três requisitos 

específicos: deverá ter presente e de forma clara o conceito; 

deve envolver as pessoas, profissionais e público e por ultimo ser 

credível (Villafañe, 2013).

O autor ainda distingue visão estratégica de visão reputacional. 

A visão estratégica pode tornar-se visão reputacional, quando 

as aspirações da organização sejam reconhecidas pelos 

“stakeholders”, ou seja, considera a reputação como um dos 

maiores ativos de marca para a diferenciação perante a escolha 

dos consumidores.

No que respeita à missão, Villafañe considera-a, uma declaração 

explícita, concisa, completa e de certa forma memorável, sobre 

os objetivos da organização (Villafañe, 1998). Podemos concluir 

reputação corporativa. 

Uma primeira característica da reputação remete à identidade 

interna da empresa ou organização (Davies et al, 2003), que 

por sua vez parte do ponto de vista dos empregados, ou 

seja, uma visão interna da empresa. Segundo o mesmo autor, 

os profissionais de organização têm confiança na empresa, 

que por seu lado gera confiança, estimula orgulho e delega 

responsabilidades. 

Uma outra característica prende-se com o historial da empresa 

que por sua vez constitui uma barreira móvel às ações da 

empresa e de seus concorrentes atuais e potenciais. 

A avaliação do desempenho passado da empresa por diferentes 

grupos é também ela um resultado da reputação corporativa.

O conceito de reputação para Davies (2003) é muito semelhante 

ao de Fombrun e Riel (1998). A identidade da empresa, parte de 

uma visão interna da empresa por parte dos empregados e de 

uma visão externa pela parte do público, sobre a qual resulta a 

imagem da empresa.

De referir que, o aspeto financeiro e a responsabilidade social 

são dois elementos da reputação, fundamentais para a avaliação 

de desempenho da empresa.

Estes dois autores também argumentam que a reputação 

pode ser medida e gerenciada. Sobre esta questão, Villafañe 

considera uma boa empresa, uma empresa reputada. 

79 Processo de criação 
de Reputação | 
Davies el al, 2003
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Reputation Index (MRI)[01], que pretende medir a opinião da 

sociedade portuguesa no que respeita à reputação das marcas, 

posicionando- as num ranking que permite a comparação e 

posicionamento das marcas distribuídas pelos diferentes meios 

de comunica

Face à concorrência, a RTP tem revelado o maior índice de 

reputação. Em 2011 ocupou o 5º lugar do ranking geral, onde 

foi a primeira classificada na categoria dos canais de televisão, 

com um índice superior a 73%. Considerada como “é o canal 

que transmite maior confiança” no que respeita ao sector da 

televisão, tem liderado o ranking deste meio nas variáveis 

“Imagem e Recomendação”.

O impacto do resultado destes estudos tem mais a ver com a 

Imagem Corporativa do que com a Reputação Corporativa.

Já anteriormente referido neste capítulo, autores como Fombrun 

e Van Riel (1998), definem a reputação como “um termo coletivo 

que se refere às visões de todos stakeholders sobre a reputação 

corporativa, incluindo identidade e imagem”, onde a identidade 

representa a perceção dos empregados da empresa e a imagem, 

a perceção dos agentes externos à empresa. No entanto a 

imagem é, “o resultado da integração, na mente dos públicos 

com os quais a empresa se relaciona, de um conjunto de 

‘imagens’ que, com maior ou menor protagonismo, a empresa 

projeta para o exterior” (Villafañe, 1998, p. 28).

A este conceito de imagem, Villafañe, acrescenta o termo 

corporativo, justificando-o como “aquilo que diz respeito a uma 

corporação podendo, por extensão, aplicar-se à empresa ou, 

inclusivamente a uma instituição.” (Villafañe, 1998, p. 27).

IDENTIDADE | CULTURA + PERSONALIDADE + COMPORTAMENTO | IMAGEM

Villafañe considera o projeto empresarial, como a primeira 

referência da estratégia da imagem, que deverá considerar 

valores empresarias, são estes, a ideologia corporativa da 

organização, as suas orientações estratégicas e as políticas de 

[01] O MRI é um estudo que tem por base cerca de 1200 entrevistas e que será 
realizado numa base semestral junto da população portuguesa entre os 15/64, 
representativas da população portuguesa. As entrevistas são conduzidas com 
recurso a entrevistas de auto-preenchimento online (CAWI – Computer Assisted 
Web Interview).

que organização satisfaz os seus objetivos de acordo com a sua 

visão estratégica, tendo em conta as necessidades do cliente. 

Fomenta a vontade do cliente para efetuar e manter os negócios 

com a organização, cria o valor do produto, com o objectvo de 

manter a satisfação do cliente e a sua premissa diferencial, com 

o objectivo de uma diferenciação no mercado e concorrência. 

Por outro lado será ainda importante referir, segundo o autor, 

que a visão estratégica expressa claramente o que se pretende 

oferecer ao cliente, ou seja, identificar da empresa e a atividade 

global da mesma.

No caso específico da organização RTP, esta por sua vez tem 

como missão, entre outros, assegurar uma programação isenta, 

variada, exigente e de valorização cultural e educacional, 

excluindo os valores comerciais. Pretende uma programação 

sempre de acordo com os interesses dos diferentes públicos, 

que fortaleça o sentido crítico, assegurando desta forma, a 

possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes 

de opinião. Como ponto forte na missão da RTP, devemos 

salientar a exaltação da cultura portuguesa e dos valores que 

exprimem a identidade nacional. 

A missão e objetivos do grupo RTP são fixados na Lei e respetivo 

contrato de Concessão do Serviço Publico de Televisão, sendo 

que as políticas de empresas são estabelecidas pelos Concelhos 

de Administração em consonância com os objetivos e as 

orientações por parte da Tutela do Serviço Público de Televisão.

Na última década, a Identidade Gráfica dos canais de televisão 

do grupo, seguiu um conjunto de normas de funcionamento 

proposta pela anterior Subdireção de Imagem e em resultado 

da missão que lhe foi confiada, aprovada pelo Conselho de 

Administração da RTP no dia 3 de Maio de 2005.

A atual identidade dos canais de rádio e televisão, sofreu uma 

evolução apoiada em termos de produção gráfica, por uma 

equipa multifacetada, designers de comunicação, profissionais 

de autopromoções e pós-produção áudio e vídeo, que em 

conjunto desenvolveram propostas individualizadas para os 

vários canais do grupo RTP.

No últimos anos e de acordo com o estudo da Marktest 

IDENTIDADE + TRABALHO CORPORATIVO = IMAGEM INTENCIONAL

estímulo ou circunferência fictícia + explicação fenoménica = circunferência

80 Relação entre identidade 
e imagem intencional 
| “Corporate pattern” |  
(Villafañe 2002, p.32).
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síntese gestáltica (Villafañe, 1998, p.29) das imagens resultantes 

dos 3 momentos desta representação por parte da organização 

perante a receptividade do público. 

O diagrama da figura em anexo, baseia-se em principios sobre 

os quais a imagem assenta. O comportamento corporativo, 

representativo do “modo de atuar” da empresa, gera no público 

uma “Imagem Funcional”. Este comportamento diretamente 

ligado às políticas funcionais da empresa, nomeadamente com 

as áreas de produção, comercial e marketing e área financeira é 

revelador do conhecimento dos processos da organização.

A cultura corporativa, pressupõe o conjunto de relações 

diretas dos membros da organização, de acordo com as 

normas internas, o meio envolvente, a ideologia corporativa, as 

orientações estratégicas e a dinâmica da organização interna, 

“como um grupo humano que gere as suas normas internas de 

convivência e desenvolvimento” (Villafañe, 1998, p33), ao mesmo 

tempo que mantém uma relação directa com a sociedade de 

acordo compromisso social. induz à “Imagem da Organização” 

ou “Imagem Interna”.

Por último, a personalidade corporativa, como um conjunto 

de manifestações voluntárias que a organização produz para 

criar uma imagem positiva nos seus públicos, tem como foco 

mais comum, a marca, a identidade visual corporativa e a 

gestão, quer ao nível funcional, quer ao nível formal.

Villafañe aborda o conceito de imagem através de uma 

Conceção Gestáltica da Imagem Corporativa (Villafañe, 1998, 

p.29), numa relação de Isomorfismo gestáltico (Villafañe, 1998, 

p.33) entre a imagem e a identidade.

A realidade da empresa ou organização da mesma, que a 

empresa por sua vez transmite para o receptor, ou público, 

muito embora considere que esse mesmo receptor ou público 

possam contribui bastante para o resultado final, de acordo com 

a memória visual de cada índividuo. 

Ao processo de formação de uma Imagem Intencional, como 

um conjunto de atributos que uma organização pretende incutir 

na mente do seu público, Villafañe remete sobre a aplicação Lei 

da Pregnância na Teoria da Gestal, uma analogia da perceção 

da forma de uma circunferência que não é circunferência. Desta 

forma, o receptor perante o estímulo visual do elemento que 

perceciona e a memória visual que tem do mesmo, elimina as 

diferenças e é induzido à conceptualização da personalidade 

corporativa.

Para Villafañe, a distância entre as imagens intencionais e 

corporativos é inversamente proporcional ao sucesso da 

estratégia de imagem aplicada à empresa. Na sua explicação 

gestáltica sobre a Imagem Corporativa, Villafañe (1998, p.32), 

define como representação isomórfica da identidade da 

empresa, através de uma dissecação do conceito sobre 3 

aspetos.

a) “A ideia de representação refere-se ao próprio processo de 

construção da imagem. O resultado é um conceito mental que 

estabelece uma relação com o seu referente – a empresa (...) que 

pode ser ampliada pela projeção individual do recetor.”

b) “Esta relação explica-se em termos de isomorfismo gestáltico, 

isto é, a Imagem é um equivalente estrutural da identidade da 

empresa (...)”

c) “O terceiro aspeto da definição exige uma maior 

concretização do conceito de identidade.”

Nste último aspeto, a identidade ao nível da empresa, Villafañe 

considera-o equivalente ao comportamento corporativo, à 

cultura de empresa e à personalidade corporativa.

Na representação isomórfica da identidade da empresa, o autor, 

apresenta a Imagem Corporativa[02] como resultado de uma 

[02] Villafañe define como representação isomórfica da identidade da empresa 
(Imagem Positiva, 1998)

Identidade

Comportamento 
corporativo

Sistema forte
Políticas funcionais

Imagem da 
organização

Sistema débil
Políticas formais

Cultura
corporativa

Personalidade
corporativa

Imagem
intencional

Imagem
funcional

Imagem
Corporativa

81 Relação entre a identidade 
e a imagem corporativa 
| Villafañe 2002, p.29
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associado, bem como, a sua relação com a imagem do canal e 

as expectativas sobre a imagem.

O objectivo desta análise pretendia o entendimento sobre os 

fatores determinantes da criação de imagem e o seu papel face 

à concorrência. De acordo com critérios de análise e avaliação 

dos programas de televisão tornou-se fundamental compreender 

a relevância dos aspetos formais, estúdios, cenários, pivots, 

estilos e dinâmicas na orientação dos programas, grafismos,  

conteúdos e linha editorial.

O resultado deste estudo revelou, num universo de 

consumidores nacionais, onde foram consideradas necessidades 

funcionais, de identidade social e as necessidades emocionais, 

foi possível perceber a forte determinação da dimensão 

emocional nas motivações para o visionamento dos conteúdos 

televisivos.

Este estudo foi ainda revelador das preferências dos 

consumidores ser mais direcionada para os conteúdos de 

entretenimento, como uma forma de escapar às preocupações 

quotidianas, do que para conteúdos informativos.

Ainda neste contexto emocional, foi avaliada a imagem da 

RTP no contexto da concorrência privada e direta com a SIC - 

Sociedade Independente de Comunicação, do Grupo Impresa 

e a TVI - Televisão Independente, pertencente à empresa Media 

Capital. 

Os resultados identificaram a RTP, como uma organização com 

valores determinantes de uma relação mais fria e racional com o 

espectador, sobressaindo um posicionamento funcional, muito 

embora considerada uma marca familiar. 

Foram ainda identificados fatores que influenciam a imagem e o 

posicionamento da marca, nomeadamente “produções menos 

impactantes ou reveladores”, “Telejornal”, sobretudo a nível 

formal considerado menos moderno e menos dinâmico do que a 

concorrência. Neste contexto ainda foram identificadas as “suas 

limitações da sua dimensão de serviço público”, ou seja, uma 

ideia de controlo ao nível do estado.

De acordo com a opinião geral sobre uma grelha de 

programação com excessivo enfoque na informação, no que 

comunicação corporativa, que em conjunto dão origem à 

Imagem Intencional.

Este  autor defende ainda, que devem prevalecer os pontos 

fortes da organização assim como uma relação de sinergias 

entre um sistema de gestão forte, de políticas funcionais sobre 

a organização básica da empresa e que incluí as capacidades e 

o conhecimento dos processos, tecnológicos e comerciais, os 

produtos, serviços, mercados, bem como a estrutura organizativa 

e procedimentos de planeamento e controlo, e um sistema 

gestão débil de políticas formais, que se identifica com a política 

de imagem de empresa no qual está incluída a identidade visual 

corporativa, cultura e comunicação corporativa.

Para que a síntese gestáltica que construída na mente do 

público seja eficaz e por sua vez produza uma Imagem Positiva[03], 

a imagem deve basear-se na realidade da própria empresa 

(Villafañe, 1998, p.35).

Um dos processos mais comum para a avaliação da Imagem 

Positiva de uma organização ou empresa passa por auditorias de 

imagem. Esta radiografia corporativa na qual tudo é revisto sob 

a ótica da Imagem (Villafañe, 1998, p.48), com foco no contexto 

sectorial, orientação estratégica da empresa e as suas políticas 

corporativas, assim como a estratégia e a competitividade.

No estudo qualitativo de avaliação da imagem dos conteúdos 

de entretenimento e informação da RTP, elaborado em Maio 

de 2013, pela empresa de consultoria AMINT, Advanced Market 

Intelligence, com o objectivo de obter resultados sobre os 

hábitos e necessidades relativos ao visionamento de televisão 

e a forma como o consumidor / espectador relaciona-se com 

com a marca e produtos, foram analisados e avaliados, a 

espontaneidade dos conteúdos televisivos e o estado emocional 

do público ao qual estão associados. Fazem parte ainda dessa 

análise e avaliação, o grau de conhecimento da oferta RTP 

e a integração nas rotinas diárias familiares, para efeitos de 

elaboração de resposta de valor por parte da RTP.

Entre outros fatores, foi considerada a imagem genérica 

associada à oferta da RTP – valores, universo perceptivo 

[03] Representação isomórfica da identidade da empresa, segundo Villafañe.

82 Logótipo do programa 
de eentretenimento 
para a RTP1 | 5 para 
meia noite | 2015

83 Logótipo do programa 
de eentretenimento para 
a RTP1 | Portugueses 
pelo Mundo | 2015
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descodificados nos programas “Portugueses pelo Mundo” [04]e 

“5 para a Meia-noite”[05].

No contexto de Villafañe, estes dois conteúdos de entreteni-

mento na RTP são reveladores do comportamento ao nível do 

contexto da personalidade corporativa da identidade da RTP 

e em consequência de uma da Imagem Intencional por parte 

dos grupos de interesse. A produção gráfica e a realização são 

responsáveis pelo conceito, plasticidade e qualidade da imagem 

de antena, dos programas de informação e entretenimento, 

assim como a área de cenografia é responsável pela plasticidade 

e conceito de todos os projetos de cenografia, sendo que a 

estruturação deste conjunto de elementos devem contribuir para 

a criação de uma imagem da empresa derivada dos princípios 

específicos da identidade visual (Villafañe, 1998, p.119).

Ao Infografismo, dentro do contexto da produção gráfica, com-

pete o conteúdo diário e não diário dos programas, responden-

do às solicitações diárias da informação e entretenimento dos 

vários canais da RTP. Esta área têm ainda o papel de estabelecer 

padrões de qualidade e de orientação estratégica.

Um gestão coerente ao nível da organização e coordenação da 

identidade de empresa é fundamental para a boa reputação da 

empresa. A comunicação de massas recorre a elementos visuais 

e sem dúvida que no meio audiovisual essa forma de comuni-

cação torna-se numa prática diária que envolve diversos profis-

sionais de áreas distintas.

Um jornalista ou redator na elaboração de reportagem 

para televisão, recorre à equipa de design visual de forma a 

transformar os dados da notícia em dados visuais infográficos. 

Sobrepõe-se assim uma necessidade de recursos gráficos 

coerentes para que o espectador identifique o conteúdo e 

acompanhe a história do mesmo, mantendo em paralelo 

o reconhecimento da identidade do canal e respectiva 

organização. De acrescentar que estes procedimentos são 

também contributos para uma maior fidelização do espectador 

ao canal e à identidade da organização.

[04] Portugueses pelo Mundo, série de televisão portuguesa, transmitida pela 
RTP1, onde é mostrada a realidade de cidadãos portugueses que escolheram 
outro país para viver

[05] 5 Para a Meia-Noite é um programa de televisão portuguesa, transmitido 
pela RTP1, com um formato inovador na televisão portuguesa com cinco apre-
sentadores, um em cada dia da semana, com vários convidados num ambiente 
informal, que comentam as notícias mais importantes da semana, sempre num 
tom humorístico.

diz respeito aos aspetos de natureza formal o estudo analisou e 

avaliou os aspetos que constituem uma fragilidade para os dois 

grandes blocos informativos da RTP1, nomeadamente o Jornal 

da Tarde e o Telejornal. 

No geral a imagem corporativa assimilada pelo público, 

resulta na descrição cenários graficamente conservadores e 

ultrapassado que se traduz num ecrã frio, dominado por planos 

fechados, que produzem uma sensação de “cenário” estático 

(Estudo Amint, 2013, p.124)

Neste contexto  e de acordo com os resultados deste estudo, 

encontramo-nos perante uma necessidade de projetar 

para o exterior a estratégia da organização e um maior 

desenvolvimento ao nível do trabalho corporativo para criação 

de uma Imagem Positiva (Villafañe, 1998).

A imagem da organização é muitas das vezes afetada pela 

publicidade realizada pela própria empresa à sociedade 

envolvente, através de processos de propaganda veículados 

pelos media e como resultado do complemento das vivências 

e experiências que os grupos de interesse vão interagindo com 

os funcionários da organização e com produtos e serviços da 

mesma.

No estudo de Villafañe sobre a Imagem Positiva a personalidade 

corporativa do ponto de vista conceptual, sustenta que toda a 

comunicação e deverá ser orientada para a difusão dos atributos 

corporativos que constituam a base estratégica da organização 

(Villafañe, 1998, p.214). A comunicação de empresa do ponto 

de vista formal, “produtos ou serviços estejam apoiados na sua 

Imagem”, imagem que o autor define como intencional e que 

procuram “em todos os casos a máxima inter-relação com as 

constantes universais com a Identidade da empresa” (Villafañe, 

1998, p.215).

O estudo da AMINT, revelou ainda existir uma ausência na 

comunicação e divulgação dos conteúdos de forma precisa. O 

estudo revelou ainda alguma confusão na definição por parte 

das respostas sobre o que é a imagem e a missão da televisão, 

muito embora no que diz respeito à missão, a RTP2 é um canal 

claramente mais formativo e informativo e no caso da RTP1 tem 

um carácter de entretenimento. 

No caso da RTP1, o canal não está a capitalizar totalmente, 

a favor da projeção da sua imagem corporativa, os valores 

da modernidade e da diferenciação consensualmente 
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"But also they also value 
the interpersonnal qualities 

of designers: designers 
communication skills."

Brigitte Borga de Mozota 
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3.1. Gestão do design. Conceitos e aplicações.

A gestão do Design, na sua definição, não se resume a uma 

única descrição. Com origem na Grã-Bretanha na década de 

60 (Mozota, 2011), referia-se particularmente à relação entre a 

empresa ou agência de design e cliente. 

A primeira definição de gestão do design surge em 1965 através 

de Michael Farr (Design Management Institute, 2014), numa 

comunicação para a Royal Society for the encouragement of 

Arts, Manufactures and Commerce (RSA) (Sousa 2012, p.51). 

Michael Farr surge em 1965 com a primeira definição em Design 

Management, “the function of defining a design problem, 

finding the most suitable designer, and making it possible for 

him to solve it on time and within a budget”, citado por Cooper 

(DMI, 2014)

Citado por Libânio e Amaral (2013), Maldonado (1977) define a 

gestão do design como uma atividade para “Coordenar, integrar 

e articular todos os fatores que, de alguma maneira, participam 

do processo construtivo da forma do produto”. Em 1990, Gorb 

acrescenta os objetivos estratégicas como uma preocupação da 

gestão do design.

Em geral e de acordo com a recolha de definições (Libâneo e 

Amaral, p. 845, 2013) todos os autores referenciados definem 

o conceito de gestão do design numa perspetiva de uma 

84 Diagrama adaptado do quadro 
sobre o mesmo tema de Libânio 
e Amaral | 2013 |  Porto Alegre
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liderança de ligação direta à estratégia da empresa, estabelecer 

condições, recursos e meios em todas as áreas da atividade 

corporativa, para criar acrescentar valor e inovação, não 

excluindo o processo de design como disciplina. 

O grupo de definições perspectiva uma participação sobre todas 

as áreas da organização e que pode ser desenvolvida como 

atividade de consultoria interna ou externa. 

Tim Brown (Presidente da IDEO), sobre o pensamento em 

design salienta uma perspectiva muito clara do design como 

factor de criação de inovação (Brown, 2009). Acrescenta ainda o 

Design Council (2010), citado por Libânio e Amaral (p. 845, 2013), 

que a gestão de design, “Visa unir design, inovação, tecnologia, 

gestão e clientes para oferecer vantagens competitivas através 

de três linhas-base: econômica, social/cultural e fatores 

ambientais. É a arte e a ciência para a capacitação do design, 

promovendo a colaboração e a sinergia entre “design” e 

“negócios””.

Em 2011, Rachel Cooper na sua publicação, “The handbook 

of Design management” juntamente com Sabine Junginger 

e Thomas Lockwood, explora a gestão do design de forma 

integrada em todos os departamentos da organização.

Ainda a referir João Branco como pioneiro na divulgação 

da gestão do design em Portugal. Na gestão do design, os 

“problemas de design empresarial parecem remeter para a 

necessidade de gestão sustentada desta disciplina” (Sousa, 

2012, p. 83). Este autor define o design como um “processo 

informado e racional de escolha e afetação de recursos de 

design para alcançar os objetivos de uma empresa ou de uma 

organização”, processo esse que só será possível quando o 

tecido empresarial português reconhecer o design enquanto 

“atividade de resolução de problemas, técnica, de incorporação 

do estético, do significado, nos produtos/serviços, nas imagens e 

nos ambientes, de carácter sistémico e de coordenação” (2001, 

p. 51 citado por Sousa, 2012, p.83).

O seu entendimento sobre o design remete para uma relação 

direta entre a dimensão pragmática, ou seja ligada com a função 

do design, a dimensão sintática com a estrutura e por fim, a 

dimensão semântica, provida do seu significado.

85 Diagrama triangular 
das dimensões do 
design | adaptado de 
Branco, 2001, p. 54
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3.1.1 Contributos para a gestão do design no ambiente 
corporativo.

A estratégia de uma imagem de marca na organização 

audiovisual deve passar por definição dos objetivos da empresa 

e suas expectativas ao nível de crescimento e pela definição das 

principais fontes de rendimento. 

Brigitte Borja de Mozota defende que é importante destacar 

o papel do Designer como profissional competente dentro do 

contexto do projeto representado e que o mesmo esteja ao nível 

da gestão de topo.

Mozota (2003, p.13) considera que os gestores usam as lentes 

erradas[01] para verem o design. Ainda não estão completamente 

familiarizados dos benefícios que o design pode trazer para as 

organizações. A lacuna existente no aproveitamento das funções 

e qualificações dos designers nas empresas é um reflexo disso. 

Ainda é relevante a falta de conhecimento e compreensão das 

técnicas de design nomeadamente enquanto gestão do design. 

Porém, cabe também ao gestor de design como integrador do 

design e dos designers, promover essas qualidades perante a 

empresa ou organização. 

A gestão do design não pode ser só ensinada através de uma 

formação direcionada, mas também deverá ser construída e 

explorada através da experiência profissional (Farr, 1966). 

Para Gorb (2001) os designers devem estar familiarizados 

com a linguagem do mundo dos negócios. Se por um lado os 

gestores de topo devem estar cientes dos recursos de design 

no alcance dos objetivos corporativos, ao mesmo tempo os 

designers deverão aprender a linguagem dos gestores e criar 

uma ponte entre o design e a gestão de negócios. Gorb, 

considera que o designer, ao nível das suas competências como 

gestor de design, deve ter a capacidade de analisar e sintetizar 

as questões da marca, ter presente as necessidades do público, 

estar familiarizado com os atributos do produto ou serviço e ao 

mesmo tempo criar inovação.

Para Gorb (1990), a gestão do design, passa pela valorização do 

[01] “through the wrong lens”, Design Management Journal

design enquanto estratégia corporativa. 

Brigitte Borja de Mozota (2003) define o design como um 

processo de conceção de formas novas segundo a técnica e 

ideologia própria do designer e da sua formação, enquanto que 

o gestão do design é a “gestão do sistema das formas existentes 

na empresa” ou, ainda, “a gestão do espaço visual da empresa”, 

uma vez que a própria empresa é entendida, dum ponto de 

vista funcional, como um sistema, enaqunto sistema humano ou 

financeiro. 

Hayes, R. (1990), citado por Mozota (2003, p. 93) considera o 

design como um elemento facilitador, diferenciador, integrador e 

comunicador dentro da organização.

Mozota (2006) considera que a gestão do design nas 

organizações, para além das preocupações de criação 

de processos e desenvolvimento de metodologias para a 

integração do design no ambiente corporativo, pressupõ ainda, 

familiarizar o gestor com o design assim como o designer com a 

gestão.

Para a integração do design em ambiente corporativo considera 

4 fundamentos: 

o Design como elemento diferenciador, distingue-se ao nível 

operacional e acrescenta vantagem competitiva no mercado 

através do Brand Equity[02] e com foco no consumidor. O Design 

como elemento integrador, distingue-se ao nível funcional e 

permite melhorar os processos e o desenvolvimento de novos 

[02] 

“Design has to 
admit that its activity 
cannot exist without 
a minimum level of 
business knowledge” 

Mozota, Design Management Journal, p.31
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produtos. 

O Design ainda pode ser considerado como um elemento 

transformador. Funciona como um recurso para a criação de 

novas oportunidades de negócios dentro e fora da organização, 

mantendo a o foco nos mercados. E por último, o Design 

como uma atividade empresarial, sobre a qual o aumento 

de rendimentos, valorização da marca e das suas quotas de 

mercado estão diretamente ligados ao Design como recurso 

para a sociedade, como por exemplo, o Design Inclusivo ou 

Design Sustentável.

Nos últimos anos, a gestão de topo das organizações, 

começaram a dar sinais de estarem familiarizados com as 

técnicas de gestão do design como forma de obter melhores 

resultados sobre a satisfação do cliente e maior controle sobre 

as suas ofertas e consequentemente, maiores lucros.

No caso de estudo apresentado por Mozota, sobre a integração 

do design ao nível das grandes decisões na organização nas 

empresas da Comunidade Europeia

Perante uma amostra de 64 empresas em 14 países a avaliação, 

que as organizações dão uma resposta positiva à intervenção 

do design como uma forma de diferenciar os seus produtos 

ou lançar uma marca. A crescente proactividade do design 

ao nível da estratégia e liderança em design dentro da 

organização também é vista como um fator fundamental para 

o posicionamento da marca no mercado, e em consequência o 

aumento de resultados. 

A maioria das empresas questionadas neste estudo consideram 

por unanimidade que o design tem a capacidade de criar 

vantagem competitiva.

A respeito deste estudo a autora apresenta as decisões de 

gestão que colaboram no processo de integração do Design. 

Diretamente ligadas por ordem de prioridade, estão diretamente 

relacionadas com o desenvolvimento da estratégia de marca. 

Por sua vez, os gestores preferem contratar um Designer 

independente e por projeto individual, do que considerar um 

Designer interno à organização. 

Cerca de 90% dos gestores confunde que o Design é apenas 

estético e não o processo em si (Gorb, 2001). A percentagem 

de profissional de design com qualificações numa equipa 

multidisciplinar é reduzida, muito embora 39% das empresas 

consideram importante ter um profissional competente em 

design representada ao nível da gestão de topo (Mozota, 

86 Fundamentos do Design 
| adaptado de Brigitte 
Borja de Mozota

“Managers rank first variables 
issued from this artistic and “basic 
design” education and from the 
skills by which the perfection of 
a form can be evaluated: sense 
of colour, sense of harmony or 
geometry, sense of touch (tactile), 
imagination, sense of detail, 
sense of material, quality of 
visualization. But they also value the 
interpersonal qualities of designers: 
designers’ communication skills.” 
Mozota, 2003
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profissionais. Por um lado, torna-se fundamental responsabilizar 

para uma cultura da marca, por outro lado, o rigor da gestão 

do design é fundamental para que seja mantida uma cultura da 

marca.

Richard Burdett, responsável da 4Creative no Channel 4 refere 

numa entrevista à revista Edge[03] sobre o processo de gestão do 

design:

“we’ve set up our own agency, 4Creative, which handles most of 

our advertising and design requirements. 4Creative’s model is 

to run a very small central team, and outsource on a project by 

project basis. The idea behind this approach is to avoid being 

locked into a fixed creative perspective and ensure that the 

Channel 4 brand stays at the cutting edge.”

Os processos de design em conjunto com a gestão do design 

devem ser adaptados a uma nova realidade no mundo das 

marcas. Não há muito tempo uma marca era uma entidade clara 

e singular. Nos dias de hoje, a situação é bastante diferente e 

mais complexa. Para além da marca mãe, existem as submarcas, 

as extensões de marca, as marcas endossantes e as marcas 

corporativas. 

Para este estudo, serão as marcas corporativas as que 

consideramos mais importantes de focar. 

As marcas como a Coca-Cola, na qual o logótipo pode ser 

encontrado numa série de produtos, é também considerada uma 

[03] The Edge, March 2006, issue 21, “Dipping into the talento pool”  p.8

2003). Os valores do impacto do Design no produto, revelam 

resultados positivos sobre as prioridades são dadas à imagem de 

marca do produto, à sua aparência e qualidade e ainda ao grau 

de satisfação do utilizador. 

Mozota refere-se à tática do designer dentro da cultura de 

empresa como assinalada pela grande maioria dos gestores 

como uma forma de promover as prioridades a fatores básicos 

do design (Mozota, 2003, p.92). A imaginação, sentido de 

pormenor, qualidade do discurso, assim como o conhecimento 

geral do material e a perceção da qualidade, são fatores 

fundamentais à gestão do design, à importância e prioridade a 

fatores como à capacidade de gerar uma visão e antecipação 

do problema, assim como, o conhecimento do consumidor e a 

capacidade de conhecer a identidade organizacional.

A implementação de uma gestão do design não depende 

apenas do designer ou o gestor de design, mas também do 

gestor de topo, assim como também da própria organização. 

Em conjunto têm a responsabilidade de identificar processos e 

tomar decisões que proporcionam a integração do design na 

organização (Mozota, 2011).

O gestor do design e o gestor da organização devem ter a 

responsabilidade de desenvolver processos e gerir recursos para 

acrescentar valor à marca. 

Mozota, considera ainda fundamental para o sucesso deste 

processo, consciencializar e integrar todas as áreas e respetivos 

“Design is also a function within 
the company structure that 
modifies processes and innovation 
management. Linking design 
with competitive advantage, this 
research provides an exploratory 
model that can be used in a 
prescriptive way.”Mozota, 2003

“The design happened 
before the product.”Peter Gorb | The 

Design Management Interface, DesignThinkers | 2001
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em vários suportes de comunicação, apesar disso não deve 

perder a sua identidade e a sua consistência.

Perante um leque de opções de comunicar uma marca cada vez 

maior, com publicidade online, televisão interativa, marketing 

direto, marketing digital, patrocínios em eventos, entre outros,  

estes deverão funcionar como sistemas de comunicação de 

valorização da marca e não como meios de enfraquecimento da 

mesma.

A coordenação torna-se ainda mais difícil porque as diferentes 

atividades de apoio à marca são muitas vezes geridas por 

diferentes organizações e indivíduos com diferentes perspetivas 

e objetivos distintos.

As organizações focam os mercados-alvo mais pequenos e mais 

refinados, que tentam atingir através de meios de comunicação 

especializados e canais de distribuição. Para tal é necessário 

desenvolver identidades de marca específicas para esses 

segmentos alvo, desenvolvendo e gerindo identidades múltiplas 

associadas à mesma marca mãe.

Aaker (1996) salienta um problema associado a esta questão 

que deve ser considerado, os clientes são suscetíveis de serem 

expostos a mais de uma identidade relacionada com a mesma 

marca.

Numa organização corporativa, os profissionais que utilizam 

em permanência a Identidade da Marca e em primeira linha, 

deverão ser os primeiros a ter pleno conhecimento das regras 

e normas de aplicação da marca. A ausência de uma cultura 

organizacional fragiliza a Identidade de Marca. Da mesma forma 

que uma deficiente orientação estratégica ou uma ideia pouco 

definida da Identidade de marca pode causar distorções de 

leitura e aplicações defeituosas da marca.

A necessidade de supervisionar uma identidade de marca á cada 

vez maior. Orientar os profissionais para a correta utilização e 

respetiva proteção da identidade, fortalece a identidade e por 

sua vez aproxima o consumidor à marca.

O sucesso da identidade da marca depende da forma de gerir as 

sinergias na criação de modelos conceptuais que suportam uma 

cultura de construção e gestão de marca ao longo do seu tempo 

de vida (Aaker, 1996). Para o sucesso da marca é necessário 

saber gerir internamente as forças e as pressões de preconceitos 

marca do produto quando apresentada em eventos desportivos 

como marca patrocinadora (Aaker, 1996). 

A marca RTP funciona com uma atitude idêntica como marca 

corporativa. Perante esta complexidade, deparamo-nos com 

alguns obstáculos. Para além de reconhecer a sua identidade, 

cada marca precisa entender seu papel no contexto no qual está 

envolvido.

As relações entre as marcas (submarcas ou mesmo marcas 

endossadas) devem ser clarificadas de forma estratégica e com 

respeito à perceção dos clientes.

Os gestores de design enfrentam um ambiente diferente, no 

qual torna-se difícil obter a consistência do que realmente é 

necessário para construir e manter marcas fortes (Aaker, 1996). 

O processo de implementação deste tipo de marcas, deve ter 

uma atenção especial para proporcionar o maior sucesso e 

controle da imagem de marca. A conclusão do projeto, inclui 

aspetos que estão ligados diretamente com a organização como 

um todo. É essencial que todas as áreas e todos os profissionais 

da organização partilhem da mesma consciência. A divulgação 

e esclarecimento são fundamentais neste tipo de processo 

e no desenrolar do mesmo. A divulgação do processo de 

difusão neste tipo de informação pode ser uma ferramenta para 

estimular, mas que simultaneamente controle a Identidade da 

Marca e em consequência a Imagem de Marca criada. 

É importante ter o acesso aos detalhes de informação, das 

mudanças e adaptações na organização no que diz respeito à 

Identidade Visual Gráfica.

A monitorização deve ser efetuada de forma coerente e global, 

pelo gestor de design, no entanto sem subestimar a importância 

de outros profissionais e de outras áreas que estão diretamente 

envolvidos como as áreas de Comunicação e de Marketing.

Podemos considerar que um dos maiores problemas 

enfrentados no dia-a-dia de uma organização corporativa é o 

desconhecimento no uso e aplicação da identidade da marca.

O posicionamento do design na organização corporativa é 

influenciado por um conjunto de variáveis (Puerto, 1999)

A comunicação é uma variável do posicionamento estratégico 

de negócios de qualquer organização. O uso da marca é feito 

87 Exemplos de aplicação da Marca 
Corporativa RTP | Sponsor na 
Champions League 2015 | empresa 
promotora do filme de Leonel 
Vieira, “O Pátio das Cantigas”.
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o equivalente a um tiro no próprio pé gestão.

6. O preconceito contra a inovação organizacional e

7. A pressão para investir em outros lugares, são problemas 

especiais marcas fortes. Eles

podem ser causados por arrogância, mas são mais 

frequentemente causadas por complacência juntamente com 

orgulho e / ou ganância.

A ironia é que muitos dos problemas que enfrentam muitos 

dos criatdores de marca, são causados por forças internas e 

preconceitos que estão sob o controle da organização, face à 

desvalorização das qualidades e competências do design nesse 

âmbito (Cooper e Press, 1995). 

O design é considerado uma área que abrange uma série de 

diferentes disciplinas e que procura a satisfação do consumidor 

perante a marca, através do uso dos elementos significativos de 

design e em relação aos seus produtos e respetiva identidade 

corporativa (Cooper & Press, 1995). Neste contexto, as decisões 

estratégicas assumidas pelos gestores do design no âmbito 

do desenvolvimento e gestão da identidade corporativa e 

ambientes corporativos, tem agora um impacto fundamental 

sobre o ambiente corporativo e de negócios. A gestão do 

design passa assim a ter um papel fundamental em duas áreas 

de atuação, a gestão e o design.

Olson (1997) define este tipo de valor como “Design Equity[04]”. 

Este conceito explora o Design e as suas componentes 

como património do próprio design, nomeadamente, o meio 

ambiente, os projetos de comunicação e os próprios designers 

com a contribuição das suas competências, como elementos 

fundamentais que criam vantagens competitivas para as 

organizações.

Neste contexto, Mozota (2003) considera que o Design pode 

usufruir de diferentes suportes na organização70.

O processo de Design, integra áreas fundamentais ao 

desenvolvimento da organização e criação de valor e inovação, 

como a pesquisa de mercados, as estratégias de marketing, o 

branding, o desenvolvimento de novos produtos, a produção e 

[04] Olson, Eric, M. Design Equity, A Corporate perspective, 1997 – Design 
Management Journal

dentro da organização corporativa que condicionam muitas 

vezes a inovação e os resultados da marca dentro dos mercados.

O nível de reconhecimento e de lealdade da marca assim como 

os procedimentos internos e externos para tal, são fundamentais 

para a gestão de marca. Aaker (1996) apresenta uma série de 

factores fundamentais para o reconhecimneto da marca: Ter a 

plena consciência da forma de reagir de marcas concorrentes é 

uma fator fundamental para avaliar a qualidade percebida para a 

marca e distinguir as principais marcas concorrentes; Considerar 

a qualidade da mensagem é fundamental para o objectivo 

pretendido; Perceber a imagem projetada da marca e avaliar 

a consistência da comunicação perante a imagem criada. Por 

ultimo, as pressões internas são muitas vezes um obstáculo para 

a construção de identidade. Assim a diversificação e alterações 

constantes na identidade visual da marca podem ser prejudiciais 

para o reconhecimento de uma Identidade de Marca.

Um dos grandes objetivos do estudo de Aaker é ampliar o 

conceito de identidade de marca. Um problema comum é con-

centrar-se sobre os atributos do produto e benefícios funcionais 

tangíveis de uma marca (Aaker 1996)

Aaker, considera não ser fácil a construção e a gestão de marcas 

no ambiente de hoje. Por um lado, o gestor da marca tenta 

construir uma marca forte, mas é sempre exposto a pressões e 

obstáculos quer internos, quer externos à organização. 

Para entender estas pressões e obstáculos e de certa forma criar 

estratégias que os ultrapassem, Aaker, considera oito fatores 

fundamentais que devem ser identificados:

1. A pressão de competir em preço, afeta diretamente a 

motivação para construir marcas.

2. A segunda razão, a proliferação de concorrentes, reduz as 

opções disponíveis e

posicionamento faz com que a aplicação menos eficaz.

3. A fragmentação nos meios de comunicação

4. Os mercados e o envolvimento de várias marcas e produtos, 

descrever o contexto da

construção de marcas, hoje, um contexto que envolve um nível 

crescente de

complexidade.

5. A tentação de mudar a estratégia de marca de som, é 

particularmente insidiosa porque é
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previamente estabelecidas (Wolf, 1995).

Para Best (2010), a integração do design na estratégia da 

organização passa por um forte conceito em Design Thinking, e 

é feita em 3 níveis de atuação. 

O nível corporativo, com o foco na estratégia da organização, 

visão e missão. Neste nível, Best salienta a necessidade de 

criação de condições para a prática e promoção dos projectos 

de design. 

Um Segundo nível, de carácter empresarial, no qual são geridos 

os processos e as tácticas como forma de tornar visível e tangível 

a estratégia da organização através do design. Neste fase será 

importante salientar as preocupações de agenda e aplicações 

do design. 

Por fim, um último nível, operacional. Diretamente relacionado 

com fatores de gestão de equipa aos quais acrescenta a gestão 

dos produtos e serviços, numa relação direta com os materiais 

de design e as responsabilidades éticas dos mesmos.

Hollins[05], citado por Mozota (2003) apresenta um conceito de 

“Total Design”, inserido num contexto do design de serviços, 

como um produto intangível. Importado para o Design (Hollins 

(1991), este conceito permite perspetivar a conceção dum novo 

produto na organização, com uma ideia pré estabelecida da 

utilização das condições de produção, distribuição, custos, 

serviços, comunicação, promoção e identidade da organização.

Este autor, considera ainda que um modelo pré-estabelecido de 

gestão do design, valoriza a gestão do tempo e a organização 

das tarefas a executar e facilita a identificação das prioridades 

na organização corporativa, assim como o nível da comunicação 

das áreas envolvidas.

O design numa organização corporativa deve funcionar como 

uma ferramenta para gerar inovação, criar valor e reforçar a 

competitividade no mercado. (Mozota, 2003). O Design é muitas 

vezes visto apenas na sua vertente estética. A necessidade de 

orientação sobre a importância do design nas organizações 

é fundamental para o processo de gestão do design. Não 

devemos colocar de parte, a importância de profissionais de 

[05] Hollins, Bill, Using product and design tools to improve services. 2005

planeamento e ainda as politicas de comunicação corporativa, 

onde o Design faz parte de processo de gestão e não apenas de 

um processo criativo. 

O processo de gestão do design pode atuar nas diversas áreas 

do design, Design de produto, Design de embalagem, Design 

para o desenvolvimento, Web Design, entre outros, como uma 

forma de resolver constrangimentos estruturais, funcionais, e 

simbólicos em simultâneo (Mozota, 2003).

O Design como um processo de gestão é considerado um 

processo de identidade (Mozota, 2003, p.12). 

Mozota distingue quartas áreas do design, e analisa o resultado 

das mesmas áreas consoante o nível de integração do design 

na organização. A relação direta do design com a área das 

grandes decisões na organização, acrescenta valor à Identidade 

Corporativa e inovação aos produtos. 

A inovação é registada no design dos produtos, da mesma 

forma que a documentação técnica e logística da embalagem é 

integrado nas áreas de investigação e produção. 

A comunicação corporativa numa relação direta com o design 

acrescenta valor à identidade corporativa e aos processos 

de comunicação e divulgação da marca corporativa. Através 

do marketing, o design afirma as qualidades dos produtos 

e acrescenta valor à marca, proporcionando ainda novas 

plataformas de comunicação.

Neste contexto, Olson (2002) apresenta quatro níveis de 

abordagem sistemática para a integração do design na 

estratégia da organização. 

Num primeiro nível foca a articulação estratégica competitiva 

dentro da organização. A gestão e o design devem estar 

conscientes das metas, objetivos e estratégia da organização. 

Num segundo nível, os requisitos e os recursos de design 

necessários à estratégia da organização devem ser claros 

e detalhados. Num terceiro nível, o design deve garantir a 

comunicação com as outras áreas de abrangência da estratégia 

de gestão. Ou seja, um canal de comunicação direto entre o 

gestor de design e as equipas envolvidas nos projetos de design 

com o objectivo de partilha de experiências e competências. 

Estas competências referem-se às equipas de profissionais 

adequados enquanto diretamente envolvidas no processo de 

gestão do design e de acordo com as estratégias de gestão 
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design treinados de forma a encorajar as equipas envolvidas 

para a realidade e os benefícios do uso de design dentro das 

organizações.

O design é também uma ferramenta muito útil na estratégia de 

negócios, na estratégia do produto ou serviço e no Branding 

emocional[06].

Numa organização, as áreas que utilizam diretamente 

os elementos visuais dentro das categorias do design, 

nomeadamente, o design de produto com os produtos e 

serviços, o design de ambiente e espaços de trabalho, no 

que diz respeito aos espaços de trabalho e aos profissionais 

e o design Gráfico, com os suportes visuais gráficos, devem 

articular-se sinergicamente. Esta articulação tem como objectivo, 

promover uma partilha de responsabilidades entre os vários 

sectores da organização, como por exemplo, o marketing, a 

produção, a direção comercial, das promoção, a gestão, a área 

financeira  e a comunicação.

O valor acrescentado que pode ser transmitido através do 

Design, nomeadamente da gestão de design, não se baseia 

apenas no produto em si, mas acima de tudo na competência do 

Design, nas suas capacidades de conceção e como intermediário 

de conhecimento (Mozota 2003). 

“Concepts like brand, consumer behaviour research, and 

sensorial marketing are protected by marketing gurus and 

market research laboratories, where designers have no strategic 

conceptual position” (Schmitt, 1997). Perante novas teorias de 

alargamento das competências, da polivalência e multivalência 

dos profissionais, os designers podem desempenhar um papel 

central na organização corporativa.

Para compreender a posição de Brigitte Borga de Mozota, em 

relação à gestão do design, é importante compreender a forma 

como o Design é introduzido como disciplina num plano de 

estudos. 

Para Mozota (2003), o futuro da gestão do design deve ir mais 

além das práticas de design. As capacidades do designer 

devem explorar outras perspetivas e territórios de atuação. O 

[06] Branding emocional, conceito criado por Marc Gobe em 1985, como con-
sequência da necessidades de ligar de forma significativa e duradoura as marcas 
ao público através de um nível emocional

“Un producto o un servicio sólo 
pueden considerarse marcas 
cuando suscitan un diálogo 
emocional con el consumidor.” 
Desgrippes, Joël, Diretor do primeiro grupo de Design Independente, 

“Brand Image - Desgrippes e Laga”
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pensamento em design, deve ser estruturado para além do 

contexto das atividades normais da relação de cliente/utilizador.

No ensino do design, as premissas da criação em design, “the 

idea that design is an output, a form, a shape, and not a process” 

(Mozota, 2008) têm alterado gradualmente. 

Neste contexto, Kathryn Best (2015) considera a gestão do 

design como uma atividade organizacional que gere projetos, 

procedimentos e pessoas quepor sua vez asseguram produtos 

e serviços, ao mesmo tempo estabelecem relações entre o 

design e diferentes disciplinas. No entanto o perfil académico na 

formação em design, na sua maioria, não incluí orientações de 

gestão necessárias aos desafios empresarias. A promoção dos 

designers às áreas de gestão torna-se habitual de acordo com a 

sua forte capacidade de comunicação.

Findelli (citado por Mozota, 2008), o “eclipse do objeto” é a 

fase atual do projeto de design. Dividido em três fases, Objeto, 

Projeto e o Actor, ou seja, o designer. Nesta última fase, a 

prioridade é dada ao usuário sobre a análise de conceitos sociais 

e metodologias de análise. O conhecimento é obtido através 

das ciências sociais, sociologia, antropologia, etnologia, e 

observação usuário.

Mozota (2008) considera este tipo de abordagem baseada 

no conhecimento, na qual os designers importam conceitos, 

modelos e práticas de trabalho, desenvolvidos nas ciências 

e gestão, para os processos de investigação em design, 

representativa de uma capacidade de interpretar as observações 

e a capacidade de transformar essas informações em idéias, 

cenários e conceitos futuros, assim como em processos, 

produtos e serviços.

Esta autora, considera que o valor da gestão do design tem 

emergido ao longo destes anos devido ao interesse crescente na 

quantidade e qualidade consensual da investigação do design 

como processo de gestão, no qual os investigadores procuram 

focar-se no valor substancial dentro da cadeia de valor da 

empresa ou organização.

Mozota (2005) propõe um sistema de medição direta da gestão 

de desempenho em relação a uma liderança em design. 

Visão

Visão

Visão

Visão

CLIENTES
1 | Design como diferença

Gestão do design como percepção e marca

PROCESSOS
2 | Design como desempenho
Gestão do design como inovação

FINANCEIRA
4 | Bom design,  bom negócio
Modelo econômico, histórico da Gestão do 
design

SUSTENTABILIDADE
3 | Design como visão

Gestão do design como estratégia

88  Diagrama baseado no 
Modelo teórico para a Gestão 
do Design “Designence” | 
Borja de Mozota | 2005
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reforçarmos o contributo, a mentalidade e a abertura da gestão 

de topo da organização a um pensamento e diálogo efetivo em 

design. 

Num primeiro plano, o gestor do design deverá ainda procurar 

envolver as competências de Design nas atividades da 

organização corporativa em conjunto com os órgãos de decisão 

da mesma. Considera-se fundamental que os gestores de topo 

sejam capazes de legitimar a gestão do design na organização 

como atividade a incorporar no ambiente organizacional, tático 

e na estratégia de gestão. A interdisciplinaridade assume-se 

num segundo plano de acão. Num terceiro plano, é importante 

ter presente uma clara definição da mobilização dos recursos de 

Design como fator desenvolvimento na criação estratégias para 

a organização.

Neste modelo, desafios que os gestores enfrentam através do 

pensamento em design, é considerado em cada quadrante e 

incutido um indicador sobre a atividade do design.

Este sistema pretende ser uma clara e detalhada visão sobre 

a implementação do Design no contexto corporativo, com 

o objectivo claro de orientar sobre os processos e métodos 

adoptados pela organização corporativa para comunicar a sua 

visão através do Design; orientar a organização para o sucesso 

financeiro. 

Desta forma, o gestor de design poderá, através do design e 

nomeadamente do conhecimento explícito do Designer,  tomar 

decisões de gestão e desempenho ao nível da gestão global.

A gestão do design na organização, pode assim, marcar a 

diferença no mercado, criar valor ou vantagem competitiva, criar 

valor de desempenho através dos processos e métodos criativos, 

criar valor para a organização, através do conhecimento explícito 

da sua capacidade de reinventar o negócio e desenvolver uma 

comunidade de construção de sentido dentro da organização 

e ainda, criar valor para a sociedade e para todas as partes 

interessadas, através dos retornos financeiros decorrentes da 

utilização do Design.

O design não é o único ator que merece ser creditado com o 

sucesso da inovação (Bruce, Cooper, & Vazquez, 1999) também 

é importante considerarmos outros fatores essenciais para o 

sucesso da gestão do design, como a cooperação as áreas da 

organização e a a própria gestão.

Podemos concluir que existe uma convergência de ideias 

consensuais sobre a importância do design no processo de 

inovação no ambiente corporativo. Não deixamos de parte, os 

aspetos sobre a importância do design no sistema de cadeia 

de valor da organização, assim como elemento promotor da 

vantagem competitiva. Uma estrutura de gestão do design 

complexa e estruturada de base para a criação de modelo de 

gestão do design estratégico, passa também pela formação 

e competências dos profissionais, assim como do nível de 

conhecimento e capacidade de análise dos mercados e de 

gestão por parte do gestor de design. Torna-se necessário, 
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3.1.2 Modelo de gestão do Design de Bruce, Cooper e 
Vasquez.

O Design como estratégia pode ajudar a implementar os 

sistemas de gestão do conhecimento e o posicionamento e 

vantagem estratégica nas organizações (Cooper & Press, 1995). 

As contribuições estratégicas através do design podem ser 

geridas e compreendidas através de uma gestão estratégica 

global. 

O modelo apresentado por Bruce, Cooper e Vasquez (1999) 

destaca os pontos principais e críticos do processo de gestão 

do design. A partir de 3 etapas sequências de desenvolvimento 

de produtos e serviços, Sourcing, Briefing e Evaluation, torna-

se possível analisar a gestão do design nas organizações. Este 

modelo para além de etapas sequenciais do desenvolvimento de 

produtos, revela também o processo de comunicação entre as 

áreas de gestão de projetos, o marketing, design e engenharia 

de forma a identificar o percurso e a viabilidade de um produto 

ou serviço.

A fonte ou “sourcing” refere-se à aquisição de habilidade de 

design apropriada para a criação e implementação de novos 

produtos e desenvolvimento da identidade corporativa. 

“Briefing” é uma etapa importante para os designers, 

visto conter um grande número de informações, que visam 

produzir uma solução efetiva para o cliente. Por sua vez, essas 

informações, referem-se a questões de marketing, público-alvo, 

concorrência, preços, objetivos subjacentes do design proposto, 

detalhes do modo de produção e escala de tempo para a 

execução. 

Um terceiro elemento “Evaluating”, remete para a avaliação de 

um conceito em relação ao briefing, assim como numa análise 

de sucesso do design no mercado medido por critérios de 

desempenho de vendas, aumento da sensibilização do serviço, 

pontos de equilíbrio, entre outros.

Cooper (1997), enuncia as áreas de interação do Design 

numa organização, orientadas para o nível do planeamento 

estratégico, implementação, monitorização e avaliação.

“Design discipline-specific research 
such as industrial, fashion and 
textil, interactive design, which 
may have a speciphic technical 
or product focus, and can include 
material and process research. 
Research into usability, applied 
ergonomics, ethnography, and 
other studies which aim to 
develop methods to get design 
closer to user needs. (...) Applied 
research into design problem 
areas, such as crime prevention, 
sustainability, demographic 
change and healthcare, which 
aims to develop new methods 
and design exemplars for dealing 
whith contemporary problems. 
Design management research 
which examines how design can 
be managed in the context of new 
product development, branding, 
environmental design and 
economic competitiveness”Cooper & Press, 

2003, p. 1-2

Através do conceito de “problem-solving & develop solutions[01]”, 

Cooper, considera que a interação do design na organização, 

procura desenvolver a análise do mundo e as suas relações 

sociais. A investigação em design envolve uma ampla gama de 

disciplinas, questões e metodologias. 

[01] 
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Na definição de Richard Seymour (Design Council, 2007) o 

Design é “making things better for people”. Também citado 

no artigo de Xue Pei, “The Value of Design Reasearch”, onde 

sublinha a semântica dimensão do design, em essência do 

design visa “making sense of things” (Verganti, 2006).

John Heskett utiliza uma definição de design, embora um pouco 

confusa para quem não entende o design, mas muito reveladora 

de todo o processo intrínseco, “design is when designers design 

a design to produce a design”, citado por Dan Saffer (2009, p. 6).

Von Stamm (2004) define o design como “the conscious 

decision-making process by which information (an idea) is 

3.2. O papel do Design na empresa. O Designer de 
Comunicação em televisão vs. Gestor do Design e o seu 
posicionamento no organigrama geral.

No seguimento do estudo anterior, o modelo de competências 

apresentados por Bruce, Cooper e Vaquez (1999) visa facilitar 

a avaliação das qualidades necessárias de um designer como 

gestor de design. Divide-se num grupo de cinco competências 

principais: competências do design, competências de 

orientação nos negócios, condução das competências dos 

processos, perspetiva e modelos de competências e por último 

as competências interpessoais, que se relacionam com as 

habilidades específicas dos designers para o desenvolvimento 

das tarefas de design.

Na área de negócios é fundamental a sensibilização por parte da 

organização em relação às competências do designer, para evitar 

o comprometimento do processo do design. 

As habilidades do designer para o desempenho dessa função, 

está diretamente relacionada com o conjunto de atividades 

desempenhadas pelo designer na organização. Por sua vez, a 

função do designer na organização depende com o nível de 

importância e prioridade que a empresa atribui ao design. 

Apesar de ser um termo muito usado na sociedade portuguesa, 

existe uma perceção confusa do que é o design. 

Por um lado o design é visto como um processo que utiliza as 

diversas capacidades humanas como, a imaginação, o cálculo 

e a criatividade (Lamson, 1994), por outro lado, é considerado 

como uma atividade artística na qual o artista é valorizado 

profissionalmente (Lucy Niemeyer, 2007, p.12).

O Design pode ser visto como uma atividade que traduz 

o modelo de uma ideia para algo funcional. Sendo a 

representação da ideia, a parte mais importante, não menos 

importante será a capacidade metodológica do design para criar 

a ideia. Desta forma, coloca-se de facto o que é o design? 

Na tentativa de uma resposta assertiva a esta questão, 

apresentamos algumas definições que consideramos úteis no 

contexto desta tese.

89 Diagrama baseado no 
modelo de Bruce, Cooper 
e Vasquez | 1999

“Design é a capacidade 
humana de moldar nossos 
ambientes de forma a 
satisfazer nossas necessidades 
e dar sentido a nossas vidas.” 

John Heskett (1937 - 2014)
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transformed into an outcome, either tangible (a product) or 

intangible (a service).”

George Cox (2005), define design como, “Design is what links 

creativity and innovation. It shapes ideas to become practical 

and attractive propositions for users or customers. Design may 

be described as creativity deployed to a specific end.”

Na perspetiva de Kathryn Best podemos interpretar, “Design 

describes both the process of making things (designing) and the 

product of this process (a design). ... The activity of designing 

is a user-centered, problem-solving process....”, enquanto Kim 

Goodwin, refere-se ao Design como, “Design is the craft of 

visualizing concrete solutions that serve human needs and goals 

within certain constraints.”

Jeanne Gang , refere ainda ao nível do processo de Design, “If 

you want to push design into new areas, you have to work closely 

across the boundaries of people’s trades and professions. If you 

know the questions to ask, you can pull out the expertise.”

Já Clement Mok, refere-se ao Design como, “is the enabler of 

the digital era—it’s a process that creates order out of chaos, 

that renders technology usable to business. Design means being 

good, not just looking good.”.

Thomas Walter (2002), numa perspetiva multifacetada do Design 

ainda salienta, “Design is both process and product. It is a way 

of thinking synthetically, of looking at problems in unexpected 

and creative ways, and seeking innovation. It is also about 

specific outcomes – products, graphics, communications, and 

environments. More broadly, it is about how consumers and 

stakeholders experience these outcomes...the design interface 

must be all these things –a strategy for action, as well as the 

results of those actions and decisions.”

Transversalmente a este grupo de definições, cabe-nos 

acrescentar que um bom design significa toda a experiência 

do consumidor, e não apenas a marca. É importante projetar 

toda a experiência, não só nível das estratégias comerciais, mas 

também ao nível da identidade.

“I remember the most senior 
executives at Orange having very 
emotional discussions about the 
colour of an icon because they 
felt that their very identity was 
going to be experienced by their 
customers. That says something 
interesting to me about design. The 
discussion wasn’t about cost or big 
commercial strategies, it was about 
the colour of an icon!” Clive Grinyer, Director of 

Customer Experience at Cisco

“Good design happens only when 
designers understand what users 
are trying to accomplish—the users’ 
goals and tasks - and how the users 
think about their tasks - the users’ 
conceptual model of the work and 
tools.”Joann Hackos & Janice C. Redish, 1998
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de Mozota, 2003; Peter & Olson, 2008; Hands, 2009). A partir 

de pensamentos abstratos e inspirações desenvolve algo de 

concreto. 

Com o foco nas pessoas, nos consumidores predispõe-

se à garantia das soluções encontradas de acordo com as 

necessidades reais. A simplicidade dos resultados é uma 

habilidade do “bom design”, conforme referido anteriormente.

O design também é colaborativo. Com o carácter de 

tangibilidade e a seu foco centrado nas pessoas caracteriza o 

seu processo com uma interação direta com o consumidor. O 

designer é ao mesmo tempo, criador e consumidor. 

O sentido de responsabilidade do design não se limita ao 

campo da atuação, mas também abraçar a totalidade do 

processo no qual está envolvido e interiorizar as condicionantes 

de ambiente da organização.

A multidisciplinaridade nos processos de design permite que 

designers e outros profissionais de outras áreas possam trabalhar 

em conjunto para resolver grandes desafios e solucionar 

problemas. 

Esta questão anteriormente abordada por Mozotta (2003), 

defende que os processos de design  na organização podem ter 

uma relação direta ao nível da sua estrutura e cooperação entre 

áreas.

Dependendo do ponto de vista dos gestores a boa 

concentração das habilidades dos designers dentro da 

Embora a estética faça parte do processo de design, não nos 

podemos manter nesta visão muito estreita de design. 

O design é mais do que apenas a aparência das coisas, é sobre 

tudo a função. A tecnologia ligada ao design pode ajudar os 

consumidores para um melhor entendimneto sobre o produto. 

Podemos afirmar que o design está diretamente ligado à 

criatividade e inovação, como tal, definir o design como um 

processo - um método para transformar novas ideias em 

proposições significativas para os consumidores, é um caminho a 

seguir. Por um lado, a criatividade gere novas ideias e por outro 

lado a inovação explora essas ideias, tornando-as práticas e 

atraentes para o consumidor, de forma a que as mesmas sejam 

bem-sucedidas.

O design como disciplina centrada nas pessoas, no consumidor 

é necessário entender o consumidor para o processo de design.  

Uma análise rigorosa sobre os dados do consumidor está 

sujeita aos recursos da organização, nomeadamente, pessoas 

com experiência em pesquisa e fatores como tempo e gestão 

financeira. Desta forma, os designers devem ser flexíveis na 

obtenção da melhor qualidade de dados disponível durante o 

todo processo.

O Design está sujeito ao dilema que se impõe é enquanto 

considerado “bom design” ou “mau design”. O resultado 

pode ser julgado pelo consumidor. Como tal, compreender os 

objetivos do consumidor e o domínio de tarefas do produto ou 

do serviço é uma base estrutural para a conceção de um credível 

processo de trabalho.

Para Alan Cooper,  “persona is a powerful, multipurpose 

design tool that helps overcome several problems”. São fatores 

de eficácia e sucesso da integração do design, determinar 

comportamentos e objetivos do produto ou serviço, estabelecer 

uma boa comunicação com os grupos de trabalho de forma 

a construir consenso e compromisso com o Design e ainda 

contribuir para um bom plano de Marketing. 

Uma das características relevantes do Design, é a sua 

capacidade na formulação de conceitos, de desenvolver ideias 

simples e tangíveis, de produção, de análise e otimização 

de recursos materiais e humanos, até ao processo de 

comercialização comercialização (Cooper & Press, 2003; Borja 

“The underlying assumption of the 
aesthetic approach to the study 
of organizations is that although 
an organization is indeed a social 
and collective construct, it is not 
an exclusively cognitive one, 
but derives from the knowledge 
creating faculties of all the human 
senses.” Strati, 2000
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organização e do modelo de negócio subjacente, a necessidade 

do design integrado para o estudo da organização, permite 

desenvolver a capacidade criar referências para explorar 

possibilidades na interpretação e compreensão dos negócios ao 

nível social. 

Algumas soluções inovadoras, interesses sociais e ambientais 

podem convergir para um modelo econômico (Manzini, 2013).

Em Portugal, ao longo dos últimos anos, a incorporação de uma 

cultura de design dentro da organização, ainda está longe do 

que se pretende ao nível da estratégia da organização.

O design tem sido apresentado como ferramenta estratégica 

de desenvolvimento econômico e de competitividade, no 

entanto, ainda é sentida a resistência da utilização do design e 

dos designers nas organizações, a não ser para desenvolver os 

aspetos estéticos dos produtos.

O último relatório para a Competitividade Global de 2014/2015 

apresentado pela World Economy Forum[01], num ranking de 

140 países, Portugal encontra-se em 38ª posição no índex de 

competitividade e o 48º em relação ao eficiente uso do talento. 

Por outro os dados resultantes da análise SWOT feita pelo 

Instituto do Comércio Externo de Portugal em 2001, diretamente 

aos principais setores da economia portuguesa, apontou para 

um insuficiente investimento em design por parte das empresas. 

Cerca de 87% das empresas acredita que sem design o seu 

negócio é mais fraco. No entanto a importância e o lugar dado 

ao designer nas organizações parece-nos ainda é reduzida.

Se por um lado a implementação do design na organização 

pretende criar um lugar para ajudar gestores, funcionários e 

públicos a mudar os processos nas organizações, por outro 

lado, o designer tenta conscientizar o público, o consumidor 

sobre os benefícios do design. O designer pode fazer uso da 

sua experiência e conhecimento sobre o serviço ou produto 

de forma a resolver problemas e oferecer soluções únicas, 

[01] Fundação sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades suíças como 
a instituição internacional para a cooperação público- privada, com sede na 
região de Cologny, Genebra, na Suiça. Tem como missão melhorar as condições 
do mundo, envolvendo para isso negócios, políticos, académicos, e outros 
líderes da sociedade.

“There is a clear business case 
for using Design Process and 
Creative Thinking tools in the 
early stage concept phase for 
multiple reasons, including: more 
innovative and appealing products, 
simpler manufacturing, quicker 
responsiveness, and shorter 
product-development timescales. 
All of which leads to greater 
customer satisfaction, product 
resilience, less aftersales resource 
and ultimately better profitability.” 
Chairman of Design In Action, Sebastian Conran
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favorece a sua integração numa nova cultura organizacional. Por 

outro lado, estes fatores são fundamentais para que a Gestão 

do design consiga adaptar-se a uma sociedade complexa e 

incorporar uma cultura de design.

O Design pode ser usado para fazer a diferença no mundo dos 

negócios. A empatia com o consumidor é fundamental. Um 

conhecimento sobre os clientes ou consumidores é algo que 

deve ser tido em conta aquando a produção das ideias. 

Existem convergências de opiniões e explicações acerca do 

papel e funções que um gestor do design na organização.

Encontramos dificuldades no entendimento sobre o papel 

e aresponsabilidade do gestor do design na estrutura ou 

hierarquia de uma organização.

Se o Design não atender às necessidades ou desejos do 

consumidor, os serviços e os produtos serão comprometidos.

O designer tem a obrigação de conciliar padrões de estética, 

qualidade e ética com os requisitos da finalidade empresarial. 

assim como ter em conta os valores da comunidade e restrições 

implícitas.

Estamos perante a procura de equilíbrio entre as necessidades 

dos gestores com as necessidades dos usuários previstos 

no processo de design. Esta será uma tarefa do design. 

Pretende-se alcançar que organizações sejam motivadas 

pelo Design. O desenvolvimento de métodos para avaliar 

os benefícios econômicos resultantes da interação com o 

Design, nomeadamente, a avaliação da criatividade, inovação 

e a competitividade ao nível da gestão do design, tornam-se 

ferramentas fundamentais.

No artigo de opinião, “An International Perspective”, Raulik 

Murphy (2008), propõe um Sistema Nacional de Design 

sustentado em 4 pilares estruturais.

1| Promoção | Associada à ideia concreta da existência de 

centros de design, a concretização de exposições, publicações, 

prémios, assim como conferências vocacionadas para o tema e 

para o público em geral. 

economizando desta forma tempo e dinheiro.

Ao longo das últimas décadas, são vários os estudos 

que argumentam que o investimento em design torna as 

empresas mais lucrativas, ou seja, investir em design é 

considerado rentável para as empresas.  Segundo o estudo da 

Teknikföretagen, conceituada empresa Sueca de estudos de 

mercado, realizado entre 2006 e 2010, concluíu que a diferença 

de rentabilidade entre empresas que investiram em design e as 

que não o fizeram, é mais de 50% a favor do investimento feito.

Este mesmo estudo, revela 7 anos mais tarde, que as empresas 

que investiram em design de modo consistente, estratégico 

e inovador continuam a ser 50% mais lucrativas do que as 

empresas que não o fizeram.

Num outro estudo, oerientado pelo Centro Português de Design 
[02], 90% dos designers entre os 22 e os 39 anos trabalham por 

conta de outrém. Mais de 50% dos designers entre os 40 e 

os 49 anos trabalham por conta própria ou em colaboração 

com empresas de design e 2/3 dos designers concentram-se 

na região de Lisboa e Vale do Tejo e 78% dos designers são 

licenciados, 44% exerce a profissão há 5 ou menos anos.

A gestão do design tem vindo a acompanhar gradualmente 

as evoluções da gestão (Mozota, 2003). A necessidade de 

flexibilidade, de autonomia e de um foco no consumidor 

[02] Centro Português de Design - Lisboa, extinto a 31 de Maio de 2013.
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Este modelo é representativo do grau de complexidade do 

design dentro das organizações. 

Considera que existe uma relação positiva entre os rendimentos 

mais elevados e o posicionamento do design na organização. 

Distingue quarto níveis de atuação do design. As empresas 

são divididas por níveis consoante a intervenção do design, 

com uma intervenção mais estratégica na estratégia global da 

organização ou sem intervenção estratégica.

De acordo com o diagrama apresentado, o primeiro nível de 

desenvolvimento dos produtos não é uma tarefa efetuada por 

designers. Durante o processo não é considerada a perspetiva 

do usuário. A solução baseia-se na função e na estética. 

Já num segundo nível existem preocupações do design 

exclusivamente viradas para forma final do produto. Segundo 

este esquema, essas tarefas podem ser executadas por técnicos 

ou desenhadores profissionais.

No terceiro nível, o design é visto como um processo de 

desenvolvimento e é integrado logo na etapa inicial do 

processo. A partir do problema encontrado desenvolve uma 

solução. Este nível de atuação pressupõe, capacidades e uma 

variedade de habilidades por parte do designer e da restante 

equipa.

Num quarto nível, pressupõe-se uma estratégica de acordo 

com os objetivos globais da organização. O designer trabalha 

diretamente com a gestão e sobre a visão da organização. O 

foco principal é sobre o processo de conceção em relação à 

estratégica da organização.

Através deste método, concluíu-se que empresas orientadas para 

o design são muito mais propensas a desenvolver novos produtos.

2| Suporte | O aconselhamento e monitorização, programas 

sectoriais, demonstrações e demais atividades ou informação 

que tenham como alvo principal a indústria e a criação de PME - 

Pequenas e médias empresas. 

3| Educação | Foco no ensino do design para que o designer 

tenha formação de base consistente. 

4| Política ou estratégia nacional do design |  Estratégias de 

Governo ou orientadas por este órgão, que com foco nos 

principais stakeholders, como a indústria, o sector do design, 

assim como os próprios designers.

O design integrado na organização permite o desenvolvimento 

de soluções para determinados problemas e necessidades 

sociais (Cooper, Hands, & Wootton, n.d.). A integração do 

Design ao nível das organizações deve fazer parte de um 

plano de gestão do design na empresa, permitindo assim o 

desenvolvimento de soluções para determinados problemas e 

necessidades de acordo com a visão e estratégias de gestão da 

organização. 

Um processo de gestão do design, pode tirar proveito do seu 

foco sobre o consumidor, de forma a melhorar a sua experiência 

com o cliente, quer ao nível da apresentação da organização 

e dos seus produtos e serviços de uma forma coerente e 

convincente - diferenciando-se da concorrência e tornando-os 

atraente para o usuário.

Nas organizações mais avançadas ao nível da gestão e inovação, 

o Design é usado ao nível da estratégia ao mais alto nível da 

gestão da organização. Proporciona novas oportunidades de 

crescimento, a implementação, garantindo a proximidade e 

interação com o consumidor.

O modelo de Design Ladder ou Design Staircaise, desenvolvida 

em 2001 pelo Danish Design Center (DDC) é uma ferramenta 

para classificar que o nível de atividade de design pode ter várias 

formas na empresa.

“Design Management is 
about teaching students 
to rediscover the world by 
learning to look at things 
differently in order to 
propose innovative solutions 
to everyday problems.”Alice 

Peinado, Chair of Design Management

Etapa 1
Non design

Etapa 2
Design como forma

Etapa 3
Design como processo

Etapa 4
Design como estratégia

90 Diagrama baseado 
na Design Staircaise | 
Design Ladder Model 
desenvolvida em 2001 
pelo Danish Design
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Foram selecionadas 1 000 empresas e divididas ao longo dos 4 

níveis anteriores de acordo seus graus de maturidade em Design 

para o investimento.

As conclusões da pesquisa revelaram que o investimento em 

design mostra uma correlação entre o investimento em criação e 

crescimento econômico.

Os dados de pesquisa revelados foram fundamentais para 

demonstrar a importância da atividade promocional do design 

para o Governo dinamarquês. Por sua vez em Setembro de 2003, 

aprovou uma política nacional de design de quatro anos como 

uma das cinco novas iniciativas estratégicas para promover o 

desenvolvimento econômico na Dinamarca.

Um outro exemplo, DM - Framework[03] foca a sua metodologia 

de avaliação em 3 áreas principais do impacto do Design 

na organização (Acklin & Hugentobler, 2007), a estratégia 

corporativa, sobre a qual é considerada o plano de 

investigação em Design e a análise de mercados através de 

métodos quantitativos e qualitativos, a cultura corporativa e o 

desenvolvimento de novo produto.

De acordo com os princípios de Best (2015), nos quais a gestão 

do Design pode atuar nos diferentes níveis da organização, 

a cultura corporativa, foca a atitude da organização perante 

o Design como consequência da estratégia de através do 

design, sustentada em processos que permitem incentivar 

os profissionais das áreas da organização, a uma atitude de 

inovação e criatividade, perante a estratégia da organização.

No desenvolvimento de novos produtos, o design permite 

numa fase inicial a gestão das habilidades dentro das equipas e 

departamentos relação entre os vários departamentos, sobre a 

gestão do projeto. O carácter inspirador, artístico e subjetivo do 

design, poderá ser uma habilidade para resolver problemas de 

carácter racional, analítico e objectivo. 

Ao nível da inovação, podemos encontrar diversas 

[03] Design Management - Framework Model - Claudia Acklin, Lucerne Univer-
sity of Applied Sciences and Arts, Art & Design.

“We’re using co-design principles 
– with people, for people. Services 
people don’t want to use are a 
waste of public money.”
Arren Roberts, Shropshire Council

91 Diagrama no DM-
Framework | Lucerne 
Design Management 
Model | 2007
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interpretações sobre o Design. Considerado como um resultado 

tangível (von Stamm, 2010) o design pressupõe a existência 

de um produto no final de todo um processo. Por outro lado, 

o design pode ser interpretado como uma atividade criativa 

e como um processo, através do qual se atinge um resultado 

tangível. Oprocesso de design pode ajudar a descobrir 

oportunidades para novos produtos, serviços, marcas e modelos 

de negócios.

No esquema da figura anexa, a perspetiva de Gisele Raulik- 

Murphy[04], como designer e Investigadora em design, identifica 

os pontos fortes das habilidades do designer para um 

desenvolvimento através do design. A criatividade, o foco no 

usuário e a viabilidade do produto ou serviços, são consideradas 

habilidades fundamentais no processo de design, para a criação 

de soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis para a empresa 

ou organização.

O processo de design é uma como responsabilidade exclusiva 

do designer, é algo sistemático e depende de um conjunto de 

regras ou princípios, organizados numa metodologia.

Para Bakker (1995), “O objectivo geral da metodologia de design 

é explicar como é que os designers pensam e desenvolvem 

métodos que tornem o processo de design mais eficiente e 

eficaz”. A eficácia deste processo depende da conclusão de 

todas as suas fases. A investigação, numa fase de arranque, 

identifica o problema para o processo de entendimento da 

procura de soluções. Seguida da síntese e interpretação dos 

elementos recolhidos. A fase seguinte de visualização da ideia, 

através das experiências visíveis e tangíveis, que por sua vez 

dará origem a um processo de experimentação e avaliação do 

protótipo. Por último a implementação por sua vez resolve os 

problemas identificados no inicio do processo.

[04] Gisele Raulik-Murphy, DUCO Partner. Originally a graphic designer, Gisele 
has worked at the Design Center Paraná in Curitiba, Design Council in London 
and in Design Wales in Cardiff. She established and coordinated the SEE project, 
a European network for the development of policies for design innovation. A 
graduate from UFPR she also gained a Masters from Brunel University and a 
PhD on design policy from the University of Wales. In academia, Gisele currently 
works for Positivo University teaching at the undergraduate course and coordi-
nating the MBA Design and Innovation programme. She also teaches in several 
other postgraduate courses. She is currently member of the Artistic Orientation 
Council on Oscar Niemeyer Museum (MON) and member of the Council on 
Centro Brasil Design (CBD)

92 Adaptado da apresentação 
de Gisele Raulik-Murphy 
na “Realising Sustainability 
and Innovation through 
Design” |  22ª Bienial 
Design Industrial | Ljubljana 
|  Eslovénia | Outubro 2010
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93  Double Diamond | 
Design Council 2005

No pensamento em design ou através do design existem 

momentos alternados de divergência e convergência de 

pensamento. Esta estrutura de pensamento é baseada no 

processo de inovação conhecido como Double Diamond, 

mapeado em 2005 pelo Design Council. A utilização desta 

ferramenta metodológica permite divergir e convergir quantas 

vezes necessárias. Pela abordagem, o momento de gerar 

soluções inicia-se apenas depois de vasta compreensão de 

contexto e entendimento de desafio e é apenas uma parte do 

processo.

Como ferramenta metodológica, permite definir desafios, 

encontrar oportunidades de design como resultado da 

percepção de um problema.

Dividido em 4 etapas que se articulam em estados de 

divergência e de convergência ao longo do processo de design. 

A primeira das quatro etapas, Discover, como designação 

original, ou descobrir, trata da ideia inicial e da inspiração. Esta 

primeira etapa divergente, na qual os designers juntamente 

com a restante equipas identificam os problemas, elaboram as 

hipóteses e colocam questões sobre dados do mercado entre 

outros. Este é um momento de abetura de olhar, de preparação 

de pesquisa de campo na qual a recolha de dados disponíveis 

é imprescindível. Esta etapa pressupõe o nivelamento de 

conhecimento e de criação das primeiras regras que facilitam a 

colaboração. 

 Uma segunda etapa deste modelo, Define, ou definir, converge 

para se focar no problema especifico. São filtradas todas as 

informações adquiridas na etapa anterior. Durante esta fase do 

processo de design, as opções são alinhadas de acordo com 

os objetivos da organização. O ponto de vista é provavelmente 

um dos momentos mais difíceis do projeto. Depois de gerar 

grande quantidade de dados, insights e novas compreenções, é 

hora de refrasear o desafio a partir do entendimento e pesquisa. 

Esta etapa é o momento de navegação e organização da 

complexidade gerada. A necessidade de convergência neste 

etapa é diretamente proporcional à abertura gerada nas etapas 

anteriores. Quanto maior e mais longo o projeto, maior será a 

necessidade de convergência.

Num terceiro momento deste processo, Develop, é a etapa 

de desenvolvimento das soluções de design de acordo com 

os interesses da companhia. Esta etapa inclui um trabalho 

multidisciplinar de desenvolvimento de metodologias e os testes 

94 Infografia ilustrativa do 
papel do gestor do 
design envolvido nas 
decisões de gestão da 
organização | autora
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motivação e gestão de equipas.

O designer com estas características tem a capacidade de 

interagir com outras áreas da organização e promover uma 

cultura corporativa que valorize o projecto e a organização.

A alocação do design nas organizações depende do ambiente 

empresarial sobre o qual se desenvolve. O design pode ser 

alocado internamente, o qual pressupõe a existência de um 

departamento de design, ou externamente por via de uma 

colaboração externa, ou seja, outsourcing, onde a função do 

designer é exercida de fora para dentro da organização. 

Uma terceira opção combina as duas anteriores. Ou seja, 

a existência de um departamento interno de design, mas 

prevalecem as encomendas de trabalho executadas por 

empresas de design externas. A interação das duas equipas, 

interna e externa, com experiências e fontes de inspiração 

diversas, pode beneficiar o trabalho de gestão criativa. 

Comparativamente, estas 3 opções têm aspetos positivos e 

negativos (Von Stamm, 2010). O autor considera como ponto 

positivo, de uma equipa de design interna, para além da 

eficiência de custos, a facilidade que a mesma tem às práticas da 

organização. Por outro lado, um dos pontos negativos, coloca-

se com o risco de um número reduzido de ideias novas e em 

consequência a falta de criatividade. Outro aspeto negativo a 

considerar é a disponibilidade da equipa de design interna com 

outros projetos de trabalho contínuo, que condicionam também 

dos conceitos e dos protótipos. Na sua divergência, coloca a 

ideação como objectivo e transforma a pesquisa num conjunto 

de direções estratégicas e soluções tangíveis. 

A última etapa, Deliver, a entrega, de sentido convergente ao 

encontro dos resultados finais, da solução para o problema 

inicial, dos testes finais, validação e implementação da solução 

final. Etapa de experimentação na qual será permitido iterar, 

obter respostas dos usuários, informações que permitem 

consolidar os resultados.

Nesta fase da tese e após uma reflexão sobre o design e 

os processos de design, consideramos fundamental rever o 

papel do designer. Cabe-nos refletir sobre o posicionamento 

do designer de comunicação enquanto gestor do design no 

organigrama geral.

As organizações investem em pessoas, processos e infraestrutura 

para fazer para desenvolver os seus negócios e acrescentar valor 

às suas marcas.

A função do designer de comunicação como gestor do design 

como já vimos requer algumas capacidades de realização 

para a atividade especifica. Também anteriormente abordada 

a integração, gestão e motivação de designers em ambiente 

empresarial como fator de competitividade estratégica.

Perks, Coopers e Jones (2005) categorizam em 3 níveis a função 

do designer ao longo de todo o processo de gestão do design.

Em primeiro lugar, o designer como especialista funcional que 

concentra as suas ações apenas no design. O processo de 

encomenda, briefing, pesquisa e solução, decorrem apenas 

das suas habilidades estéticas e de visualização. Normalmente 

estes profissionais estão ligados a um departamento interno de 

design.

Um segundo nível, o designer como parte de uma equipa 

multidisciplinar. Nesta categoria, acrescem às qualidades do 

designer, a comunicação com equipas internas ou externas e 

com as quais interage até a uma fase de fabricação do produto, 

ou seja, a pós-produção.

Um terceira e último nível no qual o designer é o líder do plano 

de gestão do design. Cabe assim ao designer assegurar uma 

liderança forte e visível da função de design e manter o controlo 

sobre o processo de design. Para além da pesquisa e análise, o 

designer enquanto líder, deverá ter habilidades de negociação, 
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o acompanhamento dos projetos externos.

De certa forma esta primeira opção contrasta com a opção de 

outsourcing. 

Para uma colaboração externa, o autor destaca alguns pontos 

negativos a considerar. As equipas funcionam num contacto 

mais distante à práticas comuns da organização, condicionanado 

a compreensão efetiva a questões internas. Da mesma forma 

são encontradas dificuldades acrescidas ao acesso a dados 

internos da organização. Por fim, ainda a considerar como ponto 

negativo, é a perda de controlo sobre o trabalho previamente 

desenvolvido.

Como conclusão, é fundamental refletir sobre as opções por 

parte dos gestores sobre o posicionamento dos designers em 

ambiente corporativo. 

Para além dos obstáculos económicos inerentes à gestão e 

que condicionam o recrutamento de designers experientes e 

qualificados existem outros fatores inversos. As organizações 

procuram opções externas devido à falta de habilidades 

específicas e qualificações dentro da organização (Best, 2010). 

A ser considerado é o facto de outras áreas que executam o 

trabalho de design, nomeadamente o marketing e a área de 

promoção ou comunicação, mesmo existindo a formação em 

design. Este fenómeno é considerado como “design silencioso” 

na perspectiva de Gorb (1987).

São variadas as oportunidades de colaboração ao nível 

da gestão do design. As opções de escolha são também 

condicionadas de acordo com o contexto organizacional e do 

tipo de negócios. Independentemente da opção selecionada é 

fundamental que na gestão do design o processo e os recursos 

de design sejam geridos em todo o ambiente corporativo e de 

uma forma transversal. 
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organização como entidade real, dos seus objetivos e ambições. 

A imagem resulta de um processo agregado de impressões, 

através do qual os públicos comparam e contrastam 

vários atributos da empresa com os seus próprios padrões 

socioculturais de avaliação e a imagem dos concorrentes (Ruão, 

2008). 

Zimmermann (1993), considera que a identidade visual é um 

processo de materialização da identidade corporativa, que por 

sua vez resulta numa série de elementos básicos identificadores 

da organização.

Referirmo-nos à Identidade Visual Corporativa é situarmos o 

termo corporativo no contexto organizacional ao qual se refere. 

O diagrama da figura anexa é representativo deste contexto. 

O conceito de empresa refere-se a uma estrutura organizacional 

de natureza económica, enquanto a organização, é ao mesmo 

tempo genérico e restrito ao âmbito das relações públicas. 

Corporação, traduzido do inglês (corporation = companhia) é 

o termo preferido dos profissionais de Marketing. A instituição, 

sendo este o termo mais abrangente, inclui esforços de 

empresas com ou sem fins lucrativos.

A Identidade Visual Corporativa diferencia-se da imagem 

corporativa, pela forma como uma empresa faz uma declaração 

visual sobre si e comunica a sua filosofia de organização de 

3. 3. A Identidade Visual Corporativa. Níveis da Identidade 
Visual.

A globalização dos mercados é um fator determinante 

para o aumento da importância das marcas registadas e da 

identificação visual das mesmas por parte dos consumidores.

“o design era visto como um caminho importante para formar 

uma reputação de qualidade e confiança” (Meggs, 2009).

A Identidade Visual Corporativa de uma empresa está 

diretamente ligada a recursos de características próprias que 

a caracterizam e diferenciam visualmente. As formas visuais e 

sonoras desses recursos, podem ser as mais variadas de acordo 

com os seus objetivos e identificadores no mercado. Estes 

por sua vez são inseridos dentro de um sistema de identidade 

visual, como um conjunto de normas que garantem de forma 

coordenada as mensagens que a empresa pretende passar para 

o exterior. 

A identidade corporativa como lado intangível da marca, 

explora a personalidade da marca e a cultura organizativa como 

mensagem corporativa. Por sua vez, torna-se tangível através da 

identidade visual e dá origem à imagem corporativa.

Para Kotler (2006, p.274), a identificação da marca pelo 

público é considerada a primeira etapa na construção de um 

relacionamento com a marca. A ressonância da marca é o grau 

de sincronia do público com a identidade da marca. 

A identidade, por sua vez, pode distinguir 4 conjuntos 

de identidade: propriedades, produtos, apresentações e 

publicações (Schmitt, 2002, p.79). 

Keller (2009) refere-se ao conceito de ressonância marca como a 

natureza da relação que os clientes têm com a marca e a medida 

em que eles sentem que eles são “em sincronia” com a mesma. 

Desta forma é habitual confundir-se os conceitos de Identidade 

Corporativa com Imagem Corporativa. 

A identidade corporativa é resultante de um conjunto de 

ações que desenvolvem no sentido de construir uma imagem 

a partir de uma identidade. Na perspetiva de Chaves (1988), a 

identidade corporativa, é a opinião ideológica do resultado da 
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da marca baseadas em escalas de personalidade da marca, 

sinceridade, excitação, competência, sofisticação e vigor.

Os sistemas de Identidade Visual Corporativa como conjunto de 

normas que garantem a coordenação das mensagens que uma 

organização emite, são também instrumentos destinados a dar 

sentido de unidade à imagem projectada pela organização. 

Através de uma Identidade Visual sistematizada é possível 

provocar reações positivas nas pessoas em relação à marca.

Wheeler (2008) considera a existência de um sistema de 

Identidade Visual Corporativa transversal que pode ser aplicado 

a todos os casos independentemente da natureza do cliente ou 

do produto a desenvolver o processo e metodologia é sempre a 

mesma.

Esta metodologia explora numa primeira fase a pesquisa. Nesta 

fase deve ser clarificada a visão e estratégia da organização, 

assim como os seus valores e objetivos. Estão ainda envolvidos 

nesta fase de pesquisa, auditorias, a tecnologia, questões 

legais e jurídicas relativas à marca, assim como considera como 

fundamental uma análise às anteriores identidades visuais. Uma 

segunda fase, consiste numa clarificação da estratégia a seguir, 

com base numa síntese dos dados obtidos anteriormente. A 

autora ainda considera o briefing uma etapa fundamental para o 

processo de naming, ou seja, a criação do nome do produto ou 

serviço como marca verbal. A terceira fase, o desenvolvimento 

criativo da Identidade Visual, deve ter sempre em conta a 

imagem corporativa que se pretende. 

A procura das direções estratégicas e soluções tangíveis é feita 

através de técnicas de brainstorming. Estas por sua vez, são 

desenvolvidas com o objectivo de selecionar uma proposta 

efectiva ao cliente. 

Wheeler, considera que os pontos de contacto, a campanha de 

comunicação da Identidade Visual deve ser desenvolvida numa 

quarta fase. As diversas aplicações resultantes irão funcionar 

como identificadores corporativos organizados de acordo 

com  arquitetura de marca. Este conjunto de identificadores 

corporativos englobam o conjunto de elementos gráfico, 

nomeadamente, logótipo ou marca gráfica, cores, símbolos, os 

ambientes físicos, entre outros.

Por fim, numa quinta e última fase, prevê a construção 

do Manual de Normas gráficas com o objectivo de um 

esclarecimento sobre as regras de utilização da marca gráfica. 

95 Diagrama do grau de 
complexidade da identidade 
dos sujeitos | autora

negócios e serviços. É “fundamental uma interação entre 

corporação (remetente) e o consumidor (destinatário), na qual o 

remetente define seletivamente todas as formas de comunicar 

(realidade, comunicação ou Identidade Corporativa) e as vai 

reformulando em função das necessidades e desejos do seu 

destinatário”, Raposo (2008, p. 97).

Kapferer (1992), estabelece de forma sistematizada e alargada, 

um sistema de construção da identidade visual corporativa 

constituído pelos seguintes elementos: essência, identidade, 

posicionamento e personalidade da marca. 

Como essência o autor refere-se aos valores, visão da marca e 

reputação. Sobre a identidade, salienta as associações da marca 

sobre o que se pretende como promessa para o público. O 

posicionamento como parte da proposição de valor da marca, 

“comunicada ao público-alvo e que representa vantagem sobre 

as marcas concorrentes” (Aaker, 1996, p.72).

Por sua vez, a personalidade da marca recorre a uso de 

metáforas e ao uso de um discurso próprio e transversal a 

várias culturas (Lencastre e Brito, 2000) para aproximar os 

consumidores ao valor simbólico das marcas. 

Aaker (1997, p. 352 ) apresenta as dimensões da personalidade 
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Esta metodologia, pressupõe também a criação de plano de 

lançamento da Identidade Visual Corporativa inicialmente ao 

nível interno na organização e posteriormente ao nível externo.

A Identidade Visual Corporativa como experiência física 

fornecida através dos vários identificadores corporativos, não é 

diretamente afetada pela oscilação do desempenho económico 

da empresa (Costa, 2004). No entanto, a imagem corporativa 

como imagem mental e psicológica, está sujeita às oscilações do 

desempenho financeira da empresa. Esta impressão psicológica 

provocada na perceção, ao contrário da identidade corporativa, 

pode ter oscilações negativas para a empresa

.

Esta relação física e mental, entre a identidade corporativa e 

imagem corporativa, é uma atividade programada para a gestão 

da identidade da empresa.

A relação de intensidade psicológica, direcionada para 

questões de emocionais com o público, não deixa de ser uma 

relação emocional direta entre o signo e o símbolo associado. 

Ou seja, a função da marca, como signo visual é relacionada 

diretamente com a simbologia que a compõe numa relação 

direta de valoraização da marca através do campo emocional e 

psicológico do público.

Por outro lado a identidade visual é omposta por vários níveis de 

estudo da identidade no universo organizacional. A organização 

é composta por pessoas, desta forma, a identidade pessoal, 

a identidade social, a identidade no trabalho e a identidade 

organizacional, organizam-se numa interrelação entre os seus 

níveis de identidade.

Poderemos concluír sobre a valorização a ser considerada sobre 

o enquadramento da definição da identidade Corporativa e 

Imagem Corporativa na gestão do Design. 

A estratégia no contexto de sistemas de identidade visual 

emerge para a materialização visual. O conceito de identidade 

é fundamental para a conceptualização da organização, a 

reputação, a imagem e a comunicação tornam-se difíceis se não 

existir a identidade (Balmer & Greyser, 2003).

Existe uma consciencialização de que tudo o que uma 

organização faz reflecte-se na sua marca e na perceção da 

mesma como elemento de comunicação. O desenvolvimento 

criativo da identidade visual não apenas é um elemento do 

sistema, mas um interveniente no processo da criação da 

identidade visual corporativa.
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resultados tangíveis sobre os investimentos efetuados para a 

valorização e diferenciação da marca. 

De acordo com Kotler & Keller (2006), podem ser reconhecidos 

quatro modelos de avaliação de uma marca.

3. 4. A Marca – Imagem e valor da marca

O valor de uma marca de uma organização corporativa torna-

se visível através do reconhecimento da marca no mercado 

(Hoeffler & Keller, 2003) e quando considerada como uma marca 

forte. Um dos principais benefícios da construção de uma marca 

forte é a eficácia da comunicação da mesma. Os benefícios da 

comunicação podem surgir como resultado de uma marca forte, 

da mesma forma que o valor de marca é fundamental para a 

publicidade e divulgação. 

Diversos autores relacionam aspetos de criação da marca, a 

personalidade, o valor emocional, a identidade e o Brand Equity, 

como elementos chave para a construção de uma marca forte.

O valor da marca ou Brand Equity, formado por uma associação 

positiva ao produto, serviço, ou ainda à própria organização, 

traduzem-se em resultados intangíveis diretamente ligados com 

a aceitação e satisfação, e por sua vez, podem influenciar as 

decisões de compra de cada consumidor e convertem-se em 

“Um nome, termo, sinal, 
símbolo ou combinação 
dos mesmos, que tem o 
propósito de identificar 
bens ou serviços de um 
vendedor ou de um 
grupo de vendedores 
e de diferenciá-la de 
concorrentes.”Kotler, 1998, p. 393

Lealdade à marca
Conhecimento da marca
Qualidade percebida
Associações à marca
Outros ativos da marca

Diferenciação
Relevância
Estima
Conhecimento

Presença
Relevância
Desempenho
Vantagem
Vínculo

Proeminência da marca
Desempenho e Imagem
Julgamentos e sentimentos
Ressonância

Modelo de Brandz

Modelo de Keller

Modelo de avaliação 
de marcas

Modelo de Y&R

Modelo de Aaker

96  Avaliação do Brand 
Equity através do 
modelo de Aaker, 
Y&R, Keller e Brandz.
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A identidade de marca abrange duas áreas distintas: uma 

externa e visível, reprsentada pelo lado visual da marca e uma 

área interna, que abrange diretamente o lado conceptual da 

marca.

Para Aaker, este conceito de Brand Equity (1998, p. 16) é 

baseado no conjunto de ativos e passivos de uma marca, 

que diferem consoante o contexto e são agrupados em 

cinco categorias: lealdade à marca | conhecimento do nome | 

qualidade percebida, associações à marca em consequência da 

qualidade percebida | outros ativos de propriedade da marca 

como patentes, que estão vinculados a uma marca, desde o 

nome e símbolo até ao produto ou serviço.

O modelo de Y&R, Young & Rubicam Group, modelo também 

intitulado de BAV (Brand Asset Valuator) foi desenvolvido 

pela agência de publicidade Young & Rubicam. Este modelo, 

pretende avaliar o ativo de uma marca revelam a reputação da 

marca sobre quatro pilares estruturais: diferenciação, relevância, 

ligados à força da marca e a estima e conhecimento. 

Por sua vez no modelo de Keller, a construção da marca 

á analisada através de uma sequência de etapas. Estas 

etapas situam-se de uma forma ascendente na “pirâmide da 

ressonância da marca”: a proeminência, o desempenho, a 

imagem, os julgamentos, os sentimentos e a ressonância. 

Para que o Brand equity seja significativo, torna-se necessário 

atingir o topo da pirâmide com sucesso.

O modelo Brandz, da consultora de marketing Millward Brown, 

de uma forma sequencial envolve também cinco etapas, que 

dependem do sucesso da etapa anterior: presença, relevância, 

desempenho, vantagem e vínculo.

A visão por detrás de uma marca e os seus valores fundamentais 

são a identidade da marca. Deste modo as marcas conseguem 

criar um culto e lealdade. Por sua vez, a identidade permite 

que uma marca crie uma personalidade própria, através de um 

sistema que trata dos valores da marca com o objectivo de obter 

a diferenciação necessária.

Para Clifton (2009), as organizações e as marcas devem ter 

sempre presente o seu foco nos seus objetivos. No geral, a 

organização deve trabalhar em conjunto e no mesmo sentido 

de forma a atingirem os objetivos propostos e de forma a 

consolidar as expectativas dos consumidores e a manter os 

valores da marca.

97  Adaptado do 
no modelo de 
Clifton | 2009

Missão Visão

Valor

Comportamentos

Marketing
e comunicação

Produto 
e serviços
| desenvolvi-
mento

Operações

Finanças

Tecnologia Recursos
humanos

Produtos
e serviços
| entrega

Posicionamento

Objectivo de 
negócios

Princípios
operativos

Identidade

Estratégias de
negócios

Marca
Essência

 Dimensão

98 Diagrama da 
organização da 
dentidade da 
marca | autora
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99 Conceito Brand 
Equity numa 
analogia com a 
representação visual 
de iceberg | autora

Podemos dizer que a identidade visual é a materialização da 

identidade conceptual. Alguns autores classificam esta relação 

com analogia com um iceberg, que na sua parte visível, é a 

manifestação visual da realidade da organização e na sua base 

não visível, temos a identidade conceptual, definida com base na 

missão, visão e cultura corporativa.

No entanto autores como, Fascioni (2006) não considera a 

representação gráfica e o nome como parte da identidade 

corporativa. Considera que o termo identidade corporativa 

é muitas vezes confundido com identidade visual. Para o 

autor, estes elementos que traduzem uma identidade, são 

atributos acidentais e essenciais que fazem parte da identidade 

corporativa. 

A cultura corporativa manifesta-se de acordo com quatro 

elementos fundamentais sobre os quais assentam as bases 

da identidade conceptual e proporcionam mais valias para a 

empresa: valores, símbolos, ritmos e heróis.

Clifton (2009) acrescenta que, “já a identidade de marca 

prende-se com a personalidade de uma marca, dotando-a de 

dimensões externas como a identidade visual e de dimensões 

conceituais, que permitem a diferenciação entre as marcas. 

A identidade de marca está intimamente ligada ao conceito 

de marca e tendo em conta a sua evolução, as marcas eram 

apenas uma promessa de identificação que transmitia qualidade, 

contudo, hoje em dia a marca é dotada de atributos intangíveis 

“As marcas oferecem 
consistência aos seus públicos, 
fazem-no acreditar que o que 
têm hoje é o que tiveram 
no passado e o mesmo que 
irão ter no futuro. Contudo 
a consistência pode abraçar 
diversidade. Uma marca 
pode conter em si diversos 
serviços ou produtos, existindo 
assim uma diversidade e 
consistência de produtos e de 
distribuição”Clifton | 2009

100 Cultura corporativa, 
diagrama adaptado 
de Vasquez | 2011
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que a ajudam a posicionar no mercado, esse ponto faz com 

que as pessoas esperem mais das marcas. Os públicos criam 

associações mentais com as marcas e são essas associações, que 

hoje, permitem fazer uma diferenciação entre produtos, que há 

primeira vista parecem semelhantes.”

A identidade da marca manifesta-se tendo em conta as 

características tangíveis e intangíveis de todos os elementos 

identificadores que suportam a marca. Desta forma, uma série 

de componentes gráficos, ajustados entre si, sustentam um 

sistema que permite identificar e representar visualmente uma 

marca. Por sua vez, os elementos identificadores são as varáveis 

do produto

O desenvolvimento de um conceito deve estar diretamente 

associado a princípios de identidade visual. Através de 

elementos identificadores gráficos será possível identificar um 

produto ou serviços, diferenciar a marca da sua concorrência de 

forma a permitir reforçar a marca e a organização.
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3. 5. O conceito associado à marca

A marca não só beneficia quem a cria, como também beneficia 

quem a adquire e usufrui dela. Uma marca como um signo 

distintivo e notório de um determinado produto, proporciona 

uma imagem personalizada da sua diferenciação, “[...] que 

agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de 

outros produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer a 

mesma necessidade” (Kotler & Keller, 2006, p.269). 

A marca é um nome, ou símbolo distintivo para os diferenciar da 

sua concorrência (Aaker, 1994). A marca enquanto instrumento 

legal, de identificação visual e meio de diferenciação, 

compreende dimensões funcionais, emocionais, relacionais e 

estratégicas (Pereira, 2005). Neste contexto, a marca é um meio 

através do qual o produto ou serviço interage com o público 

como consumidor.

Quando abordamos a identidade e marca, em primeiro 

lugar é fundamental identificar a personalidade da marca, as 

expectativas, a forma de chegar ao público-alvo e as ideias e 

atitudes a transmitir.

Como já analisado anteriormente a reputação de marca é uma 

identificação racional e emocional. Como reconhecimento por 

parte do consumidor dos valores funcionais da marca, depende 

essencialmente da forma como a empresa põe em prática a sua 

politica de gestão de marca. 

A identidade visual é parte da identidade corporativa, é um 

veículo de comunicação influente. A identificação dos valores 

da marca por parte do público permite uma carga semântica 

aos elementos formais da marca. A identidade visual da marca, 

fornece um conceito comunicado através de símbolos e em 

simultâneo dá um significado que define as ações empresariais e 

financeiras, assim como determina os objetivos no mercado.

No caso específico da RTP, uma nova reestruturação de 

identidade visual gráfica deu ínicio em 2004. Com o objectivo 

de solidificar o conceito de grupo, todas as empresas e os vários 

canais adotaram por uma identidade visual comum evitando 

assim a dispersão das marcas. 

Construída a partir de uma estrutura que embora no momento 

“Uma identidade visual fácil de 
lembrar e de reconhecer viabiliza a 
consciência e o reconhecimento da 
marca” Wheeler, 2003

“As organizações trabalham 
sistematicamente para construir 
uma imagem sólida e positiva na 
mente de seu público.” Kotler, 2000
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primeiro lugar na categoria “Canais de Televisão, Sinal Aberto 

e Cabo”, 37% elegeram o canal público. O questionário foi 

endereçado a 12 mil assinantes da revista.

A marca transmite “sensações” ao consumidor, que permitem 

que este se identifique com a marca. A marca, representa algo 

que o consumidor aspira obter em termos de imagem, algo 

que não possui e que a marca lhe pode oferecer. A marca não 

será apenas um logótipo. A sua representação visual permite 

reconhecer e memorizar com maior eficácia.

A identidade da marca compreende duas dimensões. 

A dimensão externa, visual e material, que contém toda a 

referência visual que identifica a empresa e ao mesmo tempo 

representa o modo como a organização decide expressar 

publicamente os seus valores, cultura, personalidade e 

posicionamento através do sistema de símbolos gráficos 

articulados de forma semântica e visual. 

A dimensão interna da marca, ou seja, o lado conceitual da 

marca, a identidade corporativa, que por seu lado define a razão 

de ser da empresa e os seus objetivos. 

Composta por um conjunto de características que permitem 

identificar e distinguir a empresa, missão, ponto de partida da 

sua atividade, cultura corporativa, engtre outros, é representada 

através de um conjunto de símbolos, códigos e padrões criados 

e preservados ao longo do tempo.

Denis Hahn (2015), responsável do Departamento de Estratégia 

da Liquid Agency, Liquid Model[02], refere-se a um novo modelo 

da cultura de marca, exaltando um dos seus maiores problemas.  

A mobilização da organização em torno da visão sua estratégica, 

que nem sempre é conseguida através da gestão de topo. A real 

importância da marca vai para além da organização e refere-se 

também ao público ou consumidor. 

No contexto organizacional, a vantagem do uso da marca 

está diretamente ligada aos benefícios que proporciona aos 

consumidores. Tal facto, faz-nos considerar a importância da 

[02] http://www.liquidagency.com/brand-exchange/new-brand-culture-model/

oscilante, a nova identidade visual da marca RTP, contém 

elementos que tentam recuperar alguma confiança perdida. A 

nova identidade homenagea o património através de uma marca 

nacional histórica. 

O novo símbolo evoluiu a partir da anterior identidade visual. 

O lettering associado para além da sua funcionalidade, reflete 

um carácter inovador. O azul, cor já proveniente da anterior 

identidade visual foi mantida pelo facto de ser considerada um 

capital de marca já reconhecido por todos os portugueses.

O posicionamento da nova imagem de marca reforça ainda 

os valores de um Serviço Público de qualidade e é assente em 

quatro pilares:

| transparência, porque é uma marca que representa um bem 
de todos | liderança em qualidade, porque só depende de 
objetivos sociais e culturais | universalidade, porque é de todos 
e para todos | vocação nacional, porque a sua missão é unir e 
aproximar os portugueses em torno dos valores da identidade 
nacional

A nova RTP nasce a partir da convergência entre os vários 

elementos que compõem a sua imagem e os valores que a 

fazem viver diariamente. 

Pelo lado do sector da publicidade e comunicação, a nova 

imagem corporativa das empresas do grupo RTP, em 2004, é 

homenageada com prémios de ouro e prata atribuídos às suas 

campanhas de comunicação.

Neste mesmo ano, a RTP1 é eleita como a marca de confiança 

dos portugueses, prémio que recebe novamente em 2005, com 

um resultado obtido de 42% dos votos dos 1355 questionários 

respondidos, resultado que supera os 40% em 2004. 

Em 2006 a nova marca foi votada pelos leitores da Reader´s 

Digest[01] e como a Marca de Confiança na revista “Meios e 

Publicidade”, imprensa especializada na área nestes prémios. 

Neste último caso, a maioria dos inquiridos colocou a RTP em 

[01] Revista mensal criada em 1922 por Lila Bell Wallace and DeWitt Wallace em 
Chappaqua, Nova York, EUA
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identidade organizacional agregado ao contexto de uma marca.

O plano de construção de uma marca, exige uma procura da 

transmissão dos valores da organização. 

A relação entre o consumidor e os profissionais é baseada numa 

relação de valor da marca. 

O conceito de Identidade organizacional está diretamente ligada 

à relação de valores entre os profissionais da organização e da 

própria organização. Esta relação, pressupõe como objeto de 

estudo a criação de um conceito em si vinculado à organização 

para a qual trabalha.

As marcas têm um papel fundamental na estimulação dos 

consumidores no processo de escolha, “as marcas ajudam os 

compradores de várias formas uma delas, fornecendo-lhes 

informações sobre a qualidade do produto” (Kotler, 1998). 

A diferenciação, a relevância, a estima, a familiaridade, são 

fatores considerados por Kotler, como fundamentais para a 

construção da marca.

Uma marca forte comunica eficazmente, ela incentiva os 

consumidores a experimentá-la e a recomendá-la positivamente. 

A nível sensorial, uma marca proporciona sentimentos, 

nomeadamente positivos, que aproximam o consumidor ao 

produto. Esta proximidade reduz por sua vez, o tempo de 

decisão para a compra do produto. 

As marcas como elementos emocionais, à medida que se tornam 

mais fortes na vida do público ou consumidor, deixam de ser 

representativas do produto ou serviço e passam a ter um relação 

emocional como objetos necessários ao bem estar. 

Esta relação emocional com a marca, permite aos consumidores 

adquirir a marca pelo conjunto de valores simbólicos dos 

produtos com os quais se identificam emocionalmente. 

Diretamente relacionada com a perceção sensorial, a marca, 

estabelece ligações com as experiências multissensoriais e 

sociais. 

Vários estudos identificam o conceito e a função de branding 

como uma ferramenta para a construção da imagem emocional 

“Surgiu um mundo onde 
design, identidade e estética 
passaram a ser vistos como 
parte das comunicações de 
marketing integradas; um mundo 
onde designers e consultores 
de identidade não deveriam 
se ocupar apenas com artes 
gráficas e design, mas também 
com o comportamento dos 
consumidores e estratégias de 
marketing; um mundo no qual 
uma organização e sua identidade 
de marca passaram a interessar 
a todas as pessoas envolvidas 
no planeamento estratégico de 
orientação corporativa e valor 
de marca.”Schimitt & Simonson, 2000, p. 57
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ou organização nem sempre está em sintonia com a imagem 

formada na mente do consumidor.

Desta forma um conceito de identidade deve “ser examinado 

tendo em conta, raízes disciplinares e nacionais, escolas 

de pensamento, fundamentos filosóficos, componentes, 

características, gestão, análise, estrutura e hierarquia e relação 

com outros conceitos de nível corporativo.” (Balmer e Greyser, 

2003, p. 33)

Podemos concluir que a marca é património da organização que 

para além de fortalecer a imagem da organização, orienta para 

a qualidade dos seus produto e serviços. O valor da marca deve 

ser usado como estratégia de diferenciação com o objectivo de 

se manter no mercado e conquistar novos clientes.

Por outro lado, a identidade visual da marca não fica restrita 

apenas ao símbolo, logótipos e respectivas designações. Este 

conjunto de elementos visuais, tangíveis ou intangíveis, devem 

ser únicos, consistentes e em simultâneo darem valor à marca. 

A identidade visula, por sua vez, está diretamente relacionada 

com a personalidade de uma marca, empresa ou organização. 

Parte em busca de um sistema padronizado para obter os mais 

elevados resultados sobre a projeção dos produtos no mercado.

O conceito de identidade organizacional está diretamente ligada 

com a forma que os gestores e colaboradores da empresa ou 

organização percebem e entendem enquanto organização. 

Desta forma, a identidade da marca deve ser construída de 

forma clara e objetiva, que permita a escolha acertada por parte 

do consumidor. O relacionamento entre o consumidor e a marca 

deve ser caracterizado pela lealdade. 

da marca. O branding, como recente atividade de caráter 

interdisciplinar deve ser adaptada pelos designers às identidade 

da marca. As manifestações multissensoriais e a perceção de 

valor em torno da marca, permitem uma estabilidade da marca e 

em consequência a fidelização do público.

Neste contexto Aaker apresenta 3  tipos de benefícios para esta 

relação da marca com o consumidor.

Na perspectiva de Wheeler (2009), o branding permite avaliar as 

oportunidades de escolha do consumidor perante as marcas. 

Para Olins (2014) o branding é um reforço da estratégia de 

posicionamento da marca. Este autor considera ainda que o 

branding, atua diretamente na persuação, “persuadir os de fora 

a comprar e persuadir os de dentro a acreditar”. 

As organizações usam as estratégias de branding, de forma a 

trabalhar a imagem organizacional projectada. Direcionar a im-

agem organizacional aos interesses do consumidor para posicio-

nar a marca e a organização num lugar estratégico da mente do 

consumidor, é uma das estratégias de branding (Costa, 2003). 

No entanto a imagem idealizada e pensada pela empresa 

FUNCIONAIS

MARCA 
CONSUMIDOR

ECONÓMICOS

PSICOLÓGICOS

relacionados com a 
qualidade intrínseca 
do produto/
serviço e com sua 
funcionalidade

integradores das 
vantagens relativas 
avaliadas em 
termos de custos e 
de tempo

de carácter 
subjetivo e 
relacionados com 
as expectativas 
e perceções 
do consumidor 
determinantes de 
sua satisfação



175

A Marca Gráfica RTP  | A Imagem Coordenada como Síntese de Identidade | 2016

A QSP Consultoria e Marketing[01] aponta algumas vantagens da 

ligação emocional e contínua por parte do público a uma marca.

[01] Criada em Junho de 2004 e com sede no Porto, a QSP – Consultoria de 
Marketing, actua na área de Consultoria Estratégica de Marketing, através de 
estudos e pesquisas de mercado que garantem uma melhor performance das 
empresas, das suas marcas e dos seus produtos e serviços.

3. 6. A análise estratégica da Marca.

“Design is everything, because 
without it we have no business. 
Anybody can design a decent 
product. They can’t all design 
outstanding products. So, design is 
the differentiator.” Andy Rubin, CEO da Pentland 

Brands | owners of Speedo

Incentivar as empresas a adotar o Design como um processo 

de inovação é uma meta e ao mesmo tempo um desafio. Neste 

contexto, a forma como o Design pode produzir inovação 

e aumentar a competitividade depende da forma como a 

organização aplica o design.

É de considerar o benefício da gestão do design quando 

a presença deste é direcionada a resolver os problemas 

corporativos na organização. Por outro lado o trabalho de gestor 

do design melhora quando este tem o aval da gestão de topo 

da organização. 

As estratégicas de gestão de marca, desenvolvem-se no sentido 

de dar ao consumidor o que ele precisa (Urde, 1999). Manter a 

cumplicidade com o consumidor, público ou audiência, permite 

alcançar ou manter os anunciantes, nomeadamente as cotas de 

publicidade. 

Estes 2 grupos, público e anunciantes, são um dos focos 

mais importantes na cosntrução de grupo de uma marca de 

referência.

Ao longo deste capítulo já salientamos a importância do vínculo 

emocional entre a marca e o público ou consumidor. Quando 

esta  relação emocional acontece, o público torna-se um 

defensor da própria marca, empresa ou produto, tornando a 

marca ainda mais forte.

“uma marca forte, coesa capaz 
de dar aos clientes uma sensação 
de pertença a uma cultura que 
tem associada uma personalidade 
distintiva”QSP Consultoria e Marketing

Aumento da 
fidelização e 
lealdade de 
clientes para 
além da razão

Uma análise 
estratégica da 
marca é uma 
mais valia para 
o sucesso de 
uma empresa.

Dificulta 
a entrada 
de novos 
concorrentes

Crescimento 
das quantidades 
consumidas por 
cliente

Aumento do 
brand-equity

Aumento da 
qualidade 
percebida 
possibilidade 
de aumento 
de preço

Diminuição de 
turn-over de 
clientes

Aumento de 
notoriedade

Redução de 
custos com 
aquisição de 
novos clientes

Incremento de 
word of mouth 
(passa palavra) 
positivo

Facilita a 
introdução 
de novos 
produtos

101 Vantagens 
apontadas 
pela QSP
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A análise estratégica da marca é um dos passos mais impor-

tantes para começarmos essa análise. Para tal é importante um 

olhar atento para o interior da organização. Na disciplina de 

Marketing intitulado como “insight”.

Este olhar para o interior da organização, como método es-

tratégico para analisar a influência das práticas internas da 

organização sobre a reputação da mesma, desempenho no 

mercado e expansão da organização, apresenta perguntas 

complexas que requerem respostas claras e honestas por parte 

dos responsáveis e dos gestores, assim como dos próprios con-

sumidores. Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas várias 

propostas de estratégias de marca.

Aaker (1996), defende que a construção sistemática de uma mar-

ca deve ter início num processo de análise estratégica da marca.

Nesta linha estratégica, é necessário considerar uma análise 

ambiental do consumidor. Esta análise, deve permitir identificar 

os traços da identidade em conformidade com as características 

da empresa e em concordância com as necessidades dos cliente. 

O modelo original de gestão de marca de Aaker, representado 

na figura anexa, apresenta-se como um sistema de análise 

estratégico orientado para uma primeira análise direcionada 

para o sistema de identidade em exercício. Em 2003, este 

modelo foi atualizado conforme síntese na figura 103 (Aaker & 

Jochimsthaler). 

A identidade da marca consiste numa identidade centrada 

na essência atemporal da marca, quer para o significado 

quer para o sucesso da marca, Contém as associações mais 

susceptíveis de permanecer constantes, como é o caso de 

novos produtos ou novos mercados. A identidade estendida 

ou prolongada, por outro lado, inclui elementos que fornecem 

textura e complexidade. Esta por sua vez, dá forma  à imagem 

e acrescenta os detalhes que identificam a marca na sua forma 

visual. 

Aaker, reconhece a Identidade da marca como um produto, 

organização, símbolo, ou como indíviduo. O produto reconhece 

o propósito do produto, os seus atributos, a qualidade ou 

valor do produto, usos, usuários e até o seu país de origem. 

A marca reconhecida como organização, reflete os seus 

bjetivos e interesses, assim como a capacidade de inovação 

102 Modelo de Gestão de 
Identidade da Marca 
de Aaker | 1996
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qual são analisadas as tendências, motivações, necessidades 

a satisfazer e ainda a segmentação do mercado a atingir. Num 

segundo nível de identidade, a marca vista como organização, 

engloba os atributos da organização (inovação, interesse pelo 

cliente, grau de confiança, etc.), e as relações funcionais locais 

contra as atividades globais. A marca como pessoa, que foca 

personalidade da marca e as suas relações com o consumidor. 

E por último, a marca como símbolo que inclui um conceito de 

símbolos metafórico de áudio e da imagem visual e ainda a uma 

herança da marca.

A identidade da marca como é um conjunto de associações 

da organização. A marca como indíviduo ou pessoa, foca a 

personalidade e as relações com o cliente. Segundo o autor, 

a marca como símbolo, remete a um imaginário visual e por 

consequência, à metáfora.

Aaker considera, que a construção de marcas fortes faz parte da 

prioridade da gestão da empresa. A construção de uma marca 

forte depende dos programas de estratégia da marca.

Por outro lado, dentro de uma classe de produtos, uma 

identidade mais ampla significa uma marca mais forte, mais 

memorável, interessante e conectada à vida dos clientes.

Numa análise estruturada por níveis, Aaker, propõe para o 

primeiro nível, o conceito de marca como produto, sobre o 

ESSÊNCIA 
DA MARCA

Marca como 
produto

Marca como 
pessoa

Marca como 
organização

Marca como 
símbolo

IDENTIDADE
PRINCIPAL

IDENTIDADE
ESTENDIDA

POSICIONAMENTO DA MARCA

IMAGEM DA MARCA

IDENTIDADE
DA MARCA

103 Modelo de Gestão de 
Identidade da Marca | 
Aaker & Jochimsthaler  
|  Adaptação da 
versão de 2003 
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que representam a marca, como tal, Aaker propõe um 

modelo através do qual as organizações estão voltadas para 

o conhecimento e parcerias de comunicação. Estas ações são 

eleboradas através de campanhas de marketing e comunicação 

e com uma aposta da proposição de valor baseados nos 

benefícios funcionais, emocionais e do capital humano.

No modelo de Aaker, o “capital humano” como proposta 

de valor, aumenta as possibilidades de sucesso da marca. 

As qualificações, habilidades, as experiências, assim como a 

capacidade inovadora de uma equipa interna são fundamentais 

para considerar a ligada a uma identidade também ela 

organizacional.

O plano estratégico de identidade da marca deve incluir 

segundo Aaker (2007) “a identificação das dimensões centrais 

da marca, a consideração da proposição de valor anexa, a 

inclusão de elementos de credibilidade e o estabelecimento das 

bases de relacionamento com o consumidor, isto, no sentido da 

determinação da identidade nuclear e da identidade extensa da 

marca.”

Implementar uma ideia de comunicação é uma tarefa que 

pode ser feita através do conceito “Identity Mix” que ajuda a 

definir a identidade planeada. Ao conceito de “Identity Mix” 

corresponde um conceito de “Response mix” que incorpora 

respostas ao nível cognitivo, emocional e comportamental 

(Lencastre & Corte-Real, 2010). 

No diagrama da figura anexa, os autores Lencastre e Pedro 

(2000) propõem uma definição concreta aos conceitos e aos 

envolventes da marca. A marca é apresentada como um 

conjunto de sinais representativos de uma missão, que por sua, 

vez é comunicada através de ações de comunicação e marketing 

que visam obter uma imagem diferenciada da concorrência, 

junto do segmento alvo. 

Neste processo de comunicação da marca, existem dois lados 

intervenientes que são identificados no imediato. A empresa, 

diretamente ligada ao par, emissor | emissão, e o mercado, com 

o par, recetor | receção. 

De acordo com os autores, a emissão, suporta os vértices da 

Identity Mix e do Marketing Mix, nomeadamente, o nome e a 

missão da empresa.

O Marketing Mix, na abordagem da marca, funciona como 

elemento unificador de todas as mensagens transmitidas pela 

organização, de acordo com os seus produtos e serviços. 

Por outro lado, o Identity Mix, suporta os sinais visuais principais 

da organização, nome e a identidade visual. 

Do do par, recetor ou receção,estão todas as mensagens 

provenientes dos consumidores, ou seja, o Public Mix. 

O resultado final desta relação é a Image Mix, ou seja, a imagem 

que a marca reflete junto dos consumidores.

104 Diagrama adaptado 
da versão do Triângulo 
da marca | Lencastre 
e Pedro | 2000



"Design management is the ongoing
management - and leadership - of
the design organizations, design

process and designed outcomes."
Rachel Cooper 
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4.1. Desenho da Investigação

A escolha da metodologia científica partiu inicialmente da 

adaptação do modelo desenvolvido pelo Design Council como 

parte da estratégia de investigação no processo de gestão de 

design e o impacto de um pensamento de estratégia através 

Design numa organização audiovisual.

Esta ferramenta metodológica de etapas divergentes e conver-

gentes, divide-se em quarto etapas, Descobrir, Definir, De-

senvolver e Entregar, conforme já abordado anteriormente no 

capítulo 3.2. 

Para este estudo, consideramos que as duas primeiras fases 

definiram a estratégia e as seguintes permitiram encontrar 

soluções e ao mesmo tempo levantar questões futuras sobre os 

processos de gestão de design nas organizações audiovisuais.

Por seu lado, este modelo instigou-nos num primeiro momento 

a uma investigação aberta sobre a organização RTP com um 

foco principal para os processos de Design com o objectivo 

de compreender os comportamentos da organização em 

relação ao papel do Design nos processos, como produtor de 

competitividade e inovação. 

No entanto, de referir, que ao longo deste percurso a 

organização RTP, sofreu um período de renovação de identidade 

e estruturas orgânicas, e de certa forma os processos e 

metodologias foram adaptados e iterados gradualmente de 

acordo com as dificuldades encontradas e resultantes dessas 

alterações.

“quanto mais aspetos conhecemos 
da mesma coisa, mais a apreciamos 
e melhor podemos compreender 
a realidade que antes nos parecia 
através de um só aspeto. O 
conhecimento profundo de todos 
os aspetos de uma mesma coisa dá 
ao operador visual a possibilidade 
de usar as imagens melhor 
adaptadas a uma determinada 
comunicação visual” Munari, 2009, p.84

105 Double Diamond |Desenvolvido 
em 2005 pelo Design Council 
por meio de pesquisa como 
uma forma gráfica simples de 
descrever o processo de Design.
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106 Diagrama do processo de 
investigação | autora
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O principal foco neste processo, nomeadamente, as áreas de 

melhorias ou inovação sobre os processos de gestão de design, 

com objetivos específicos sobre novas formas de comunicação 

e apresentação da marca, assim como sobre as necessidades 

da criação de novas identidades de produtos e serviços que 

surgem em função da evolução social, económica ou eventuais 

transformações organizacionais.

Da observação e da análise dos processos de gestão das 

identidades gráficas e corporativas existentes permitiu-se 

gerir o fluxo de informações de forma de obter conclusões 

fundamentadas sobre a interação de Designers com os outros 

elementos da equipa e áreas ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento de Design.

No decorrer deste processo, a principal opção foi uma 

metodologia qualitativa mista[01]. Intervencionista no processo 

de entrevista e que teve como objectivo reduzir o material 

a conteúdos essenciais ao processo de codificação e não 

intervencionista na apresentação de estudos de caso.

Para além dos estudo de casos com observação direta de 

métodos e processos de trabalho adotados atualmente na 

organização, procedemos à apresentação de estudos de 

caso, nos quais a gestão do Design já é uma preocupação na 

estratégia da organização.

A análise dos estudos de casos foi feita com o propósito 

de obter, através do cruzamento de dados, informações 

necessárias à investigação. Este processo decorreu com a 

comparação de categorias dentro de cada um dos casos. 

De acordo com a análise comparativa, a interpretação da 

informação resultante sobre processos de gestão de design 

teve um papel fundamental para a conclusão. De uma forma 

geral a organização não utiliza as etapas principais dos modelos 

apresentados no capítulo 3 e fundamentais ao processo de 

gestão de design.

[01] Sedimenta-se na intenção de valorizar a produção de conhecimento que 
favoreça o surgimento de novos atores no processo e que, por sua vez, sejam, 
co-responsáveis na condução e na construção do conhecimento coletivo. Neste 
tipo de abordagem o investigador pode produzir conhecimento relevante como 
parte interessada no processo de uma ação coletiva, como um processo de 
aprendizagem coletiva (Hatchuel, 2000).

“our analysis and interpretation 
– our study’s findings – will 
reflect the constructs, concepts, 
language, models, and theories 
that structured the study in the first 
place”Saldaña, Johnny | The Coding Manual for qualitative 

researchers, 2009, p. 48
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Contribuiu ainda para a investigação, uma observação 

participante e a ação intervencionista, como anterior profissional 

da organização, na qual, o contacto direto com os restantes 

profissionais e áreas da organização permitiu compreender 

não só as técnicas de resolução de problemas, como ainda 

permitiu uma observação dos dados visuais e recolha de 

diversos elementos sobre as práticas de gestão, de produção, 

processos e metodologias de trabalho em cada uma das áreas 

da organização.

Como investigadora, a abordagem qualitativa, efetuada 

posteriormente e pela necessidade de compreensão dos dados 

visuais observados, ajudou-nos de certa forma a entender e 

relacionar os factos obtidos pela observação e oferecer uma 

compreensão de diagnóstico do que estaria errado. O processo 

de codificação de dados foi um passo essencial para uma análise 

ainda mais rigorosa e fracionada.

A porção de dados resultantes das notas de campo, briefings 

diários, documentos, fotografias, vídeo, websites, e-mails, dados 

sobre gestão de profissionais, áreas de atuação e processos de 

trabalho, obtidos através de questionários online como resultado 

de uma abordagem quantitativa, foram submetidos a um 

processo de codificação conforme o diagrama da figura 3.

A interpretação dos resultados dos questionários através da 

análise quantitativa permitiu determinar a eficácia de ações 

futuras. Através da metodologia quantitativa, foi possível 

a obtenção de dados concretos nos diferentes grupos de 

profissionais e que contribuíram de forma positive para as 

recomendações apresentadas no capítulo 5.

Todos estes contactos efetuados tiveram o objectivo específico 

da obtenção de dados sobre a necessidade de integração de 

um modelo de gestão de design na organização, os quais fazem 

parte de uma intenção como investigadora de proposta de 

implementação e Gestão da Marca Global para a RTP – Rádio e 

Televisão de Portugal SGPS.

107  Diagrama de categorias 
e códigos obtidos 
na abordagem 
quantitativa | Autora
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108 Layout do questionário 
apresentado via email 
aos entrevistados
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109 Diagrama dos 
setores contactados 
para entrevista e 
questionários

110 Exemplos de 
infográfico de 
resultados das 
respostas aos 
questionários.

equivale 40% das áreas abordadas. O questionário, com 

questões semiabertas e escolha múltipla, foi enviado por 

e-mail e posteriormente algumas das áreas foram contactadas 

pessoalmente e via telefone. Dos restantes 60%, 5 das áreas, ou 

seja, 33% dos inquiridos optaram por não responder ao justificar 

que tal conteúdo não era uma área do seu conhecimento e 

competência.

A avaliação quantitativa sobre as áreas que possuem noções 

de gestão de design possibilita perceber uma premissa de 

identificação dos processos adotado por elas.

Em relação aos processos de produção 66,7% das respostas 

consideram razoável a necessidade da gestão de design, contra 

50% das opiniões que considera que o Design pode ter um 

impacto positivo em relação aos custos de produção. 

O resultado apontou que maioria das identidades gráficas 

dentro da organização é feita por profissionais de diferentes 

áreas (designers, desenhadores, técnicos de 3D), que de certa 

forma, possuem formação profissional de áreas afins à de design 

de gráfico e comunicação e observou-se a participação de 

designers qualificados em 8% das áreas, demonstrando que 

o percentual é muito pequeno, e, portanto, há espaço para a 

inserção de mais designers qualificados neste processo.

Das 44% das áreas que responderam ao questionário, 42,9% 

considera que a organização promove uma formação continua 

aos designers, contra 28,6% que responde negativamente à 

questão colocada.

Da observação sobre os processos de criação e utilização da 

marca dentro da organização, foram selecionadas as áreas 

especificas que trabalham diretamente com a marca RTP. Estas 

áreas que são compostas por grupos de criativos ou têm na sua 

equipa profissionais com formação ou conhecimento de Design.

Fazem parte ainda desta seleção, as áreas que muito embora 

não sejam áreas criativas em Design, estão inseridas em 

processos de gestão da organização, pelo que consideramos 

que devem estar familiarizados com marca global RTP.

Estas actividades de campo fundamentaram-se também numa 

análise qualitativa baseada em entrevistas estruturadas a serem  

realizadas com profissionais das diversas áreas.  A seleção 

de cada um dos entrevistados foi feita de acordo com a sua 

trajetória profissional e a relevância na utilização direta da 

marca RTP, nomeadamente no desenvolvimento de projetos 

de identidades visuais ou que colaboram para a criação e 

manutenção das mesmas.

Todas as perguntas foram efetuadas de acordo com a 

estruturada desenvolvida. As transcrições das entrevistas 

encontram-se no final na área de anexos desta tese..

Análise e interpretação dos dados dos questionários e 
entrevistas.
No decorrer da investigação e por questões de ordem 

operacional, a impossibilidade de entrevistar pessoalmente 

diferentes responsáveis das áreas de atuação sujeitas a uma 

gestão do design, reduziu substancialmente o número de 

respostas.

Caracterização da amostra
Ao todo a amostra apresenta 25 áreas contatadas dentro 

da RTP, nomeadamente aos responsáveis de cada área, 

obtivemos 10 respostas completas aos questionários, o que 
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do Porto e a Cenografia de Lisboa, conseguiram dar um parecerc  

claro em relação a esse assunto. No que diz respeito ao primeiro, 

refere que por norma não são dadas indicações sobre objetivos 

globais aos projetos a desenvolver e que possam contribuir para 

inovação. Quando a encomenda é feita, o Design é apenas visto 

como um adereço dentro de todo o processo de produção. 

No que diz respeito á área de Cenografia, é de salientar que 

esta área trabalha de forma independente do Departamento de 

Imagem, ou seja, o processo de encomenda é feito de forma 

independente nos dois departamentos. Esta ausência de briefing 

comum pode contribuir para incoerências gráficas dos produtos 

a apresentar e nomeadamente da marca RTP.

Na sua maioria, as respostas remetem para uma falta de 

informação ou conhecimento sobre esse assunto, pelo que se 

torna necessário demonstrar as capacidades do Design dentro 

da empresa, assim como as suas competências no que diz 

respeito a estratégias de inovação. A implementação dentro 

da empresa de um pensamento em Design, Design Thinking, é 

considerada uma mais valia a este nível.

Em relação aos processos de trabalho e no caso desta questão 

direcionada para quem efetua a encomenda, são diversos os 

clientes, pois depende do produto que se pretende desenvolver.

No entanto será importante salientar que na sua maioria existe 

uma ausência da importância do Design como estratégia, 

focando apenas o Design no aspeto ou ambiente do produto. 

Do total dos inquiridos, 33,3% considera o meio escolhido para 

suporte à divulgação e atualização do Design, as plataformas 

tecnológicas, com especial incidência para um #Digital Brand 

book” e o “Server” já existente na RTP para partilha interna.

Complementarmente, 66,7% das áreas que responderam 

positivamente, foram questionadas sobre a responsabilidade 

Design na Imagem de Marca e 50% responderam positivamente 

sobre a sua importância sobre a aparência do produto, contra 

uma divisão de opiniões sobre a performance do mesmo 

produto. As opiniões dividiram-se quando à perceção sobre 

o impacto do Design sobre a proximidade do público com 

a marca. Sobre os reflexos do impacto do Design sobre 

originalidade dos produtos, 66,7% consideram bastante 

importante contra 33,3% que não consideram como muito 

relevante. 50% das áreas responderam positivamente sobre a 

importância do design no processo global da empresa.

Na análise qualitativa das respostas semiabertas dos 

questionários, o foco direciona-se para a importância do design 

através de atividades desenvolvidas.

De acordo com uma análise geral das respostas obtidas de uma 

forma geral os entrevistados estão pouco familiarizados com 

a importância do Design nas empresas. Da mesma forma que 

a maior parte dos entrevistados não é totalmente conhecedor 

dos processos de Design assim como das normas corporativas 

relativas á marca RTP.

As entrevistas orientam-se com uma contextualização de cada 

um dos profissionais em relação á sua área de atuação. 

Será pertinente referir que a área de Departamento de Imagem 

de Lisboa adiou a resposta ao questionário, até ao final da 

conclusão do mesmo no calendário proposto. Desta forma 

as conclusões em relação a este departamento são baseadas 

na observação e na experiencia profissional da autora em 

colaboração com o mesmo.

As restantes áreas e respetivos responsáveis entrevistados, 

no contexto da atuação da empresa em relação ao Design, 

consideram na sua generalidade não existir uma informação 

generalizada a esse nível, e como tal o Design não é 

considerado como uma prioridade no desenvolvimento tático da 

empresa.

Apenas duas das áreas, nomeadamente o Centro de Inovação 



191

A Marca Gráfica RTP  | A Imagem Coordenada como Síntese de Identidade | 2016

isolado do cliente/gestor, sendo que o produto de uma forma 

geral é apenas acompanhado pelo responsável de cenografia.

Perante a diversidade de processos e opiniões considera-se 

pertinente criar diretrizes de cultura de identidade da marca 

dentro da organização.

Se por um lado este estudo tende a construir um consenso sobre 

a importância do Design na organização, nomeadamente do 

conhecimento explícito do Designer, por outro lado, salienta-

se a necessidade de um canal de comunicação aberto entre o 

Design e as outras funções na organização, fundamental para o 

processo de Gestão de design.

A identificação e conhecimento de um Modelo de Gestão de 

design para a Marca RTP ao nível da gestão de topo, não só 

valoriza a gestão do tempo e a organização das tarefas a serem 

executadas, mas proporciona a identificação das prioridades 

dentro da organização e das áreas onde o foco poderá ser mais 

preciso ao nível da comunicação, de forma a resolver problemas 

e oferecer soluções únicas, e inovadoras.

Haverá ainda algo a desenvolver e aperfeiçoar no que diz 

respeito às boas práticas utilizadas num processo de Identidade 

Corporativa global. As boas práticas ao nível do Design no 

desenvolvimento de projetos parecem existir de certa forma em 

cada um dos setores no entanto de forma isolada. A falta de 

boas práticas comuns poderá colocar em causa a boa gestão da 

marca.

Em tom de conclusão do questionário, a questão direcionada 

para a identificação dos grupos que devem ter acesso à 

ferramenta de modelo de gestão de design coordenado, para 

além de serem apontados os Designers como elementos que 

devem fazer parte desse grupo, também áreas como, produção, 

editores de conteúdo, marketing e autopromoções são áreas 

tidas como necessárias nesse sentido

Desta forma consideramos que existe uma carência a este 

nível e será necessário encontrar formas de articular no ato de 

encomenda, a valorização do Design ao nível da marca global da 

empresa e não só focada na decoração do produto.

As questões que se seguem complementam esta última. As 

respostas relativas ao tipo de encomenda e acompanhamento 

da produção gráfica por parte do cliente ou gestor de projeto, 

revelam que independentemente da encomenda efetuada, 

o acompanhamento é quase inexistente ao longo de todo 

o processo de criação e produção de identidade. O cliente 

encomenda e o cliente recebe o produto no final.

No caso exemplo da RedBee Media, o processo de criação e 

produção é acompanhado na sua totalidade não só pelo diretor 

criativo, mas também pelo marketing.

No caso da RTP, em algumas áreas como por exemplo o Centro 

de Inovação, o cliente acompanha alguns passos do processo 

criativo e produção. Já no caso do entretenimento, após a 

encomenda, são desenvolvidos drafts e após a aprovação dos 

mesmos o produto é aprovado no final da produção criativa.

Entender o processo de encomenda do projeto gráfico é 

importante neste estudo, motivo pelo qual servimo-nos dos 

seguintes meios: Na sua maioria, as respostas revelam uma falha 

ao nível da especificação dos materiais a serem encomendados 

e que podem interferir com a identidade da marca global.

Já ao nível da cenografia, o processo criativo é um processo 
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4.2. Estudo de caso como uma ferramenta de pesquisa e 
avaliação

A opção pelo método de pesquisa através de estudos de casos 

prendeu-se pelo facto do mesmo permitir que um determinado 

problema possa ser estudado com profundidade de acordo 

com o período de tempo necessário e consoante o contexto 

organizacional. O mesmo permite a exploração e compreensão 

de processos e comportamentos para o desenvolvimento de 

teorias (Moresi, 2003).

No decorrer deste capítulo, pretende-se mostrar algumas 

histórias de sucesso na utilização do Design diretamente 

relacionado com a estratégia da organização. A abordagem foi 

realizada em alguns casos, in loco e, posteriormente, validados 

os documentos e dados obtidos.

No centro destes contactos, coloca-se a questão da 

metodologia aplicada pelos designers ou gestores do design 

para a construção de uma identidade coerente. Desta forma 

foram analisados casos no campo do Design, e a aplicação do 

seu processo metodológico no que diz respeito à criação e 

gestão das marcas.

Paralelamente, foi apresentado um questionário com o objectivo 

da recolha se dados para uma análise mais aprofundada sobre 

o comportamento do Design na estratégia da organização. Este 

processo decorreu na organização RTP e BBC, nomeadamente 

a REDBEE Media. Estas duas últimas organizações não só são 

de referência para a marca RTP, pela inovação tecnológica, mas 

também pela importância que dão ao seu design.

Ao abordar o carácter metodológico da criação e desenvolvi-

mento de identidades visuais, Wheeler apresenta um método 

para a gestão de design, apresentado anteriormente no capítulo 

3, o qual considera ser passível de aplicar a todas as situações 

que acrescentam à organização um conjunto de vantagens pos-

itivas.

O método proposto por Wheeler (2008), já abordado por outros 

autores, consiste dividido por 4 fases distintas. O briefing, ou 

seja, uma primeira reunião com o cliente, com o objectivo de 

recolher as exigências do cliente e os objetivos da nova marca 

ou produto. Neste primeiro ponto é importante compreender a 

“O Estudo de Caso é a 
exploração de um “sistema 
limitado”, no tempo e em 
profundidade, através de 
uma recolha de dados 
profunda envolvendo 
fontes múltiplas de 
informação ricasno 
contexto”Creswell, 1994

“independentemente da natureza 
do cliente e da complexidade do 
compromisso, o processo é sempre 
o mesmo.”Wheeler. 2008, p.80
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empresa, o produto ou serviço, como compreender o mercado.

Num passo seguinte, a pesquisa, a clarificação da estratégia na 

qual é incluído a clarificação do briefing, com a clarificação da 

visão, estratégia e metodologia na organização.

Considerado como uma fase do processo, a Big Idea, segundo 

Wheeler (2008), retrata a criação do conceito e poderá ser 

interpretada de uma forma mais complexa do que a simples 

mudança de termo ou designação.

Nesta fase é fundamental que o foco de atenção seja 

direcionado para uma pesquisa aprofundada sobre o produto 

produzido, assim como análise da concorrência.

Numa terceira fase, denominada por identidade visual, será 

imprescindível uma análise de toda a investigação relacionada 

com o design de símbolos, tipografia, cores, aplicações entre 

outros. Desta fase partirá a definição do novo conceito a 

explorar. Aqui deverão ainda ser consideradas as metas e o 

valor da empresa, a criação de pontos de contacto, ou seja, o 

desenvolvimento de uma campanha de comunicação. São ainda 

considerados registos de marcas, sinalética, ambientes, veículos, 

entre outros elementos favoráveis ao contacto com o exterior, 

ou seja, com um público ou audiência. A criação e a análise de 

esboços preliminares são fundamentais para partilhar com as 

partes envolvidas no briefing inicial.

A finalização da identidade visual, como última fase, víncula com 

a identidade global, quer ao nível interno da organização, quer 

ao nível externo. Nesta fase o desenvolvimento de um Manual 

de Normas Gráficas é fundamental com todas as aplicações e 

diretrizes da nova marca / identidade.

O método de Wheeler (2008) como referência de orientação, é 

adequado para iniciar um projeto através da criação da identi-

dade de marca de forma a dar continuidade a uma linguagem 

consistente às aplicações e que por sua vez criam, conforme a 

autora refere, pontos de contato da marca.

Segundo a autora, a metodologia do Design, composta por 

etapas que se iniciam num processo de investigação, para 

conhecimento e análise de um problema, ou seja, definição de 

posicionamento e estratégia de marca, e que culmina no de-

senvolvimento da solução e da sua implementação, ou seja, o 

branding propriamente dito.

Consideramos assim a metodologia apresentada por Wheeler 

representativa da prática adotada pelos casos abaixo expostos, 

nomeadamente a marca Dave na UKTV, a BBC e como con-

sequência direta a REDBEE Media. De acordo com o método 

proposto, para melhor expor e confrontar as diferenças entre 

a gestão de design, serão analisados como objetos de estudo 

comparado.
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4.2.1 Estudo de caso – Red Bee Media | Metodologia 
utilizada na gestão de design da BBC

1. Desafio

Sobre um processo de conscientização sobre os benefícios 

do Design nas organizações e nos negócios, como forma de 

evolução e inovação, assim como avaliar nas duas organizações 

a maturidade ao nível do Design para o investimento, esta 

abordagem teve como objetivos principais, o conhecimento 

claro sobre da atual estratégia de imagem de marca da BBC num 

contexto de empresa de gestão pública, assim como, conhecer 

de perto as equipas e processos de trabalho e gestão de design 

da Red Bee Media, como empresa de branding outsourcing da 

BBC. 

Durante quase 10 anos a BBC assinou um contrato exclusivo de 

Red Bee Media. Já em 2015 o contrato não foi renovado com 

o objectivo dar a todos os diretores e empresas de produção 

a oportunidade de trabalhar com a BBC, e estabelecer novas 

parcerias com a indústria de produção comercial.

Por seu lado a Red Bee Media é líder mundial na criação e 

promoção de marcas para televisão e com uma reputação global 

ao nível das identidades, campanhas promocionais em multi-

plataforma, marketing e consultoria da marca.

A recolha de dados através da observação e entrevista a 

responsável criativo da Red Bee Media decorreu enquanto 

parceiros e obtivemos um conjunto de elementos fundamentais 

para aquisição de dados referenciais para a gestão de design 

na RTP. Os dados sobre a marca BBC, com intenção de 

conhecimento geral ao nível da integração e da gestão de 

design dentro da organização e ainda, compreender o Design 

como elemento diferenciador, que acrescenta vantagem 

competitiva no mercado através do Brand Equity.

No que diz respeito ao papel do Designer, foi essencial perceber 

o atual papel do Designer como peça fundamental para a 

inovação através do Design dentro das duas organizações, como 

gestor de Design da marca ou gestor de Design.

Em primeiro lugar, tormou-se ainda necessário conhecer um 

pouco mais a estrutura e logística da organização BBC.

“All broadcast contentes is a form 
of storytelling, but without our 
unique skills those stories would 
not reach an audience. In the 
digital landscape it will be harder 
and harder for stories to find their 
audiences without our ability 
to navigate, connect and make 
accessible”Charles Mawer, Stories shape the world, 2016

111 Logótipo da 
Red Bee Media
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A BBC também tem três filiais comerciais, BBC Worldwide, BBC 

Studios e Pós-Produção e ainda a BBC Global News.

O Conselho Executivo é responsável pela gestão operacional 

da BBC. Os reguladores dos media, são da responsabilidade do 

governo pela radiodifusão e indústrias criativas no Reino Unido 

juntamente com o Departamento de Cultura, Media e Desporto 

(DCMS).

A Ofcom[03], é estabelecida pelas leis da comunicação de 2002, 

é a autoridade independente reguladora da concorrência 

para as indústrias de comunicações do Reino Unido. Esta 

entidade tem como responsabilidades, toda a televisão, rádio, 

telecomunicações e serviços de comunicações sem fios. Como 

deveres estatuários, deve ajudar nos interesses de cidadãos em 

relação a materiais de comunicação e ainda no que diz respeito 

aos seus interesses como consumidores no mercado.

A BBC é estabelecida sob uma Carta Régia. A Carta atual entrou 

em vigor em 2007 com um período de duração de 10 anos, ou 

seja, até 31 de Dezembro de 2016. Esta carta determina como 

principal missão “informar, educar e entreter”. Reconhece ainda 

explicitamente a independência editorial da BBC e estabelece 

suas finalidades públicas. Desta forma, a BBC existe para servir o 

interesse público e para promover fins públicos, nomeadamente, 

sustentar a cidadania e a sociedade civil; promover a educação 

[03] Office Communications | Regulador independente e autoridade de con-
corrência para as indústrias de comunicações do Reino Unido. 

2. Cliente

A BBC[01] é a maior empresa de broadcast da Europa e uma das 

maiores do mundo. Detentora do intitulado PSB - Public Service 

Broadcasting[02] é considerada como um símbolo de transmissões 

direcionadas para a Europa, é a organização de referência 

quanto a noticiário internacional.

Com um objectivo bem definido em termos didáticos, 

informativos e de entretenimento, foi fundada a 18 de outubro 

de 1922 por John Reith, um engenheiro escocês, e um grupo de 

empresas de rádio e comunicação, nomeadamente, Guglielmo 

Marconi, a Metropolitan-Vickers, General Electric, Western 

Electric e British Thomson-Houston e cerca de um mês depois 

teve a sua primeira transmissão de rádio em Londres.

Com o passar dos anos e com o seus crescimento ao nível de 

notoriedade, a BBC expandiu os seus serviços para fora da 

Grã-Bretanha, surgindo, entre outras empresas do grupo, a BBC 

World.

3. Estrutura BBC

A BBC -  British Broadcasting Corporation como estrutura 

interna é composta por áreas operacionais incluem o Gabinete 

do Diretor-geral e Executivo, Rádio, BBC Norte, Finanças e 

Negócios, Digital e Estratégia, News Group e Televisão.

[01] British Broadcasting Corporation

[02] PSB – Public Service Broadcasting, tem como principal missão: “inform, 
educate and entertain”

112 Marcas gráficas da 
BBC  | Televisão
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e a aprendizagem, estimular a criatividade e excelência cultural; 

representar o Reino Unido, as suas nações, regiões e as 

comunidades; beneficiar o público com tecnologias e serviços 

de comunicações novos; e assumir um papel de liderança na 

transição para a televisão digital.

Nos termos da Carta, a BBC é regida pela BBC Trust, que define 

a orientação estratégica da BBC e tem a clara obrigação de 

representar os interesses dos contribuintes taxa de licença. A 

confiança define competências finalidade, licenças de serviço 

questões e mantém o Conselho Executivo para explicar o seu 

desempenho na prestação de serviços da BBC.

3. Percurso

Os primeiros elementos gráficos da BBC surgiram cerca de 10 

meses depois das suas emissões de televisão em novembro 

de 1936. Só nessa altura, as questões de identidade foram 

pensadas, embora de uma forma ainda muito elementar. 

Os cartões individuais de legendas produzidos para shows 

individuais, seguiam as técnicas já utilizadas em cinema, com o 

mesmo tipo de decoração gráfica.

O primeiro logotipo surgia então com um desenho de um 

círculo, uma linha, tinta preta e cartão, seguido da Designação: 

“BBC Television Service”.

Já nos anos 50 a imagem um olho e da asa de um morcego 

começaram a fazer parte do símbolo da BBC. Mais tarde um 

ícone utilizado na marca até aos dias de hoje surgiu tornando-se 

uma referência visual gráfica também para outras identidades de 

organizações de notícias, o famoso globo da BBC.

Nos anos 90, Martin Lambie-Nairn foi um dos primeiros 

Designers a criar um serviço de Design sob medida para a 

televisão, juntamente com Celia Chapman[04] foi o grande 

responsável por dirigir todo o programa de identidade 

corporativa BBC, nomeadamente a reformulação de todas as 

identidades BBC canal terrestre e comercial, redes de rádio 

nacionais e locais, em linha, centro empresarial e identidades 

pessoais. 

A REDBEE Media, foi selecionada pelo cliente BBC, para 

produzir um filme sobre a BBC, o qual tem o objectivo de 

mostrar aos visitantes e audiências a organização BBC na sua 

[04] Celia Chapman, co-criador da identidade da BBC2 com os símbolos ‘2’.

113 Logótipo da 
BBC | 1955

114 Logótipo 
BBC | atual

115 Logótipos  BBC 
televisão

116 Logótipo do “BBC 
Television Center” | White 
City | Londres |2015

“The changing of a 
channel symbol is a 
crucial event and not one 
to be undertaken without 
more than usual thought 
and careful preparatory 
work”Clifford Hatts, Head of Television 

Design Group, 18th July 1974
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história e como produtora e gestora de conteúdos de televisão, 

ou seja, um retrato da magia de televisão.

O filme é exibido na BBC Tours, nos eventos da BBC, áreas de 

visita e receção das empresas, assim como, tem como o público 

em geral tem a oportunidade de o visualizar online, diretamente 

no site da BBC.

O rebranding da marca da sede BBC em White City, em Londres, 

pela agência de consultoria, Prophet[05] e sobre o lema, “Putting 

a redeveloped landmark back on the map”, é mais um caso 

de sucesso do uso do Design na BBC como fator de inovação. 

De acordo com a opinião de Kay Chaston, Ceo da STANHOPE 

GROUP, “The team at Prophet has delivered a truly engaging 

brand for Television Centre and given us the direction we need 

to tell our story and attract people from across the UK and 

beyond. We are a complex project and already incorporate 

several industry leading brands. It was a big challenge, and we 

couldn’t be happier with the work.”

4. Descoberta

No caso da marca BBC, o contacto com Charlie Mawer como 

Diretor Criativo Executivo da REDBEE Media (agência de 

Branding outsourcing da BBC), foi fundamental como análise 

de outras realidades e possibilidades de integração do Design 

na organização e respetiva gestão de design. A visita às 

instalações e áreas de trabalho e produção da BBC em Londres, 

proporcionou o contacto direto com profissionais e um maior 

conhecimento das áreas de produção de conteúdos e dos seus 

processos de gestão de conteúdos. Embora determinadas áreas 

sejam totalmente interditas a visitas e contactos do exterior, 

como é o caso da redação de informação da BBC, os conceitos 

e processos de encomenda de trabalho foram fornecidos 

posteriormente em contacto com a REDBEE MEDIA, empresa de 

Design que trabalha diretamente com a BBC.

Consideramos importante destacar a marca BBC de muito 

interesse para este estudo ao nível do Branding pelo facto da 

[05] “Consultoria de marca e marketing global que acredita em uma melhor 
forma de impulsionar o crescimento. Ao fundir idéias, estratégia e criatividade 
ajudamos nossos clientes a descobrir novas maneiras de crescer - quer se trate 
de lançar uma nova marca ou revigorar um negócio legado.” (Prophet, 2016)

117 Edífico das instalações da 
BBC em Londres | Foto 
Março 2015 | Autora

marca BBC ser uma das dez organizações mais premiados pelos 

prémios D&AD.

A REDBEE Media foi criada a partir de um grupo de profissionais 

da BBC e mantém uma estreita relação com a BBC. Por sua vez a 

REDBEE Media não tem a exclusividade da BBC.

Em entrevista, o diretor criativo considera como uma vantagem 

porque lhes permite ver outras realidades e possibilidades de 

intervenção criativa. No entanto, quando direcionado para os 

projetos da marca BBC, as propostas da REDBEE Media estão 

sempre em concorrência com outras empresas de Design.

Por outro lado, considera-se existir uma outra grande vantagem 

proveniente da proximidade da BBC com a REDBEE Media.

5. Solução

A estratégia, no plano de desenvolvimento dos projetos 

criativos, não só é uma mais valia pelo facto desta última ser 

composta em termos de gestão de design por profissionais com 

experiência na BBC, como o trabalho criativo após a aprovação 

é acompanhado também pela hierarquia da BBC através de 

uma série de briefings ao longo de todo o processo criativo e de 

produção e pela gestão criativa da REDBEE Media.

O diretor criativo considera ainda que trabalhar com uma 

equipa de designers com conhecimentos e experiências 

multidisciplinares, estratégia, Marketing, gestão, Future 

Media, entre outros, é fundamental para promover inovação 

e resolver problemas de Design estratégicos ao nível da 

organização. Ainda e no que diz respeito à integração 

do Design na organização, partilha que a criação de um 
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BrandBook organizado, atualizado, dinâmico e que seja do 

conhecimento geral, é um passo fundamental, para a integração 

e a sensibilização dos profissionais, nas diversas áreas de uma 

organização. Charlie Mawer, considera que o Projeto Modelo 

de Gestão é um muito como ferramenta metodológica para 

estruturar o processo criativo e sua produção. A sua capacidade 

de controlo, estrutura e disciplina na gestão global de Design 

dentro da organização, é fundamental para a gestão global da 

organização.

O contacto com a estratégia na criação de um BrandBook 

organizado, atualizado, dinâmico e que seja do conhecimento 

geral, é um passo fundamental, para a integração e a 

sensibilização dos profissionais, nas diversas áreas de uma 

organização.

Charlie Mawer, considera que o conhecimento tático de Design 

é caracterizado por uma boa gestão de design. No entanto 

e apesar de ser considerado dentro da BBC como um factor 

muito positivo, não se torna de facto uma prioridade em todo o 

processo de criação da marca.

De acordo com o depoimento de Charlie Mawer[06], o trabalho 

de Design é solicitado pela BBC Departamento de Marketing. 

Os diretores de marketing trabalham diretamente com as sub- 

marcas individuais.

No que diz respeito ao marketing desportivo e BBC News, 

o processo é acompanhado pelos profissionais direcionados 

em posições editoriais de produção de notícias. Este tipo 

de cliente dentro da organização BBC, por norma direciona 

os seus pedidos para pequenas introduções gráficas, intro, 

para reportagens, infografias e layouts predefinidos como por 

exemplo em desporto, as tabelas de resultados desportivos para 

emissão.

6. Implementação

O trabalho criativo é desenvolvido e monitorizado dentro 

da BBC pelo supervisor ou gestor de projeto. Em todo a sua 

metodologia projetual com a Red Bee Media, são feitos uma 

série de briefings direcionadas ao longo de todo o processo, 

mantendo sempre uma relação muito próxima entre ambos.

Com o objectivo de uma estratégia definida previamente, 

desenvolvimento de cada projeto é seguido pelo Marketing, 

hierarquicamente ao lado cliente BBC, e pelo gestor criativo, 

ou gestor de projeto. Semanalmente são feitas diversas 

apresentações pela equipe de trabalho, ao cliente BBC.

Para o responsável criativo da REDBEE Media é uma mais valia 

[06] Director Criativo Executivo da Redbee | White City | Londres

“With our unique mix of skills 
across marketing, broadcasting and 
technology, we’re the ideal guide 
for brands wishing to exploit this 
new space. World leaders in TV 
brand strategy, content creation 
and on-screen Design, we can 
deliver TV content that enhances 
your brand, drives awareness, 
deepens consumer engagement 
and directly generates sales. 
Experts in televisual technology, 
we can ensure that content drives 
revenue on any platform you 
choose – from mobile to online to 
connected TV. www.REDBEE Media.com
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118 Extraído da “BBC One Brandbook” p. 6

119 Capa da “BBC One Brandbook”

trabalhar com uma equipa multidisciplinar, com origens muito 

diversas, sempre com a experiência na impressão, Design de 

interface, Marketing e Future Media, quase com Pós-graduação 

estudos acadêmicos. Alguns deles de diferentes nacionalidades, 

que prevê diferentes formas de ver e resolver problemas de 

Design Estratégicos.

A equipa criativa da REBBEE Media inclui uma divisão digital 

interativa que combina uma equipa especialista no “user 

experience” com Designers que com experiência em interface 

Design. Pode ser dado como exemplo de projeto da REDBEE 

Media com equipa multifacetada, a App “Walking Dead” na qual 

o Designer e o responsável tecnológico trabalham em conjunto 

com o responsável do plano estratégico e o responsável de 

contas para criar o conceito inicial para ser vendido ao cliente.

“The changing of a channel symbol 
is a crucial event and not one to be 
undertaken without more than usual 
thought and careful preparatory 
work”Clifford Hatts, Head of Television Design Group, 1974

120 BBC Air Style Guide 
Rebrand | 2006
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7. Resultado

Na Red Bee  Media, como agência de Design, o Design está 

inserido na estratégia organização.

No entanto, na BBC o Design é incorporado em três áreas. A 

notícia (para o trabalho em curso de Design como suporte à 

notícia). No desporto, novamente para o Design reativo ao vivo 

e programa de trabalho para sistemas de resultados, como por 

exemplo o infografismo, e por fim na vertente Digital.

Neste ultimo caso, cada um dos 6 “canais” da BBC online tem 

um recurso de design dedicado, orientado pelo Diretor Criativo 

David Bailey que faz a gestão da marca.

O foco no posicionamento dos canais é fundamental de acordo 

com à diversidade de canais e objetivos de cada um. As ligações 

da marca são palneadas de acordo com esta fragmentação e 

diversidade e expostas no “BBC BrandBook”.

da marca são palneadas de acordo com esta fragmentação e 

diversidade e expostas no “BBC BrandBook”.

“Media brands are the masters at 
doing that. And at Red Bee Media 
we can help you learn from them. 
That’s because we have a unique 
perspective on all of this. We work 
with media brands every day. In 
the UK we’re the home of TV. We 
create, promote and broadcast 
the BBC, Channel 4 and UKTV, to 
name just a few. But we work with 
all sorts of other advertisers too. 
So we have a foot in both camps: 
one in the territory of branding, 
advertising and Design and the 
other in the realm of broadcasting 
and televisual technology. Behave 
like a media brand And from this 
vantage point we’ve noticed eight 
ways in which brands can behave 
like a media brand. Eight lessons 
that can be taken from the world of 
broadcasting and applied to non-
media brands, particularly retail 
brands, as they start to enrich their 
online presence with more and 
more video content. In applying 
these lessons to their content, 
brands can create what we call On-
Brand TV. This paper shares with 
you the tricks of the media trade: 
how to behave like a media brand. 
How to make On-Brand TV.”Red Bee 

Media Brand TV

121  Logótipo  Iplayer BBC
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Como melhor projeto de práticas dentro da casa, Charlie Mawer, 

destaca o iPlayer BBC, a aplicação desenvolvida pela BBC como 

grande exemplo de projeto de gestão de interface do usuário. 

Por outro lado, a marca BBC ONE é considerada como uma 

referência mundial de branding para televisão.

Charlie Mawer, avalia o Modelo de Gestão de design 

Coordenado como uma ferramenta metodológica muito útil 

para estruturar o processo criativo e produção em televisão. 

Considera que esta ferramenta, em paralelo com a com 

monitoramento dos gestores, pode fornecer uma inspeção, 

estrutura e disciplina na gestão global de Design dentro da 

organização.A ascensão do vídeo online e as novas plataformas 

de TV favorecem um controlo do consumo dos media por parte 

do seu público. De acordo com esta evolução dos tempos e de 

todo o processo de comunicação, a BBC, segue uma série de 

princípios para criar proximidade do seu público com a marca.

122  BBC Mobile Style Guide 2009

No documento online, “Red Bee Media on Brand TV – Learning 

from Media Brands[07]”, no qual a Redbee enumera os príncipios 

da empresa, faz um retrato da sua experiência com marcas 

como BBC, Channel 4 e UKTV, entre outras, onde salienta um 

dos principais objectivo da empresa: demonstrar no contexto 

de Branding da Publicidade e do Design ser aprender com estas 

marcas no domínio da rádio e tecnologia televisiva.

[07] www.redbeemedia.com
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4.2.2 Estudo de caso – Dave – UKTV

1. Desafio

Na marca UKTV,[01] o canal de televisão “UKTV G2” era 

interpretado pelo público como um canal de repetições. Para a 

Red Bee Media, que esteve envolvida neste processo, o maior 

desafio inicial foi a de aumentar a audiência do canal. A UKTV 

G2 considerada como um canal com qualidade de programação,  

dirigido a uma audiência com idades compreendidas entre 16 - 

44 anos, no entanto com um nível de audiência de 2%.

O desafio proposto era chamar a atenção do público para o 

conteúdo e em consequência aumentar o nível de audiências

2. O cliente

Até 2007 todos os canais da UKTV seguiam a mesma fórmula 

de arquitetura de marca. A utilização do logotipo UKTV onde 

é anexado o nome do canal correspondente em na família 

tipográfica Gotham quando necessário, acrescenta “+1” como 

identificador. 

O canal Dave por sua vez passou a ser uma exceção. DAVE da 

UKTV é um bom exemplo do processo de Design como uma 

estratégia de criar valor da marca no mercado e uma referência 

de boas práticas de design como processo para criar valor sobre 

um determinado produto.

3. O percurso

A aposta para a nova identidade da “UKTV G2”, efetuada 

através da integração do design como processo de inovação, 

teve como principal objectivo criar um conceito, uma nova 

abordagem e uma  nova identidade percebida pelo público 

diferenciada da atual. Esse objectivo foi conseguido e o novo 

canal Dave, afastou-se da imagem de ser um canal de televisão 

de repetições. Dave a criar os seus próprios conteúdos e  

programas e estabelece novo body copy , “Made by Dave”.

A estratégia foi primeiro para uma mudança de nome mais 

[01] É uma emissora multicanal, na qual os canais estão disponíveis através de 
assinaturas digitais por satélite e por cabo no Reino Unido e na Irlanda. A UKTV 
é propriedade conjunta da BBC Worldwide e Scripps Networks Interactive. 
Fundada em 26 de março de 1992 através de uma joint venture entre a BBC e a 
Thames Television. 

“The formula for success for 
broadcast brands is recognizing 
that every single touchpoint that 
the viewer has with the brand... 
must deliver an experience that 
embodies that brand promise or 
that editorial proposition, so (in 
case of Dave) it doesn´t matter 
whether that is the packaging 
or the on-screen presentation 
or whether that is the marketing 
communication or whether is the 
contente itself, it must all deliver 
that witty banter.” Simon Michaelides, executive 

board, comercial director UKTV, interview on May 13, 2015 for Briant and 

Mawer, 2016

123 Identidade do canal de televisão 
“Dave” desenvolvido plea Red Bee 
Media para a UKTV | Reino Unido

124 Logótipo UKTV | Reino Unido | 2016
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próximo do público: Dave, é um nome muito comum no Reino 

Unido. A marca seguiu um primeiro pressuposto que todas 

as pessoas teriam alguém conhecido que se chamaria Dave. 

Esta proximidade com o nome foi de certa forma um passo 

importante para criar a proximidade com o público. O passo 

seguinte foi a criação da identidade do canal com o mesmo nível 

de proximidade.

4. A Descoberta

O nome Dave, escolhido com o objectivo de reconhecimento 

pelo público e ser acessível para todos, permitiu criar uma 

proximidade, ou seja, uma identificação direta e completa com o 

nome e consequentemente, com o canal e respetivo conteúdo. 

Em Outubro de 2007, mês de lançamento da nova marca, o canal 

Dave foi seguido por 22 grupos no Facebook.

5. A Solução

O rebranding da marca teve uma mudança significativa que para 

além de um novo logótipo icluiu também uma nova identidade 

dos separadores de emissão.

Os resultados deste novo rebranding refletiram uma relação de 

proximidade com a nova marca da UKTV pela parte do público e 

em consequência o crescimento do nível das audiências.

O diretor geral do canal, Steve North refere-se à nova marca 

Dave como “a casa de todas as coisas espirituosas, com 

personalidade distinta e carismática mas também continua a 

trazer a inteligência para o seu mundo através de momentos 

inesperados e divertidos de entretenimento e flashes de humor 

irreverente.”.

“World of Dave” was devised: a 
gentlemen´s club with a twist, full 
of a visual ephemera such as ornate 
gilt franes, flock wallpaper and 
stuffed animals.” “Doing a Dave”, Bryant, Andy and 

Charlie Mawer. 2016. The TV Brand Builders: How to Win Audiences and 

Influence Viewers.

125 “Dave” na rede social  
do Facebook | 2016

126 Ícones utilizados 
na identidade 
visual de “Dave” 
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6. A Implementação

A campanha desenvolvida pela Red Bee Media, com o 

conceito de “Dave shed“, mostra a constante preocupação 

no acompanhamento e atualização da marca. O body copy 

escolhido pela marca, “Made by Dave” reflete uma clara 

mensagem da marca no que diz respeito à criação de conteúdos 

de programação de qualidade em quantidade séria pela própria 

marca.

Desde a aprovação do conceito inicial, o rebranding da marca 

teve com uma série alterações, baseadas em processos de 

iteração e como resultado foram criados um conjunto de 

separadores de emissão com uma linguagem própria juntamente 

com uma campanha de lançamento em multimédia. A nova 

identidade consistia num conjunto de 24 separadores e quatro 

conjuntos de menus, os quais mudam diariamente.

“ This refresh has created an on 
screen identity that captures the 
next step in Dave’s evolution, 
placing the persona at the heart of 
the brand.”Dave Brand Guidelines 2014

127 Dave Brand Guidelines 2014 | 
Separadores de abertura. Exemplo 
com o ícone do macaco.
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“Working to the proposition of 
“There’s more to Dave in 2013” we 
created a time travelling character 
from a future in which Dave has 
taken over the world. His mission 
is to come back to the present 
and alert us all of Dave’s ambition. 
Using sci-fi parody, he warns people 
that Dave is moving away from 
being just a TV channel showing 
repeats and creating new TV shows 
is only the start... The spot aired 
from January 2013.”Red Bee Media

7. O Resultado

De facto, o único elemento que mudou foi a marca, a identidade 

gráfica do canal.

Em seis meses, com o sucesso desse mesmo rebranding, os 

resultados foram extraordinários e em um curto espaço de 

tempo, o intervalo aumentou em cerca de 71% da quota de 

visualização, superando semelhante ao More 4, da BBC 4, ITV3, 

MTV 1 e Bravo.

Com o rebrand efetuado, o canal DAVE ganhou mais de 

8 milhões de novos telespectadores. A média de minutos 

visualizados no canal em Pay-TV aumentou 17% para 34,8 

minutos, ascendendo para o top 20 dos programas mais vistos, 

com uma audiência média de 51%. Da mesma forma o aumento 

em publicidade e nos novos investimentos em Marketing, foi 

evidente, calculando aumento adicional de lucro de 4,5 milhões 

de libras em seis meses.

128  Marca “Dave” com a 
inclusão dos vários ícones | 
Brand Guidelines  | 2014
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4.2.3 Estudo de caso – A Praça – RTP

1. Desafio

A “Praça da Alegria”, aposta num novo nome e numa nova 

identidade. O desafio passa pela produção de um programa de 

cariz nacional, feito a partir a partir do Porto, com o objectivo 

de descentralizar. Segundo o Daniel Deusdado, diretor de 

programas da RTP e director de antena, o maior desafio 

será “manter o ritmo, a boa disposição e a energia” para os 

apresentadores.

Refere ainda o mesmo diretor ao Jornal de Notícias em 

Setembro de 2015, “Estivéssemos a trabalhar para que a “Praça” 

pudesse voltar ao Porto”.

2. O cliente

Daniel Deusdado acrescenta em entrevista ao Diário de Notícias, 

“com, “A Praça”” o canal quer “tentar fazer uma TV sem me-

dos” e alerta para a exploração da insegurança dos espectado-

res em busca de audiências. Refere ainda à RTP Media, desmis-

tificando a centralização dos meios e produtos, que “há seis 

programas diários em todas televisões e o serviço público tem a 

missão de fazer um fora de Lisboa”, A Praça, “é a possibilidade 

de haver um programa que aproxime a televisão das pessoas.”

3. O percurso

A “A Praça da Alegria”, emitido diariamente a partir dos estúdi-

os do Porto, foi uma produção da RTP no período compreendi-

do entre 2002 até 2013. 

NesteTalk-show matinal cruzaram-se amizades, gerações e par-

tilharam-se conselhos úteis e sugestões, assim como notícias da 

atualidade. Alguns dos nomes da sociedade portuguesa foram 

a garantia de qualidade perante a análise feita às principais notí-

cias da atualidade.

Suspenso por mais de um ano e substituído pelo talk-show “Ag-

ora Nós”[01], nos estúdios de Lisboa. 

O novo programa dos estúdios do Monte da Virgem, “A Praça” 

iniciou as suas emissões regulares diárias de segunda a sexta às 

10h, no dia 21 de Setembro de 2015.

Para a produção do programa, a aposta vai para novos conteú-

[01] Programa de entretenimento diário da RTP1 com emissão da parte da 
tarde a partir dos estúdios de Lisboa na Av. Marechal Gomes da Costa.

“Dia 15 de setembro ficou marcado 
como o dia em que o Centro de 
Produção do Norte (CPN) teve 
um novo começo. Regressa a 
Praça, regressam os holofotes e a 
importância da produção do Porto 
da RTP. No Estúdio C do Monte 
da Virgem juntaram-se muitos 
jornalistas, muitos colaboradores 
da RTP do Porto e não só e 
esteve representada em peso a 
Administração da estação pública. 
Com as palavras de ordem: “novos 
começos”, dia “marcante”, “fazer 
diferente”, Daniel Deusdado 
lembrou a importância do respeito 
pelo serviço público e pelo dinheiro 
pública. “Honrar cada euro” de 
cada português é uma prioridade 
da administração e dos projetos em 
curso.”RTP Media

129  Equipa de apresenta-
dores do programa 
“A Praça” | RTP Media
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O logótipo simples e bidimensional, de forma circular, explora 

um o carácter gestual e a escrita manual de forma a humanizar 

o logótipo do programa e em consequência criar uma empatia 

com o espectador.

A inspiração partiu das cores, formas e materiais escolhidos para 

a cenografia, numa definição de tons pastel vibrantes e formas 

soltas e gestuais, em sintonia com as formas minimalistas bidi-

mensionais dos pictogramas criados para o efeito.

6. A Implementação

Os novos conceitos gráfico e cenográfico, a segunda-feira, dia 21 

de Setembro às 10h a nova “A Praça” estreou, e deu inicio a um 

novo ciclo do tão esperado programa.

De salientar e de acordo com o responsável da equipa criati-

va até à data de conclusão desta identidade e respectiva im-

plementação não foi apresentada à equipa criativa qualquer 

referência da nova Identidade de antena da RTP, que por sua 

vez estaria a ser desenvolvida paralelamente à identidade deste 

programa.

dos e a criação de um programa “mais moderno, mais social e 

menos igual à restante concorrência”.[02] 

5. A Solução

Em termos de identidade gráfica, o programa “A Praça” foi 

encomendado ao Designer Jorge Peres, do Centro de Inovação, 

nas instalações da RTP do Monte da Virgem, como responsável 

pela esquipa criativa no desenvolvimento deste produto.

A produção gráfica envolveu uma equipa criativa e técnica para 

a produção de genérico. Jorge Peres, desenvolveu uma primeira 

etapa, a criação do Moodboard o qual foi apresentado à pro-

dução do programa para aprovação do conceito visual gráfico.

O estudo cenográfico, da responsabilidade de empresa out-

sourcing, foi o primeiro material disponível para o desenvolvi-

mento do projecto de identidade gráfica. O briefing com a apre-

sentação de maquete cenográfica serviu como ponto de partida 

para a construção da identidade gráfica.

De acordo com o designer, a identidade visual gráfica, inspira-se 

numa estética minimalista de blogs e magazines sob o tema life-

style, culinária e DIY,[03] apropriando-se da tipografia sobre formas 

simples e claras. A tipografia principal combina a legibilidade 

com proporções variáveis dando-lhe uma aparência acessível e 

amigável.

[02] Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP em entrevista ao JN, a 7 de 
Junho de 2015.

[03] DIY, Do it yourself.

130 Logótipo “A Praça” | 2015

131 Moodboard do 
genérico “A Praça” | 
Jorge Peres | RTP
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Como nota negativa e a considerar para melhoria, o processo 

de criação desta nova identidade visual tem algumas lacunas no 

que diz respeito à metodologia e processos de produção.

Note-se que numa primeira fase, o briefing com o cliente, 

no qual é fundamental partilhar a mais completa informação 

sobre o novo produto e serviço, assim como a sua integração 

na organização, nomeadamente, os objetivos definidos, visão, 

missão, vantagens corporativas, estratégias de marketing, 

posicionamento em relação à concorrência, de forma que o 

Design possa intervir em termos de comunicação e inovação.

Este briefing claramente foi omisso relativamente a essas 

questões, descurando algumas informações necessárias à 

criação de uma nova identidade de um produto e serviço 

dentro da organização, que também ela está em mutação de 

identidade.

Nesta primeira fase, a ausência de uma participação direta da 

área de cenografia com a área de imagem. A cenografia, por sua 

vez, já teria tido acesso a um primeiro briefing e sobre o qual já 

estaria a desenvolver propostas visuais. 

De acordo com os dados obtidos pela parte do responsável 

7. O Resultado

O estudo cenográfico foi o primeiro material disponível para 

o desenvolvimento da identidade gráfica. De acordo com a 

equipa, o projecto cenográfico já teria sido encomendado 

antecipadamente a qualquer briefing com equipa criativa 

interna para a identidade gráfica. Desta forma, apresentação 

de maquete cenográfica serviu como ponto de partida para a 

construção da identidade gráfica;

    

No que diz respeito à conceção cenográfica, muito embora 

o conceito explorado esteja de acordo com o conceito do 

programa, deparamos com alguma ausência de conhecimento 

especializado para cenografia para televisão, por parte da 

equipa que encomendou e acompanhou internamente a 

conceção do cenário, nomeadamente a área de estrutura de 

produção do CPN[01].

8. Conclusão | Notas positivas e notas negativas a considerar.

Numa primeira instância, devemos considerar como nota 

positiva, o conceito de “transmedia storytelling” explorado na 

nova “A Praça”. Esta nova abordagem permite a publicação 

direta de temas de emissão em tempo real proporcionando ao 

público uma participação mais imediata e presente.

Os conteúdos diários do programa podem ter uma abordagem 

mais participativa por parte do espectador, mesmo após o 

término diário do programa. Desta forma, cumpre-se uma 

das expectativas do plano estratégico da RTP, a criação de 

plataformas e processos que possibilitem a interatividade em 

direto com o espectador via redes sociais, no qual o design e a 

tecnologia têm um papel fundamental em todo o processo. 

Jenkins (2006), considera esta integração como um acto 

convergente e coerente das experiências de entretenimento em 

diversas plataformas. No entanto, de salientar a necessidade 

de uma maior coerência entre as plataformas tecnológicas, 

assim como o conhecimento especializado e sensibilidade na 

compreensão das necessidades e desejos das audiências por 

parte de todos os intervenientes do processo de produção de 

conteúdos.

[01] Centro de Produção Norte, nas instalações do Monte da Virgem

132 Página social do 
programa “A Praça”
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de cenografia da RTP, foram omissos os mesmos elementos já 

referidos para a construção do logótipo.

A gestão da identidade de um produto ou serviço da RTP, neste 

caso específico, o processo de encomenda e respetivo briefing 

manteve os formatos e processos anteriores de rebranding ou 

construção de identidades de programas. 

O claro desconhecimento por parte do “cliente” neste caso, 

a  produção de programas na estrutura do CPN, sobre a 

necessidade de apresentação de dados claros e objetivos no 

ato de briefing, e que os mesmos estejam em coerência com 

a Identidade global da RTP, assim como com a missão da 

organização.

De salientar ainda como nota negativa e no que diz respeito 

aos prazos de execução, foi manifestada pela equipa criativa, 

que prazos não foram considerados devidamente, o que revela 

uma clara ausência ou deficiência na planificação de projetos 

simultâneos. Nomeadamente, processos como, configurações 

técnicas de variados identificadores gráficos para emissão, 

barras de oráculos, dúplex, bases gráficas e testes gráficos, entre 

outros, sofreram igualmente uma sobrecarga, em calendário, 

sendo que poderiam ser previamente previstas de forma a evitar 

qualquer risco de falhas ou alteração de datas de lançamento 

dos produtos e serviços. Como referimos em capítulos 

anteriores, estas situações podem pôr em causa as espectatívas 

sobre o produto e serviço por parte do público.

133 Estúdio e régie do programa 
“A Praça” durante a emissão 
em direto | Estúdios 
Monte da Virgem | CPN
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3. O percurso

Nos últimos anos este departamento esteve sujeito a alterações 

sistemáticas de tutelas diretas, nomeadamente estruturas e 

direções na RTP, desde direção de produção executiva, direção 

de Informação e direção de imagem. Demonstrando de forma 

clara uma falha na estratégia e orientação estrutural sobre a 

tutela da equipa e respetivo departamento. 

Esta área desenvolve projetos quase exclusivamente de 

produção gráfica, no âmbito da criação de identidades 

gráficas para programas de entretenimento e informação e 

apoio direto à emissão através do infografismo. Pontualmente 

apoia a cenografia e o marketing com conteúdos gráficos ou 

identificadores corporativos.

4. A descoberta

Ao longo desta observação e análise qualitativa verificamos que 

a nível estratégico existe uma preocupação com a qualidade 

estética do produto e serviços a desenvolver no departamento 

ou unidades. Verificamos, no entanto, uma deficiente 

metodologia projetual dentro do mesmo departamento e que 

se reflete em todas as suas unidades, como por exemplo, a 

ausência processos e hábitos de construção de manuais de 

identidades dos produtos desenvolvidos por parte de alguns 

elementos da equipa assim como do próprio responsável do 

departamento. 

Ao nível estratégico verificamos algumas preocupações sobre 

a qualidade estética do produto, no entanto constatamos uma 

ausência na equipa de preocupação de estratégia empresarial, 

assim como ausência preocupação sobre o consumidor final, 

durante o processo de design.

Verificamos que no projeto de design, a identidade visual gráfica 

é desenvolvida desprovida de qualquer dinâmica empresarial 

coerente. A mesma é muitas vezes desenvolvida e aprovada de 

acordo com as qualidades meramente estéticas e até de opinião 

de gosto de cada um, ou do próprio cliente interno.

Ao nível do infografismo para além do processo normal e 

da rotina diária de uma produção ou apenas atualização dos 

conteúdos gráficos para a emissão, como processos pré-

estabelecidos de acordo com o formato do programa de 

informação, são as exceções, os infografismos para programas 

de informação especiais, ou emissões especiais.

4.2.4 Estudo de caso – RTP – Departamento de Imagem

O departamento de imagem está situado nas instalações do 1º 

piso do edifico principal da RTP Lisboa, na Av. Marecha Gomes 

da Costa. Composto por uma equipa de 14 profissionais, com 

diversas habilidades e perfis , orientados por um responsável de 

área e um coordenador de grafismo para as unidades de Lisboa 

e Porto (desde 2015).

Esta equipa é essencialmente interna, muito embora recorra com 

frequência a recursos humanos e tecnológicos externos.

Desta equipa fazem parte as unidades de grafismo, Porto e 

Lisboa, que por sua vez são orientadas para o infografismo para 

a emissão. 

Como espaço de trabalho destas duas unidades, em Lisboa 

situam-se junto dos estúdios de informação e das salas 

operacionais de edição de conteúdos. 

No caso do Porto, nas instalações do CPN, a unidade de 

grafismo encontra-se no piso térreo do edifício principal. De 

referir que nestas instalações as salas de edição estão situadas 

no 1º piso do mesmo edifício assim com o estúdio virtual para 

informação e respetiva régie.

Para efeito de estudo de caso, neste departamento e a respeito 

da produção gráfica, foram identificadas e analisadas várias 

identidades visuais gráficas de programas para emissão, assim 

como os processos de encomenda e metodologias de produção 

gráfica. 

Nas áreas de infografismo, foram observados e acompanhados 

processos, grafismos e integração em emissão. Neste contexto, 

fizeram ainda parte deste estudo, uma análise sobre a interação 

entre as áreas de produção gráfica e infografismo, assim como 

entre as duas áreas de infografismo, nomeadamente o Porto e 

Lisboa.

1. O Desafio

O departamento de imagem tem a função de dar resposta 

às encomendas das várias áreas da RTP, com um foco 

muito particular para a produção, informação e marketing. 

Pontualmente e ao nível de rebranding das marcas poderá 

efetuar o ponto de ligação entre a empresa outsourcing e a 

organização RTP em termos do material gráfico necessário para 

a criação de identificadores visuais.
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linguagens gráficas independentes e por vezes até antagónicas, 

entre as equipas do Porto e Lisboa. Estas situações foram 

também detectadas entre profissionais da equipa de grafismo 

dentro da mesma área de localização.

Consideramos assim como obstáculo à gestão de design e 

processos de design, a falta de coerência entre as diversas 

formas de comunicação gráfica.

Os profissionais desta área com formação académica de nível 

superior são em número muito reduzido. 

Não obstante as qualidades de formação técnicas e criativas dos 

restantes profissionais, à data de conclusão desta tese e com a 

saída da área de produção gráfica do Porto, de dois designers 

de comunicação com formação superior e prática profissional, o 

grupo ficou reduzido a apenas um designer de comunicação, no 

universo do departamento gráfico interno.

No que diz respeito à inovação, sendo neste setor uma da 

responsabilidades do design, a inovação resume-se a questões 

meramente estéticas.

A ausência de um processo de pesquisa contínuo e inspiração 

atualizada revelou-se também deficitária. 

Consideramos fundamental a integração de um conhecimento 

dos processos de design ao nível funcional, conceitual e visual 

neste departamento. Através da observação detetamos algumas 

identidades desenvolvidas que revelam uma ausência da 

pesquisa de fundo, cultura visual e inspiração procurada que 

em consequência são consideradas como desatualizadas em 

questões de design de comunicação gráfica.

Em modo de conclusão, cabe-nos salientar que a gestão 

de design não está integrada na presente na rotina deste 

departamento. Não obstante referir que preocupações de 

gestão de design acontecem aquando a colaboração com 

empresas de  outsourcing para a identidade de marca global, 

muito embora essas preocupações sejam incentivadas de fora 

para dentro no decorrer do processo produção identidades.

6. Conclusões

A nível funcional, deparamos-nos com algumas questões que em 

consequência direta colocam em causa a identidade do produto 

e em consequência indireta, a marca RTP.

No caso da produção gráfica, verificamos que nem sempre 

existe um processo de encomenda normalizada que inclua o 

briefing adequado e completo, quer em equipa interna ou áreas 

afins.

A informação para a encomenda de produção gráfica para um 

produto ou serviço, advém do responsável desta área para 

os elementos da equipa e resume-se a uma passagem quase 

textual do que foi formulado nos outros setores como clientes.

Desta forma concluímos a ausência de briefing com o cliente 

com carácter de um processo de design especializado assim 

como a ausência do carácter do mesmo briefing para a equipa 

de produção gráfica.

No final de cada produção gráfica para identidades de produtos, 

no geral não existe a preocupação nem motivação na seio da 

equipa para a criação de manual de normas ou referências 

gráficas. 

Já anteriormente nesta tese salientamos a importância desta 

ferramenta no contexto da organização e gestão da marca. 

A ausência de um manual de normas gráficas para os restantes 

grupos e equipas torna todo o processo de utilização e 

aplicação da identidade, confusa e incompleta, colocando em 

causa a correta aplicação e em consequência a integridade da 

identidade desenvolvida. 

No caso do infografismo, sendo esta uma área específica 

de apoio direto à emissão, apesar do conhecimento técnico 

especializado dos profissionais, revelaram-se algumas lacunas ao 

nível das questões de composição gráfica e até dos princípios 

do design, assim como uma total ausência do conhecimento 

global sobre as preocupações estratégicas da empresa e cultura 

de empresa. 

Um outro obstáculo foi detetado. Na sua maioria estas unidades 

trabalham de forma independente no que diz respeito a 

processos e identidades. Ou seja, foram observadas situações 

de resposta ao mesmo produto de emissão, no entanto com 
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4.2.5 Estudo de caso – RTP – Cenografia vs. identidade 
gráfica.

Consideramos para estudo de caso em cenografia o processo 

de produção e criação cenográfica da recente RTP3, de forma a 

recolher dados mais recentes e em processo de execução que se 

tornam essenciais para análise do conteúdo desta tese. Para tal, 

para além da observação foi levada a cabo uma conversa com o 

responsável da área de cenografia.

1. O Desafio

A RTP3 surge em Outubro de 2015, e de acordo com as palavras 

do diretor de programas Daniel Deusdado, como uma tentativa 

de tornar a RTP mais agressiva, mais dinâmica e cada vez mais 

informativa. A exploração desse conceito sobre um canal de 

notícias, acentua mais uma vez a produção de  conteúdos de 

informação no panorama televisivo.

2. O Cliente

Programas de informação e entretenimento para canais RTP com 

recurso a cenografia virtual e real.

3. O percurso

A aposta na cenografia convencional e virtual. A primeira, com 

um perfil na área de cenografia clássica, arquitetura, linguagem 

audiovisual e novas tecnologias e no caso da segunda opção é 

necessário um perfil Professional composto por conhecimentos 

na área de arquitetura, linguagem audiovisual e novas tecnolo-

gias do virtual.

O desenvolvimento da ideia e ato de encomenda do projeto é 

elaborado internamente, mas por norma a  execução da obra 

recorre a empresas outscourcing, 

Habitualmente a equipa de cenografia inicia o projeto com mui-

to mais antecedência que a área de produção gráfica. De acordo 

com o responsável de área, na sua maioria, o projeto está ter-

minado e ainda não se sabe quem é o profissional de produção 

gráfica que irá dar continuidade à identidade visual gráfica.

4. A Descoberta

De acordo com as questões colocadas ao responsável da área 

de cenografia, foram estruturados os seguintes pontos para 

análise.

“Os informativos diários 
(noticiários ou telejornais e 
boletins de notícias) são a 
espinha dorsal da televisão 
informativa”Roglán & Equiza, 1996, citado 

por Saraiva et al. 2011

134 Logótipo RTP3 | 2015
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uma atenção às particularidades de cada um deles, aos seus 

diferentes públicos e às suas sensibilidades diversas.”

O conceito de identidade definido inicialmente pela empresa 

de outsourcing foi posteriormente explorado pelas equipas 

internas, nomeadamente, os pacotes gráficos para a identidade 

dos programas do novo canal de notícias.

5. Implementação

A metodologia do projeto cenográfico passa por várias fases 

até à implementação cenográfica. Desde a exploração da ideia 

ou conceito, a investigação, o projeto propriamente dito e a 

execução do mesmo até à montagem.

Por norma o projeto de cenografia é desenvolvido por uma 

equipa interna e outra externa, sendo que a exploração do 

conceito e investigação pertence à primeira e as restantes fases 

pertencem à equipa externa.

Numa primeira fase, é o criativo mais a visualização em 3D, que 

acompanham o projeto. Posteriormente o projeto segue para a 

área da execução com um responsável da produção cenográfica 

e um técnico de cenografia que faz o desenho técnico e elabora 

o projeto de execução. O processo de execução e montagem 

em estúdio ou exterior, é acompanhado pelo conjunto de 

3 entidades: criativo, técnico de cenografia e produção de 

cenografia.

Os planos de trabalhos e distribuição do mesmo é feita segundo 

o cronograma assegurado e planificado previamente e de 

acordo com a toda a planificação do programa em plano de 

emissão.

A encomenda para a produção cenográfica é feita por parte do 

diretor de produção de informação pela produção e respetiva 

produção pelo entretenimento.

De acordo com a informação do responsável, o clássico briefing 

por norma não é efetuado. Existe uma encomenda do programa 

muitas vezes apenas com a referência do conteúdo a tratar, e por 

via email ou reunião.

Poucas são as vezes que é promovida uma reunião com todas as 

partes interessadas e envolvidas (cenografia, realização, ilumi-

nação e produção) na qual partilhem todas as necessidades 

inerentes ao projecto a desenvolver.

Questionado ainda sobre as áreas envolvidas no briefing, 

acrescenta que, nomeadamente, a produção, o marketing e 

comunicação, operacionais, entre outros, refere que por norma 

a equipa é muito reduzida e na sua maioria resume-se apenas à 

equipa de cenografia.

No caso da recente criação de identidade da RTP3 o projeto 

de cenografia foi desenvolvido internamente e execução a 

obra com uma equipa de outsourcing. A nova identidade visual 

gráfica para emissão da RTP3, foi concebida pela empresa AC 

Brand Design, agência de branding em Lisboa que colaborou 

com as equipas internas da RTP, num processo integrado, 

faseado e colaborativo. 

De acordo com a responsável da empresa, Ana Cunha, via redes 

socias (18 Março de 2016), considera que “este é um trabalho 

complexo e que pretende criar uma harmonia identitária entre as 

várias plataformas e canais da RTP e ao mesmo tempo assegurar 

135 Estúdio de Informação da RTP3. 
Notícias RTP3 do dia 07 de 
Novembro de 2015, apresentado 
por João Tomé de Carvalho.
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6. Conclusões

As preocupações de estratégia através do Design estão 

presentes nas equipas de outsourcing, como um passo 

em direção ao futuro e presentes no processo de criação e 

perpetuação de uma marca. Por outro lado, consideramos que 

as mesmas preocupações não são tão presentes nas equipas 

internas com o mesmo tipo de responsabilidade.

Será de salientar a ausência de briefings com uma equipa 

interna mais completa. nomeadamente o departamento de 

imagem gráfica, a qual tem a responsabilidade de desenvolver 

e acompanhar a identidade do novo produto, assim como o 

Marketing que acompanha a divulgação do produto de acordo 

com as estratégias atuais da organização.

Apesar de existir uma tentativa por parte da gestão de topo na 

insersão do Design no desenvolvimento estratégico da empresa, 

não deixa de ser uma tentativa ainda é muito condicionada 

por fatores de gestão e cultura de design internos às próprias 

equipas. Parece-nos ainda pouco explorada a ideia de uma 

cultura de empresa global direcionada às áreas e equipas no 

sentido de promover o Design como valor acrescido na criação 

de inovação. 

As equipas criativas ainda revelam um foco seccionado e 

direcionado apenas por setores e produtos, que nem sempre 

tem em conta a estratégia da marca global RTP. Já referido 

anteriormente, o sucesso da estratégia da marca RTP não é um 

produto isolado, mas sim o resultado de todos os seus produtos 

e serviços e das ações sobre os mesmos.

Apesar de diversas tentativas nesse sentido, é de referir que até 

à data de conclusão destes estudos de casos não foram obtidos 

quaisquer pareceres por parte do responsável do departamento 

de Imagem de Lisboa.
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recursos disponíveis durante o todo processo de criação e 

gestão de design.

O designer como gestor, deve ter em conta os valores da 

comunidade e restrições implícitas, assim como entender o 

público como peça essencial para o processo de design. A 

comunicação e a partilha das especificações detalhadas do 

projeto de design para áreas da organização envolvidas torna-se 

fundamental para que se tomem decisões e escolhas sensatas 

sobre os custos de produção, recursos técnicos e humanos 

necessários para apoiar o desenvolvimento do produto ou 

serviço.

Concluímos ainda que a necessidade de um design integrado 

na organização, de uma prática e conhecimento especializado 

em design permitem ter a capacidade de dar instruções e 

referências com o objectivo de explorar possibilidades na 

interpretação e compreensão dos negócios ao nível social, assim 

como, na criação e divulgação de processos aproximação à 

identidade e linguagem do universo RTP.

O comportamento individual de cada profissional e a sua 

relação com a dinâmica empresarial, são princípios da gestão 

de desenvolvimento empresarial. Ou seja, o conhecimento 

da diversidade e da visão empresarial, sobre a qual os 

colaboradores são alicerces essenciais, para cultivar um espírito 

de melhoria, de desempenho e de progressão.

Percebemos ainda que, as organizações orientadas para o 

design são mais propensas a desenvolver novos produtos 

comparativamente com as organizações não orientadas. 

O design pode cooperar na tomada de decisão dentro da 

organização. Não nos referimos necessariamente aos designers 

no direito de tomar decisões mais do que qualquer outro 

profissional dentro da organização, mas sim, ao processo de 

tomada de decisão que advém com a colaboração do design 

como fator de inovação e também ao profissional de design com 

a capacidade de fazer parte do processo de gestão ao mais alto 

nível da organização.

Cosnideramos, a gestão de design, como um serviço de coor-

denação de todas as atividades do Design de acordo com os 

objetivos definidos na empresa (Wolf, 1995). A filosofia empre-

sarial colocada em prática, define a identidade da empresa e dá 

credibilidade aos valores e missão da empresa. Como resultado 

desta prática, estrutura a cultura de empresa.

Pela parte do Design, é um recurso com o objectivo de inovar, 

diferenciar os produtos e ao mesmo tempo reforçar a identidade 

corporativa da empresa. Acreditamos que o Design proporciona 

novas oportunidades de crescimento e implementação, ga-

rantindo, para além da proximidade com o público, uma inter-

4. 3. Análise de dados – Estudo de Casos, observação, 
entrevistas e questionários online – Conclusões

É imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos 

se consciencializem de que o Design pode ser usado para 

fazer a diferença no mundo dos negócios. A empatia com o 

consumidor é fundamental, sendo que, noções básicas sobre os 

clientes ou consumidores deve ser algo a ter em conta aquando 

a produção de ideias. A integração do Design ao nível das 

organizações deverá fazer parte do plano de gestão de design 

na empresa, permitindo assim o desenvolvimento de soluções 

para determinados problemas e necessidades, através de um 

serviço em design.

Como principais conclusões da análise qualitativa sobre os 

estudos de casos, entrevistas e observação de materiais, 

equipas e processos, consideramos que o investimento ao nível 

do Design, aos poucos é visto um fator fundamental entre a 

produção criativa e crescimento económico das organizações.

Consideramos o Design, como uma disciplina que está 

diretamente ligado à criatividade e inovação. Definirmos o 

Design como um processo, uma metodologia para transformar 

novas ideias em proposições significativas para os consumidores, 

é também entender que o designer tem a obrigação de conciliar 

os padrões de estética, a qualidade e a ética com os requisitos 

de estratégia empresarial.

Tratar o Design apenas como um processo que gera soluções 

gráficas de um produto ou serviço não é suficiente. É necessário 

que o Design esteja alinhado com os objetivos da empresa 

e estratégia empresarial de forma a garantir que a solução 

apresentada esteja de acordo com as oportunidades do 

mercado, assim como, com as expectativas do público e tempo 

de vida do produto, que sua vez garantem o sucesso da empresa 

ou organização.

Para tal, é necessária uma pesquisa rigorosa por parte do Design 

sobre os dados do consumidor. Temos a consciência que o 

sucesso dessa pesquisa está condicionado pelos recursos dentro 

da organização, nomeadamente, contratação de profissionais 

com qualidade e experiência em investigação em Design para as 

organizações.

Consideramos ainda que o designer deve ser claro nas 

metodologias para obter a melhor qualidade de dados  e 
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detalhes de produção, assim como planos de escala de tempo 

de execução e produção.

Verificamos que nas equipas internas da RTP,  o briefing existe 

de forma pontual. Quando é considerado, nem sempre o é 

dentro do mesmo espaço de tempo no decorrer do processo de 

produção de conteúdos.

Consideramos o briefing uma tarefa na qual todas as áreas 

envolvidas e necessárias para o desenvolvimento do projeto 

estejam representadas ao mesmo nível de conhecimento e de 

informação de projeto.

O briefing num processo de design, pretende ter como função, 

sistematizar a informação necessária para o desenvolvimento 

da imagem do produto e em consequência do próprio produto, 

assim como organizar a informação necessária é equipa 

envolvida. Da mesma forma, consideramos que o briefing deve 

funcionar como inspiração criativa que precede a associação de 

ideias, ou seja, o Brainstorming. O briefing deve ainda direcionar 

o foco da marca do produto de acordo com os objetivos da 

empresa ou organização.

Bruce, Cooper e Vasquez (1999), na proposta de modelo de 

gestão, sugerem uma série de informações necessárias a 

serem incluídas em briefing, nomeadamente, background 

para a empresa, problema de Design, especificações de 

Design, atributos de produto, informações de consumidor e de 

marketing, custos, orçamentos e escalas de tempo.

Neste ponto, compete-nos reforçar que ao nível da organização 

RTP, não existe uma clara perceção dos processos e modelo de 

briefing.

Na gestão de design, as duas disciplinas devem intervir em 

conjunto e ultrapassar as barreiras existentes de comunicação e 

consenso no universo da empresa com um alcance estratégico, 

dinâmico e coordenado (Mozota, 2011). A Gestão, ao criar ações 

competitivas, transformar os recursos internos e as aptidões 

disponíveis para ampliar o sucesso da organização e o pelo seu 

lado, o Design como atividade criativa estratégica “resolução 

de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso 

do negócio, e leva a uma melhor qualidade de vida através 

de produtos inovadores, sistemas, serviços e experiências.” 

(Internacional Council of Societies of Industrial Design[01], 2015), 

acrescenta ainda Mozota (2011, p. 63-64), que o Design como um 

[01] CSID - Internacional Council of Societies of Industrail Design. “Industrial 
Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds busi-
ness success, and leads to a better quality of life through innovative products, 
systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between 
what is and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses 
creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of making a 
product, system, service, experience or a business, better. At its heart, Industrial 
Design provides a more optimistic way of looking at the future by reframing 
problems as opportunities. It links innovation, technology, research, business, 
and customers to provide new value and competitive advantage across econom-
ic, social, and environmental spheres”

ação com o mesmo.

Nos estudos de casos apresentados, e em particular o caso de 

rebranding do canal Dave e a gestão de design da Red Bee 

Media sobre os produtos e serviços da BBC, são bem sucedidos 

ao nível da gestão e inovação avançada e sobre os quais o 

Design é usado ao nível da estratégia e em concordância com 

gestão da organização.

Ao nível interno destas organizações verificamos ainda, que a 

existência de um briefing criativo, integrado e participativo é 

fundamental para delinear o problema e definir a estratégia para 

a sua solução.

No que diz respeito à integração do Design na estratégia de 

organização e perante a referência Red Bee Media, as respostas 

dos responsáveis da RTP e respetivos departamentos são 

variadas.  De uma forma geral  nestas áreas não é percetível 

a preocupação de uma estratégia através do Design. Existem 

preocupações dentro de alguns dos departamentos abordados, 

como por exemplo a área de Autopromoções, mas sempre 

muito seccionado às áreas e não direcionado no global da 

organização. Outros departamentos apenas desconhecem 

tal facto. A produção de conteúdos, têm a consciência que o 

Design é apenas uma preocupação já no final do processo, 

quando deveria ser no inicio do mesmo. Consideramos a 

necessidade de um plano de gestão de design a este nível.

No contexto da Red Bee Media, o caso da BBC iPlayer é 

referenciada como um exemplo de boas práticas de Design 

e do “user interface”, ou seja, o processo de interação do 

usuário com o produto ou serviço.. No caso específico da BBC 

One apontada pelo Diretor Criativo da Red Bee Media como 

um bom exemplo de branding de um canal de televisão e 

como consequência é um dos 10 canais mais escolhidos pelo 

consumidor.

Neste contexto e no caso específico da RTP, os resultados dos 

questionários, revelam que as boas práticas ao nível do Design, 

são ainda apontadas como deficitárias. A área da Imagem, ou 

seja, departamento de imagem, deveria ser uma referência ao 

nível das boas práticas de design e da gestão de design. O 

setor da cenografia ainda acrescenta que internamente neste 

setor existem boas práticas no desenvolvimento dos projetos, 

no entanto aponta que essas boas práticas não são totalmente 

seguidas ao nível da marca no seu global. 

De salientar ainda a opinião do Centro de Inovação.Este 

departamento refere que aposta numa metodologia de trabalho 

dentro da equipa, muito embora os designers, gestores de 

design na organização, necessitam de obter informações e 

dados provenientes do Marketing, dados sobre público-alvo, 

concorrência, preços, objetivos subjacentes ao Design proposto, 
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o alinhamento de todos as áreas essenciais ao sucesso do 

produto ou serviço. Questões de desenvolvimento de processo 

criativo e uso do design deveriam progredir em sintonia com 

objetivos comuns, o que na sua maioria não acontece. Desta 

forma colocam-se em causa a identidade dos produto e em 

consequência a identidade da marca da organização.

Da mesma forma e perante os casos analisados e antecedidos 

pela observação e pelo resultado da análise quantitativa dos 

questionários, o cliente, quer seja a produção, informação e 

entretenimento, mostra desconhecer no ato de encomenda 

a importância do Design para o desenvolvimento do produto 

ou serviço. De referir, que muitas vezes, o cliente omite ou não 

evela um conhecimento dos objetivos gerais da empresa assim 

como do produto a desenvolver ou ainda das estratégias da 

organização. De referir ainda que o meio escolhido pela maioria 

dos entrevistados, como suporte à divulgação e atualização do 

modelo de Gestão de design coordenado, são as plataformas 

tecnológicas. Esta escolha é justificada pelo facto das mesmas 

permitirem uma atualização rápida e divulgação imediata em 

grande escala. A opção de um Brand Book Digital é também 

uma opção a considerar nas respostas dadas.

Ao nível do “Design Impact”, as respostas tiveram o seu maior 

foco, ou seja, uma maior classificação, sobre as preocupações 

com da imagem de marca, no topo das respostas, seguida do 

processo global de gestão de marca. Com uma pontuação 

ainda elevada constatamos os custos de produção, seguida da 

qualidade do produto e a sua perceção ao nível do Mercado. 

Algumas características anexadas ao produto, como, a originali-

dade, a funcionalidade, a ergonomia, o desempenho e o pro-

cesso de produção, antecederam em termos de classificação de 

importância, a aparência do produto.

De acordo com o objetivo geral desta pesquisa, o estudo da 

integração da gestão de design no processo de desenvolvimen-

to de produtos da organização e perante a análise de resultados, 

será importante referir que o acompanhamento do processo de 

encomenda de uma identidade, não deverá terminar com o “de-

senho” de nova identidade, mas sim com a implementação dos 

novos elementos visuais gráficos e cenográficos, assim como os 

testes, processos de iteração e por fim a apresentação e gestão 

dos mesmos a nível interno da organização. O conhecimento 

e a comunicação empresarial, funciona como uma ferramenta 

para melhorar ou gerir a marca de uma empresa, produto ou 

serviço, assim como analisar, gerir ou mesmo alertar para as 

necessidades das empresas, valorizando produtos, marcas e até 

trabalhadores no contexto de uma cultura organizativa.

Deste estudo retiramos algumas conclusões que têm 

“processo que nunca termina, e sua gestão é essencial para o 

sucesso da política de inovação de uma empresa”.

Concluímos que as duas disciplinas devem funcionar de forma 

conjunta na organização uma vez que as duas estão no mesmo 

regime de igualdade relativamente à sua responsabilidade na 

estratégia e criação de inovação na organização. Por um lado, o 

Design deverá ter preocupações ao nível da gestão, por outro 

lado a gestão deverá ter preocupações ao nível da qualidade da 

gestão do Design.

No decorrer da investigação, tornou-se cada vez mais claro que, 

a organização deve apoiar, apostar e promover a qualidade dos 

profissionais de design ou com habilidades em Design e com 

formação académica em Design. Para além de conhecimento 

sobre a estratégia e a organização geral da empresa, o gestor 

de design deverá estar habilitado e ter os conhecimentos e 

formação necessários sobre princípios e metodologias de 

projeto em Design de forma a evitar a falta de coerência entre 

as diversos níveis de comunicação entre produtos, conteúdos 

e serviços. Perante uma atitude holística de alguns designers 

sobre as questões da gestão de design, parece- nos importante 

também referir, que o próprio profissional de formação 

académica em Design, deve ter a consciência da existência 

de barreiras ao nível do conhecimento da gestão de design 

como fator de competitividade estratégica. É imperativo 

que os designers não se devem limitem apenas e somente à 

área da produção gráfica, mas também ao conhecimento e a 

interdisciplinaridade nos domínios da gestão em benefício da 

organização e dos seus objetivos.

Da mesma forma, torna-se fundamental que todas as áreas 

da organização reconheçam o Design no seu todo como uma 

atividade fundamental para a promoção da competitividade e 

inovação.

Nos estudos de casos da RTP apresentados, “A Praça”, assim 

como, a cenografia em geral da RTP, de acordo com as áreas 

de produção criativa envolvidas, é visível que o Design, como 

disciplina e processo, ofereça um conjunto de soluções integra-

das para as necessidades da organização. De referir ainda nestes 

casos que a descordenação entre as áreas, nos processos e pen-

samentos direcionados para a empresa no seu todo, é bastante 

evidente. Na gestão entre áreas quanto maior for o conhecimen-

to e a administração estratégica das diferenças e diversidades 

individuais, maior será a qualidade das tarefas desempenhadas 

por todos os seus profissionais e colaboradores.

Consideramos que a atividade do gestor de Design deverá estar 

alinhada com a estratégia empresarial. Cabe assim ao gestor 

de Design coordenar as atividades para desenvolvimento do 

briefing, gerir processos, objetivos, com um equilíbrio entre 

tempo, qualidade num espaço de tempo necessário a garantir 
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conhecimento e experiência na gestão de ideias e criatividade 

é fundamental para o ambiente organizacional. Na organização 

os responsáveis de área devem em sintonia com o gestor de de-

sign, que por sua vez, mantém a coerência com a comunicação, 

missão e os valores da organização.

Já ao nível funcional, consideramos que o gestor de design de-

verá ter uma responsabilidade direta no planeamento, briefing, 

distribuição e acompanhamento de todas as atividades voca-

cionadas para a criação de identidade, assim como a supervisão 

e controle de qualidade sobre a imagem que se pretende dos 

produtos e serviços.

Na gestão das equipas criativas, o gestor de design, deverá 

promover uma equipa multidisciplinar com perfis pessoais e 

profissionais variados, com autonomia para a criação gráfica das 

identidades dos produtos e serviços de forma a diferenciá-los no 

mercado. Consideramos ainda que o gestor de design deverá 

promover as identidades das marcas e produtos através de con-

cursos que criem visibilidade para a empresa.

implicações no processo de conhecimento, encomenda e gestão 

do design, assim como sobre as sugestões para superar as 

dificuldades da organização ao nível da gestão da marca. 

A recolha de dados resultantes de um processo de pensamento, 

efetuado pela análise dos dados e determinação de soluções, 

como processo de avaliação e introspeção efetuada foram 

fundamentais. Os estudos de caso apresentados funcionaram 

como um instrumento para compreender, não só os fenómenos 

internos da marca RTP, mas também outros fenómenos que 

possibilitaram uma comparação, um conhecimento mais 

aprofundado, e como tal, parece-nos pertinente iterar e enunciar 

algumas medidas alternativas com as quais a organização RTP 

pode solucionar alguns dos seus problemas.

1. Qual alterações a considerar nas estruturas organizacionais ou 

atitudes gerenciais? 

2. Quais as mudanças necessárias nos processos organizacionais 

para cada alternativa?

3. Qual política de gestão no processo de encomenda e 

implementação será necessária desenvolver?

4. Qual a formatação do briefing de comunicação para 

desenvolver planos de comunicação criativos tendo em conta os 

objetivos estipulados?

5. Necessária a criação de um plano eficiente voltado à 

comunicação empresarial?

Como considerações finais gostaríamos de salientar mais uma 

vez a importância do papel do Design para o sucesso empre-

sarial. Qualquer alteração de carácter funcional e organizacional 

deverá ter uma transição gradual e direta através da gestão de 

design. Esta transição gradual por sua vez, permite uma in-

tervenção de todas as áreas da organização na integração do 

design nas estratégias da organização.

Será necessária a contratação de profissionais de Design com 

formação, experiência em gestão de design, com capacidades 

de criar inovação ou procurar novas formas para inovar, com 



"Design management is about the 
management of design"

Kathryn Best 
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5. 1. A Identidade Corporativa do Universo RTP

No processo de expansão e análise da problemática, como 

profissional e como investigadora, é de concluír que a 

organização não chegou a um estado de maturidade quanto 

à gestão de design. Detetadas algumas lacunas ao nível da 

gestão da identidade da marca, passamos a referir aquelas que 

consideramos mais críticas. 

- uma indefinição de um programa de gestão de design

- áreas de imagem na empresa sem um programa de gestão de 

design explícito

- a empresa imita ou recupera identidades dos produtos e 

procedimentos, o que muitas vezes coloca em causa o processo 

de inovação

- leitura errada do caderno de encargos ou inexistência do 

mesmo em áreas fundamentais com o departamento de 

imagem, marketing e cenografia.

- seleção dos profissionais para áreas de gestão e produção.

- planificação dos prazos e dos pressupostos

Na organização RTP, a prioridade sobre a gestão de design varia 

em relação ao nível de conhecimento e competência para o uti-

lizar de forma efetiva. A ausência de um programa gestão de de-

sign relacionada com a Identidade Corporativa da RTP é notória. 

A planificação da identidade corporativa global é muito escassa 

e começa pela ausência de dados em briefing, inclusivé, como 

já analisado, a ausência do próprio briefing sobre os grupos de 

trabalho. Uma passagem do testemunho é efectuada  grupo 

de Designers, mas não passa de uma tentativa de modernizar a 

marca gráfica existente, sem qualquer referência a objetivos e 

estratégias da organização ou produto. 

Por um lado concluímos que a organização necessita de orien-

tações em relação à gestão de design, ou em alguns casos, que 

o designer tenha a capacidade de compreender as necessidades 

de gestão da organização e as suas implicações, por outro lado, 

quando nos remetemos à identidade principal da empresa RTP 

– Rádio e Televisão de Portugal, é importante compreender a 

própria gestão profissional dentro das áreas.

“La comunicación de la 
identidad no constituye un tipo 
de comunicado concreto, sino 
una dimensión de todo acto de 
comunicación. La comunicación 
identificadora tiene un carácter 
omnipresente que hace que 
el volumen de mensajes que 
se incluyen en el concepto de 
comunicación institucional, está 
representado prácticamente por la 
totalidad del corpus semiótico de la 
corporación.”Norberto Chaves, 2003
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Numa abordagem a Norberto Chaves (2003) sobre este tema, 

são várias as questões a considerar:

- A marca atual deve ser alterada num todo ou apenas efetuar 

pequenas alterações?

- Quais os tipos de peças de comunicação que devem ser 

assinados com a marca gráfica?

- Qual o estado do sector ou sectores que trabalha com a 

identidade corporativa, e qual a situação do profissional que o 

representa ou lidera?

- Qual a posição relativa de qualidade dos identificadores da 

empresa em relação à sua competência?

Para além destas questões, constatamos, que a comunicação 

corporativa e cultura visual dentro da empresa, é essencial à 

sobrevivência e à continuidade de uma organização. O nível de 

conscientização na organização pode efetivamente caracterizar, 

o comportamento corporativo de cada organização em relação 

aos seus próprios valores e estratégias propostas.

Chaves salienta ainda, que empresa utiliza uma série de 

elementos e identificadores visuais que constroem a imagem 

corporativa, para designar-se.

O logotipo, como nome verbal e visual, assume um papel de 

liderança pelo seu lado visível. É desta forma uma tradução 

visual da marca que está presente na memória do público. 

De uma forma inequívoca todos os elementos visuais revelam 

o caráter ou estilo da empresa. Da mesma forma que os 

símbolos gráficos ou icónicos fazem parte da identidade e são 

considerados mais fortes que as próprias palavras. por sua vez, a 

identidade da cor orientada pela perceção da cor, apresenta-se 

como identificador. A cultura visual, tem em conta as questões 

culturais aplicadas ao conceito cultura da empresarial. 

Por outro lado os funcionários, como parte dos cenários de 

identidade organizacional e corporativa são também eles uma 

forma de interação com o público. Indicadores de identidade 

são também ele, dados relatados na “monografia” da empresa 

ou organização. 

“las intervenciones sobre la 
imagem de las empresas se han 
multiplicado significativamente: 
se han generalizado hasta el 
punto de convertirse en formas 
regulares de gestión y aspecto 
ineludible del programa de 
tareas corporativas. Las acciones 
anteriormente aisladas y puntuales 
en el campo del diseño gráfico, 
la publicidad y las relaciones 
públicas han evolucionado al punto 
de formar parte de estrategias 
comunicacionales integrales 
sostenidas a lo largo del tiempo 
y que forman parte del plan de 
acción global de la corporación.” 
Norberto Chaves, 2003
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definidas de acordo com os objetivos do produto na estratégia 

da organização.

A etapa seis é considerada a etapa de desenvolvimento. A 

necessidade de desenvolvimento de mockups ou protótipos 

que representem visualmente o conceito discutido nas etapas 

anteriores.

A sétima etapa, acrescenta a todo o processo uma fase de pro-

dução experimental, na qual, a coordenação com a área técnica 

é fundamental. Esta etapa, sujeita a processos de iteração, testes 

e validação, dá por sua vez origem à produção final do produto 

ou serviço. Por sua vez, é imediatamente seguida pela etapa 

oito, a produção gráfica, produção técnica e respetiva imple-

mentação da identidade para o produto ou serviço.

A nona e última etapa, segue o pressuposto explorado por 

Bruce, Cooper e Vasquez (1999) e engloba as decisões de retira-

da do produto ou serviço do mercado ou eventualmente a sua 

renovação.

5. 2. A organização do diagrama para do modelo dinâmico 
proposto

Este modelo pressupõe uma participação ativa de um gestor de 

design interno e presente nas atividades de gestão da empresa 

assim como nos processos de decisão da estratégia.

Secionado em 9 etapas com nomenclaturas diferenciadas, para 

um serviço de gestão da identidade.

A relação direta entre a gestão de topo da empresa e a gestão 

de design, é retratada como atividade fundamental para apre-

sentar soluções que respondam positivamente às necessidades 

da organização. 

Uma primeira etapa apresentada como fase de reconhecimento 

e valoriza o nível estratégico da gestão de design.

A segunda etapa de análise, pressupõe uma avaliação do con-

ceito perante as necessidades do público.

A terceira etapa foca a fase de criação de ideias para um novo 

produto ou serviço. A quarta etapa é focada na necessidade de 

“sourcing”, ou seja, a contratação de designers com as quali-

dades necessárias e especificas para o projeto de desenvolvi-

mento do produto ou serviço em questão.

O briefing está enquadrado na quinta etapa com suas fases bem 

136 Diagrama composto de interação 
direta entre Gestor de Design e a 
Gestão da empresa na organização. 
Baseado na Metodologia projetual 
de Bruce & Cooper (1999).
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Fase 6 | PRODUÇÃO TÉCNICA | APLICAÇÕES 
TÉCNICAS
produção da proposta apresentada pelos 
designers | análise das soluções técnicas pela 
equipe técnica | testes provisórios | validação do 
processo experimental
áreas envolvidas | gestor do design | designer | 
técnica

Fase7 | PRODUÇÃO FINAL | VALIDAÇÃO
produção gráfica da identidade visual e 
aplicabilidade técnica | testes finais| validação

Fase 8 | IMPLEMENTAÇÃO | IDENTIDADE 
CORPORATIVA
testes finais | validação | implementação das 
normas corporativas | disponibilizar nos meios 
digitais internos e externos | App e outros suportes 
digitais (atualização)

Fase 9 | SUPERVISÃO | ESTRATÉGIAS FUTURAS
gestor do design | marketing decidem de acordo 
com a estratégia da empresa | opções para a 
retirada do produto ou serviço, bem como, se for o 
caso a sua atualização, quer em termos de imagem 
quer em termos de conteúdos com a produção 
executiva.

MODELO DE GESTÃO DO DESIGN

Fase 1 | RECONHECIMENTO
fatores impulsionadores na organização | análise 
de mercado | clientes | tecnologia | gestão 
estratégica na empresa | fatores competitivos | 
análise de custo para produção | divulgação

Fase 2 | AVALIAÇÃO DO CONCEITO
primeira reunião da equipa de projeto | produção | 
marketing | área técnica

Fase 3 | SOURCING
questões colocadas sobre a equipa criativa 
dentro da empresa | seleção da equipa criativa 
para a produção gráfica do projeto | empresa 
recorre a equipa criativa externa quando existe a 
necessidade especifica para tal | avaliação | análise 
de custos para contratação de equipa criativa

Fase 4 | BRIEFING
briefing com a equipa criativa | produção | técnica 
| marketing | definição de datas de produção 
e lançamento | apresentação de objetivos e 
estratégias do produto e/ou serviço de acordo 
com a estratégia da empresa

Fase 5 | DESENVOLVIMENTO CONCEITO | MOCKUPS
áreas envolvidas | gestor do design | designer 
| produção | técnica | marketing analisado 
o resultado sobre a avaliação da proposta 
apresentada (designer).
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137 Diagrama do modelo 
dinâmico de gestão 
do design para a RTP
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5. 3. Meios humanos e tecnológicos para implementação | 
Nível funcional e Nível operacional

A falta de entendimento e aplicação sobre as ferramentas de 

briefing, sourcing e evaluation, demostra uma falha na formação 

dos profissionais. 

A formação no caso dos Designers deverá ser considerada a 

formação académica, assim como em relação aos restantes 

profissionais poderá ser uma orientação e respetiva formação 

por parte da empresa ou organização.

Como considerações finais deste capítulo, reiteramos a 

importância do Design com um papel fundamental para o 

sucesso empresarial.

A organização, compreensão e valorização do design assim 

como a importância de efetuar uma transição gradual de 

pensamento e processos metodológicos através da gestão do 

design.

Ao nível operacional e num futuro próximo, sugerimos 

a contratação de gestores de design com formação e 

conhecimento geral de gestão e que efetue uma ligação entre 

a gestão da organização e os responsáveis das áreas criativas, 

com um foco muito particular no do departamento de imagem e 

cenografia.

O gestor de imagem deverá ter a habilidade e a premissa de 

considerar o tempo de vida da identidade de marca, produto 

ou serviço, tendo presente as estratégias da organização e em 

simultâneo a  ligação com as áreas de informação e produção 

executiva.

Ao nível funcional torna-se fundamental incentivar as equipas 

para a gestão de ideias e da criatividade. A formação adequada 

e continua, assim como um incentivo para experiências e 

contactos com outras realidades dentro e fora da organização é 

fundamental para que o fluxo de ideias aconteça. Consideramos 

que estas opções devem estar abertas a todos os designers da 

organização e não apenas aos responsáveis da área.

“Todos (...) deben ser 
eficaz y coordinadamente 
atendidos a fin de que 
no actúen aisladamente 
sino sincronizándose entre 
sí. Nace la necesidad de 
definir una estrategia 
de identidad que forme 
parte de una cultura 
organizacional, de un 
estilo de comunicaciones 
y, finalmente, que logre 
transmitir una imagen 
corporativa coherente” 
Joan Costa, 2009
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oradores internos e de forma mais restrita aos colaboradores 

externos, a qual poderá contribuir significamente para as atual-

izações e comunicações de identidades ou mesmos de alteração 

pontual das mesmas, como por exemplo, eventos especiais. A 

criação e formatação desta App, contemplará todo o conteúdo 

descritivo do modelo e necessários às boas práticas de utilização 

do mesmo.

No futuro qualquer alteração na organização, ao nível da 

estratégia, visão e até missão da RTP,  poderá ter reflexos no 

modelo apresentado, sendo que a adaptação do mesmo poderá 

ser ajustada internamente na RTP, nomeadamente pelo gestor 

de design.

Considerarmos que ainda existem alguns obstáculos à 

receptividade dos testes planeados, no entanto, acreditamos 

que este modelo contribuirá de forma positiva para os 

processos de gestão de design na organização. Da mesma 

forma, acreditamos, que a RTP como organização idónea, dará 

contínuidade ao compromisso efetuado com a investigação, 

para proceder à implementação.

Não obstante a implementação tardia deste modelo, por parte 

da organização, consideramos fundamental que, o mesmo, 

também promova o design na organização não só com as 

preocupações estéticas habituais inerentes à criação, mas 

também que promova entre as áreas, profissionais e os seus 

produtos, preocupações para a utilização dos processos e 

metodologias de design.

5. 4. Implementação

Consideramos que esta investigação fica concluída com 

implementação deste modelo na organização. No entanto essa 

situação depende exclusivamente da receptividade dos órgãos 

de gestão da empresa.

Em todo o percurso da investigação e dissertação sobre o tema, 

como designer de comunicação e anterior coordenadora da 

Unidade de Grafismo do Porto, foi possível apurar uma ausência 

de sensibilidade para questões de investigação, nomeadamente 

em relação à marca RTP.

A gestores ao mais alto nível da RTP - Rádio e Televisão de 

Portugal, são confrontados com as estratégias de áreas através 

dos quadros médios, que por sua vez podem ser inadequados 

às funções que desempenham. De certa forma, essa deficiência 

na estrutura condiciona outros profissionais com conhecimento, 

especialização e pro-atividade. Estas barreiras criadas numa 

densa estrutura como a RTP dificultam uma contribuição para 

uma real eficácia na produção de identidade e por conseguinte 

a concretização de uma imagem credível e de acordo com as 

estratégias de gestão definidas pela organização.

Conforme já anteriormente exposto no capítulo 5.1, a 

comunicação corporativa e cultura da empresa, é essencial ao 

sucesso da implementação deste modelo de gestão de design 

para a RTP. Sugerimos que a implementação seja inicialmente 

apresentada com recurso a seminários ou workshops para a 

explicação e optimização do modelo de gestão de design. 

Consideramos que essa apresentação deve ser facultada aos 

responsáveis de áreas da organização. Paralelamente a partilha 

de informação sobre a atuação prática deste modelo deverá ser 

uma prática a seguir. 

Consideramos ainda que este modelo pode ser adaptado às 

diversas áreas, nomeadamente todas as áreas de emissão e 

outras com a criação de identidades para impressão ou web. A 

metodologia para o desenvolvimento de processos de produção 

gráfica das identidade e a sua supervisão após produção final 

até ao tempo final de vida de um produto ou serviço, é uma 

processo fundamental e contínuo.

Como produto digital, fica em aberto a possibilidade de im-

plementar uma aplicação digital, de acesso a todos os colab-
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Através dos resultados obtidos, foi ainda possível identificar o 

grau de receptividade e preparação da estrutura global para 

uma gestão de design efectiva. 

Os resultados dos questionários apresentados às estruturas 

da organização, foram reveladores da falta de conhecimento 

e interesse da grande maioria dos responsáveis de estrutura 

para uma integração do Design ao nível da Gestão Global da 

Organização.

De acordo com o histórico da gestão estratégia da RTP, muito 

embora exista uma tentativa de integração do Design em 

algumas áreas, é evidente que não se trata de uma prioridade na 

gestão estratégica, formal e controlada. 

A deficiente gestão de design ao nível operaciona, revela uma 

grande dificuldade em implantar novos processos e práticas 

inovadoras. Os níveis de hierarquia nas áreas de criação e gestão 

de design tornam os processos lentos, devido a uma gestão 

de meios humanos e técnicos, também ela de certa forma 

deficiente. A definição de padrões de criação de identidade 

visual é importante na produtividade global das áreas conjuntas 

e essencialmente na redução de custos na elaboração de 

identidades e de materiais de divulgação. Para além disso visa 

potencializar uma maior visibilidade e melhor compreensão da 

estratégia de imagem da empresa. 

Um outro fator importante a considerar, é a participação de 

todos os colaboradores no processo, o que também contribui 

para uma melhor integração e conformidade entre todas 

as ações e práticas da empresa no que diz respeito à sua 

identidade. Essa participação está prevista na orientação global 

da organização,  conforme o modelo estratégico da empresa, 

“cada trabalhador é um gestor e agente de mudança”, no 

entanto não é colocada em prática de forma efetiva.

Consideramos  necessário um apoio dos altos cargos de gestão 

e direção como fator essencial e indispensável para o sucesso 

da gestão de design. O estado atual da gestão de design 

dentro da empresa, é muito semelhante ao estado atual de uma 

global gestão de conteúdos para televisão. À semelhança do 

passado, os exemplos mais recentes de programas dos canais 

de televisão, onde a ideia de que basta alterar ou renovar 

uma identidade visual, sem ter em vista o perfil estratégico da 

empresa, e nem muitas das vezes os objetivos da programação 

em si, torna todo o processo de inovação e nomeadamente da 

integração do Design na organização, difícil e muito lento. Torna-

se assim fundamental compreender o conceito de corporação 

ao seu mais alto nível. Este modelo pretende ainda que todas 

as esquipas da RTP sejam incentivadas a participar de forma 

construtiva na inovação criativa.

6.1. Modelo Dinâmico de Gestão de Imagem Audiovisual 
Coordenada

A comunicação corporativa é uma variável da estratégia 

comercial das empresas e utiliza suportes e expressões 

muito diversas. Em todo o meu percurso como Designer de 

Comunicação na empresa RTP – Rádio e Televisão de Portugal 

SGPS, uma das maiores dificuldades com a qual me deparei 

como designer, foi a ausência de conhecimento na utilização da 

Identidade Visual Corporativa por parte dos grupos de trabalho 

e em relação aos diversos suportes e conteúdos para televisão.

A televisão, como meio vocacionado à comunicação de massas, 

utiliza com grande frequência os identificadores gráficos. Esta 

utilização deriva da necessidade constante da transmissão 

de mensagens visuais para emissão, mas como estratégia 

de Marketing e Comunicação. Como disciplina, o Design de 

Comunicação Visual é uma atividade que potencia um serviço 

de criação da identidade da empresa, orientando-a visualmente, 

através dos sinais gráficos. Esses sinais gráficos por sua vez, 

identificam e associam os valores, princípios e objetivos da 

empresa.

Na organização, os profissionais responsáveis pela utilização 

dos identificadores corporativos devem ser os primeiros a ter 

o conhecimento integral das regras e formatos de utilização. 

A ausência de uma cultura de empresa, condiciona esses 

procedimentos e como consequência coloca em causa a 

correcta utilização dos identificadores gráficos.

Na análise dos dados recolhidos através dos questionários 

para esta tese, num contacto direto com as áreas e estruturas 

da organização ou mesmo através da experiencia profissional 

na empresa e na área da criação de identidade, foi possível 

observar que os elementos primordiais propostos por Bruce e 

Cooper (1999) nomeadamente, briefing, sourcing e evaluating 

aplicados a uma metodologia projetual, na sua maioria estão 

sujeitos a restrições de aplicação na organização RTP. De acordo 

com os dados recolhidos, a falta de conhecimento dos processos 

e a ausência de cultura de empresa, são fatores considerados 

muito relevantes para a ausência das metodologias projectuais.
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e Televisão de Portugal, com a parceria FCT – Fundação para 

a Ciência e Tecnologia, os atrasos e a falta de comunicação e 

divulgação por parte da DRH - Direção de Recurso Humanos, 

assim como,  do Centro de Formação, na divulgação dos 

interesses da investigação e respetiva investigadora, às restantes 

áreas na organização. Esta situação, dificultou o acesso imediato 

aos conteúdos, tendo em conta as metodologias propostas 

inicialmente na organização. O acesso a dados atualizados 

e disponíveis apenas internamente, foi facilitado pelo facto 

da investigadora, anteriormente profissional da empresa, ter 

previamente um conhecimento objectivo sobre as diversas áreas 

da empresa, que facilitou o acesso às mesmas. Consideramos 

que de outra forma, a grande parte dos dados de acesso 

exclusivamente internos, não seriam obtidos atempadamente 

para a conclusão desta tese. 

De referir ainda, que alguns dos responsáveis de área 

agendados para a investigação, nomeadamente, o responsável 

do departamento de Imagem e direção de Marketing, 

embora contactados para entrevistas e solicitação de dados 

fundamentais para tese, revelaram alguma dificuldade 

nas respostas ou em alguns casos uma ausência total das 

mesmas. Perante as justificações dadas pelos responsáveis, 

falta de oportunidade em agenda, sobrecarga de trabalho, 

desconhecimento do tema, desconhecimento dos conteúdos, 

entre outras, podemos concluir que existe ainda uma falta de 

interesse na cooperação em processos de investigação sobre 

a marca. Consideramos ainda ter sido revelado por parte dos 

mesmos, o desconhecimento de procedimentos e metodologias 

de investigação, assim como o desconhecimento objectivo da 

integração do design na gestão da identidade.

Consideramos que futuras investigações serão necessárias, com 

foco objectivo na exploração ativa sobre a integração da Gestão 

como disciplina nos planos de estudo do ensino do Design, 

como parte do processo de um serviço em design. Urge assim, 

a necessidade de um processo de identificação, avaliação e 

discussão sobre a integração da Gestão como um contributo 

para a promoção da gestão de design e por sua vez, fomentar 

a utilização de ferramentas de gestão necessárias à prática 

do Design pelo Designer de Comunicação, nas empresas ou 

organizações, que complementem as metodologias em design.

6.2. Considerações finais: Síntese | Resultados | Limitações | 
Questões em aberto

Nesta fase, mantemos o objectivo de apresentar este modelo 

de gestão do design, à organização RTP, para que a mesma, 

possa implementar na organização como ferramenta de gestão 

do design. Posteriormente fica em aberto a sua possível  

apresentação à Red Bee Media, pelo facto, do responsáveis da 

mesma, terem considerado este, um trabalho de investigação 

com interesse para a gestão do Design da BBC.

Pretende-se a integração deste modelo através de uma iteração 

do modelo na RTP.  O envolvimento e aval da administração 

é essencial para que a implementação deste modelo resulte 

de forma eficaz. A implementação está também ela sujeita ao 

envolvimento participativo dos profissionais da RTP das diversas 

áreas da organização. Será de todo fundamental assegurar 

que as atividades de implementação experimentais cumpram 

os requisitos necessários para assegurar os processos diários e  

habituais da organização. Como tal, é nosso objectivo que estas 

atividades, apresentem risco nulo ao nível para a produção dos 

conteúdos diários. 

Pretendemos desenvolver apresentações na forma de workshops 

e seminário, que facilitem os processos de conhecimento 

da ferramenta aos diversos grupos de interesse e que as 

mesmas não acarretem custos para a organização. Por fim será 

importante que, estas actividades utilizem um vocabulário 

especializado, transversal e acessível a todas as áreas da 

organização. 

Posteriormente, está considerada, a criação de uma aplicação 

digital (App) que permita uma atualização imediata de todos os 

dados e procedimentos. Esta aplicação será distribuida pelas 

várias áreas internas e externas, de acordo com os interesses, 

visão e objetivos da organização. Sugerimos também que 

esta ferramenta digital seja adaptada nas diversas plataformas 

digitais de acesso a conteúdos na organização.

As grandes limitações desta investigação, prenderam-se quase 

exclusivamente com questões de ordem burocrática dentro da 

RTP na complexidade da sua estrutura e pela ausência de uma 

cultura de investigação em Design.

A falta de conhecimento e práticas de investigação dentro da 

instituição, dificultou o processo burocrático na obtenção de 

dados. Como primeiro doutoramento em empresa RTP – Rádio 



235

A Marca Gráfica RTP  | A Imagem Coordenada como Síntese de Identidade | 2016

Ainda a considerar, como contribuição desta tese no campo da 

gestão do design é a nossa proposta de redimensionamento 

de um modelo de análise das práticas de Design dentro 

das organizações. Será necessário encontrarmos “modelos 

pedagógicos” que apoiem o uso eficaz do design bem como o 

acesso a recursos, processos e ferramentas de design acessíveis 

a todos os profissionais. Além disso, esta tese, apresenta-se 

como uma possibilidade de fornecer uma base teórica para 

se reformularem os procedimentos sobre a marca institucional 

na organização audiovisual. Para tal, não desconsiderar, 

o nível operacional que a actividade de gestão envolve, 

principalmente, ao nível dos conhecimentos do Design. Os 

profissionais necessitam de tais conhecimentos, como referimos 

na introdução desta tese. Uma perspectiva emergente na 

qual o Design pode ser uma competência favorável para os 

gestores de projectos (Perks et al., 2005), demonstrando que as 

habilidades de design são essenciais para a gestão e liderança 

nas organizações.

O modelo obtido nesta tese pretende contribuir para 

uma valorização do Design como serviço para a gestão da 

identidade. Por outro lado, contribui para colocar o Design, 

numa área de conhecimento imprescíndivel dentro das 

organizações. Neste contexto, urge consideramos a gestão 

do design como serviço, mas também, considerar o design da 

gestão global na organização. 

Neste contexto, acrescentamos ainda como necessidade, o uso 

apropriado da tecnologia. A exploração ativa do conhecimento 

das tecnologias emergentes, por parte dos profissionais 

nas diversas áreas da organização, é fundamental, face aos 

procedimentos e avanços tecnológicos necessários à criação de 

suportes de comunicação destes modelos metodológicos para a 

gestão do Design. 

Como consideração final, acrescentamos que, a partir desta 

investigação podem ser desenvolvidas propostas de ampliar 

o conhecimento nas diferentes práticas e processos para a 

identidade organizacional.
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António Polainas | responsável de área de cenografia | RTP

Como é efetuado o Briefing com “cliente” / que tipo de 
briefing
AP - O clássico briefing normalmente não é efetuado. Há sim 

uma encomenda do programa muitas vezes apenas com a

 referência do conteúdo a tratar, e pode ser por mail ou reunião.

 Poucas vezes há uma reunião com todas as partes interessadas 

envolvidas (cenografia, realização, iluminação e

 produção) com a discussão de todas as necessidades.

Quem faz a encomenda? p.ex. relativamente à nova RTP3.
AP - Diretor de produção de informação pela produção e 

produção pelo entretenimento.

Objetivos gerais e específicos são apresentados em briefing?
AP - Só os gerais

 

4 - Áreas envolvidas em briefing (cenografia + produção + 
gestão + marketing + comunicação + operacionais...?)
 Não só mesmo a cenografia

Áreas envolvidas no processo de desenvolvimento de 
identidade cenográfica
AP - Estou sozinho

Que tipo de outsourcing? área criativa? área de produção e 

execução?
AP - Só em termos de execução da obra há outscourcing, 

raramente há com encomenda do projeto, mas mesmo aí é

 encomenda externa

Briefing cenografia vs. Identidade gráfica?
AP - A cenografia trabalha com muito mais antecedência do que 

o grafismo. Normalmente o projeto está terminado e ainda

 nem se sabe quem é o tec de grafismo responsável

Metodologia aplicada no desenvolvimento cenográfico
AP - 1 – IDEIA ( 1.2 - Briefing 1.3 – Investigação 1.4 – Conceito 1.5 

– Cenografia 1.6 – Projeto de cenografia)

 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO 3 – EXECUÇÃO 

4 – MONTAGEM

 

Equipa interna e equipa externa?
 1 e 2 pertence à equipa interna

 3 e 4 equipa externa

Esquema para processo de trabalho de equipa - planos de 
trabalhos e distribuição do mesmo com os timings
assegurados e planificados
AP - O esquema é o seguido no ponto 8.

Na fase 1 é o criativo mais a visualização em 3D, depois o projeto 

vai para a área da execução com um responsável da produção 

cenográfica e um técnico de cenografia que faz o desenho 

técnico e elabora o projeto de execução. Nos

pontos 3 e 4 são o conjunto destas três entidades (criativo, 

técnico de cenografia e produção de cenografia)

Qual o papel do responsável/gestor desta área cenográfica?
AP - Atualmente esse gestor (que sou eu) tem dois papeis o 

de criativo sénior e de gestor. Como temos muito trabalho 

(atualmente temos 35 trabalhos de cenografia em simultâneo) 

parte do seu papel de gestão é distribuído pela área de

 execução.

Qual o perfil da equipa da área de cenografia?
 AP - Cenografia convencional: Muita experiencia com um perfil 

composto por conhecimentos na área de cenografia clássica, 

arquitetura, linguagem, audiovisual e novas tecnologias.

 Cenografia virtual : Muita experiencia com um perfil composto 

por conhecimentos na área de arquitetura, linguagem 

audiovisual e novas tecnologias do virtual.
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Jorge Peres | Responsável pela área de Inovação no Porto | RTP

Briefing com “cliente” / tipo de briefing
JP -  Foram solicitadas à produção do programa referências 

visuais de inspiração ao desenvolvimento do produto, a qual

não foi dada referência;

- Foi dado como referência de estrutura de programa o projeto 

anterior “Praça da Alegria”;

- Público-alvo alvo maioritariamente sénior;

- Foram definidos os prazos e fases de execução (1a semana: 

execução de mood board + estudo de logótipo + pré-

produção / 2a semana: produção + captação + pós-produção 

vídeo e áudio)

Data do pedido e data de conclusão
JP -  2 semanas de tempo efetivo de execução

Objetivos apresentados em briefing
JP -  Não foram apresentados pela produção do programa 

objetivos globais relativos ao projeto;

 - Foram apresentadas pela produção do programa necessidades 

específicas de tipos de peças audiovisuais a incluir no

 programa (genérico, separadores, inputs vídeo para cenografia, 

elementos infográficos);

Áreas envolvidas em briefing (centro de inovação + produção + 
áudio + operacionais...?)

JP -  No briefing inicial: inovação + produção + realização;

 - Inclusão da área de produção técnica após apresentação de 

storyboard e mood visual;

Áreas envolvidas no processo de desenvolvimento de 
identidade do programa.
JP -  Inovação + produção executiva + produção técnica;

Briefing cenografia vs. Identidade gráfica
JP -  O estudo cenográfico foi o primeiro material disponível 

para o desenvolvimento do trabalho gráfico;

 - O briefing de apresentação de maquete cenográfica serviu 

como ponto de partida e como sendo o mais completo para

 a construção da identidade gráfica;

 - Foram apresentadas soluções de estilo e materiais que 

serviram de inspiração para a criação de um mood board;

Metodologia aplicada
JP -  análise E conhecimento do público alvo, do material já 

desenvolvido (proposta cenográfica), da concorrência;

- Projeto de design - brainstorming da equipa da Inovação;

- Desenvolvimento de mood board e estudos de logótipo;

- Apresentação de mood board e proposta de logótipo à 

produção do programa;

- Definir a abordagem gráfica com ou sem a componente de 

captação vídeo;

- Desenvolvimento de storyboard;

- Desenvolvimento de maquete de derivações gráficas e 

infográficas;

- Apresentação de storyboard e derivações gráficas à produção 

do programa;

- Pré-produção-Produção de captações em vídeo e desenho;

- produção E captação vídeo;

- Pós-produção-Produção vídeo + motion graphics + pós-

produção áudio;

- Apresentação das peças desenvolvidas à produção do 

programa e direção de programação de canal;

- Distribuição para os utilizadores: régie e web;

Objetivos apresentados para o re-branding
JP -  frescura, objetividade E modernidade;

- A linha gráfica inspira-se na estética minimalista de blogs e 
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Qual o papel do responsável/gestor desta área?
JP -  Informação disponível em OS no06_15 (Modelo de 

conteúdos funcionais dos cargos de estrutura)

Quantos designers (formação superior em Design - 
Comunicação / Audiovisual/ Brand / outro) existem nessa
 área (Porto e Lisboa)?
JP -  5 designers

Qual o perfil da equipa do Centro de Inovação?
JP -  Equipa jovem;

 - Polivalência de funções;

magazines sob o tema lifestyle, culinária e DIY,

apropriando-se da tipografia sobre formas simples e claras;

- Inspiração nas cores, formas e materiais escolhidos para a 

cenografia;

- Definição de tons pastel vibrantes e formas de traço gestual em 

paralelo com formas minimalistas bidimensionais de

infografismo;

- Logótipo simples e bidimensional, de forma circular de traço 

gestual e escrita manual, humanizando o nome do

programa criando empatia com o espectador;

- A tipografia principal combina a legibilidade com proporções 

variáveis dando-lhe uma aparência acessível e amigável;

Equipa interna (função dentro do processo de re-branding)
 JP -  - Designer gráfico;

 - Produtor;

 - Diretor de fotografia;

 - Pós-produção-Produtor vídeo + color grading;

 - Pós-produção-Produtor áudio;

Parecer do Centro de Inovação no processo de criação de um 
novo programa a partir de anterior / mais valias apresentadas
 JP -  (sem resposta)

Drafts evolutivos do processo criativo (logótipo; Identidade de 
antena - separadores de antena, updates,
JP -  publicidade, promos e outros; material para marketing; 

material para online)

Data de emissão e qual o plano de gestão de identidade pelo 
responsável de área após a data de conclusão para
divulgação interna da identidade (continuidade de upgrades e 
novos briefings pós inauguração)
JP -   Plano a definir após debrief;

O rebranding foi pensado ao nível de uma nova Identidade da 
RTP (Global)
JP -  Até à data de conclusão do projeto não foi apresentada 

nenhuma condicionante nem norma da nova Identidade RTP;

Qual a missão do Centro de Inovação?
JP -  Informação disponível em O.S. no11_15 (missão 

Desenvolvimento de Conteúdos / atribuições Inovação)
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umbrella corporativa (RTP). Deixo-te o link da página de 

identidade visual RTP (site), que tão bem conheces, onde 

poderás validar e ilustrar esta

 informação: http://www.rtp.pt/wportal/grupo/imprensa/

identidadegrafica.php

Susana Matias | Marketing | RTP

Dados sobre a Arquitetura de Marca da RTP (estrutura de 
marca)
SM - A logomarca RTP é constituída pelo nome da marca (sigla 

e/ou nome por extenso) + símbolo.

Em que tipo de tipo de modelo de marca a RTP está inserida, 
monolítica, endossada, pluralista, ou outra...?
SM - A marca RTP inclui-se no tipo de estrutura endossada, 

através de um símbolo (endosso visual). As submarcas do

 universo RTP estão ligadas à marca corporativa por um endosso 

visual, um símbolo, no caso.

Outros dados relevantes a inserir neste capítulo sobre a 
“Arquitetura de Marca da RTP”
SM - O universo ‘base’ da marca RTP integra marcas de Televisão 

e Rádio. No caso das marcas de Televisão, o endosso é verbal 

(sigla RTP) e pelo símbolo (“mosca”). No caso da Rádio, o 

endosso à marca corporativa reflete-se apenas no símbolo. A 

fonte utilizada nos namings das submarcas é comum a todas. 

Contempla ainda o Online onde se encontram variantes, 

exceções a este modelo adotado da arquitetura da marca (p.e. 

RTP Play). Não diria, contudo, que possamos considerar modelo 

misto, porque as variantes – submarcas que não têm o símbolo 

de endosso – são (apenas) algumas

marcas online que vivem sempre sob um ambiente gráfico/
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Na sua maioria os jornalistas não estão familiarizados com a 

identidade visual da empresa, particularmente no que respeita 

à sua utilização em informação diária, que muitas vezes se torna 

muito mais um problema para a

representação visual de vários conteúdos a relatar.

Essa falta de conhecimento, dos critérios gráficos, dificulta as 

solicitações diárias para gráficos, não existe um

conhecimento completo e devidamente divulgado internamente 

sobre a Identidade a ser utilizada.

Mas sentes que essa dificuldade é estendida a outras áreas da 
empresa?
RM - A falta de funcionalidade é uma dificuldade para nós, 

jornalistas. As áreas com as quais trabalho diretamente também

 sentem essa dificuldade, nomeadamente, a edição para 

conteúdos, ou seja, os editores de vídeo.

Consideras que manuais de identidade ou kits de utilização 
gráfica são fundamentais e devem estar sempre disponíveis e 
acessíveis a todas as áreas? 

RM - Não só os jornalistas devem ter pleno conhecimento de 

Identidade Visual, bem como a sua correta utilização, mas

também os profissionais, como os editores de vídeo, que editam 

as peças.

Além do jornalismo ter interesse geral de mencionar os 

profissionais trabalham diariamente em vista a criação e 

utilização de identidade, quero dizer o grupo do Departamento 

de imagem gráfico profissional que graficamente apoiar

a questão.

Sinto que uma das maiores dificuldades destes profissionais é, 

sem dúvida, a passagem de informações sobre o projeto de 

gerenciamento de identidade. Cada jornalista trabalha de certa 

forma como um gestor do seu próprio projeto, neste

caso peça ou reportagem. Têm uma responsabilidade 

acrescida, embora diferentes dos especialistas que participaram 

diretamente na concepção de Identidade de Marca, no entanto 

são responsáveis por uma série de tarefas de

identificação e de aplicação da Marca.

Rui Martins | Jornalista de Desporto e Pivot | RTP

Como profissional vês a imagem global da RTP?
RM - Acho que poderia ser rentabilizada e rejuvenescida. De 

certa forma o quadro geral ainda é muito pesado e burocrata. 

Acho que se a RTP fosse uma mulher, seria, sem dúvida, uma 

senhora de 50 anos, com uma personalidade segura e

 confiante.

Estás na RTP há mais de 20 anos, nestes últimos anos e como 
profissional da RTP, como sentes a marca RTP?
RM - Acho que a Marca RTP tem tido um desenvolvimento muito 

positivo, especialmente com o impulso dos canais privados.

 Como jornalista penso que o novo conceito de design do 

conjunto que tem sido usado nos últimos anos, foi um passo

 decisivo e muito Importante na transparência da informação.

Na tua actividade profissional e como jornalista, recorres com 
frequência ao uso do infografismo. Quais os procedimentos 
habituais para a encomenda?
RM - Acho que existe alguma dificuldade no uso dos gráficos, 

devido à falta de coerência com a Identidade Global. Um 

jornalista de desporto tem uma grande necessidade de 

utilização rápida e direta de infografismo. A apresentação visual 

anexa à peças jornalísticas, faz com que o jornalista de desporto 

seja um cliente frequente. No entanto, penso queo

existem algumas dificuldades ao utilizar a linha editorial gráfica.
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After the request, who followed the project in the organigram 
chain until final completion?
CM - As a creative director, I follow In the beginning and in the 

end of the all process. Within a hierarchical marketing function 

on the BBC client side, and by Creative management - Creative 

Directors and Design Directors.

You feel Design embedded in your organization strategy?
CM - Red Bee is a design agency so the answer to that is yes - 

obviously! But within the BBC design is only embedded in three

 areas. News (for ongoing bulletin design work). Sport again for 

reactive live programme design and result systems work,

 and Digital. Each of the BBC’s 6 “channels’ products online have 

a dedicated design resource, with a central design

 Creative Director David Bailey looking after brand fonts, etc.

Can you give me an example of best pratices throught Design?
CM - Within the BBC I suppose BBC iplayer is a great example of 

design and user interface work. We would consider our

branding of BBC ONE as being a world class piece of channel 

branding work. The BBC was chosen as one of the ten most

awarded client organisations by the awards D&AD when it 

celebrated 50 years.

I would also like to mention the case of UKTV, with Dave channel 

refresh (the old UKG2 channel). It is certainly a success

of a design strategy to reinvigorate the brand. At this point no 

doubt that it is essential to ongoing management design.

Do you think this kind of tool, this model for Design 
Management, is go to your company? I mean to BBC?
CM - Yes, for sure.

In your organization, which working groups should have access 
to this Design Management model tool?
CM - Red Bee Managament, BBC Marketing and Audiences 

department.

Charlie Mawer | Exec. Creative Director of Red Bee Media | 
White City | London | RedBee vs. BBC 

How many designers do you have in your company?
CM - Many designers, how ever, I think it’s a real asset to have 

expert in several areas because the projects will benefit from

 that same. I am not a designer.

Redbee is the only Brand company working with BBC?
CM - No. We work before inside BBC, and then uma create an 

outsourcing brand company. We must compete with others

 companies.

In RedBee how tacit knowledge of design is characterized by 
managers?
CM - As fundamental for business and for organization, even for 

RedBee.

Who requests the design work?
CM - Most of the time, BBC Marketing Department. Marketing 

Directors do it for individual sub-brands. Within BBC Sport and

 BBC News it is more likely to be people in Editorial positions.

All the time they request on time?
CM - No, not at all. Most of the time we have a short time to do 

the projects. I think that happens all oover the world.
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gráfica é o Jorge Peres e a sua equipa que estão a desenvolver 

a identidade, em contacto com a produção executiva do Centro 

de Produção Norte.

 

Como diretor achas que a RTP está recetiva a uma proposta de 
um modelo de Gestão do design?
DD - Essas decisões são inteiramente com a administração.

Daniel Deusdado | Diretor de Programação da RTP1, RTP 
Informação e RTP Internacional
 

Na nova RTP 3 como está a ser feito processo de criação da 
identidade
DD - Foi contactada uma empresa externa a ACBRAND. E existe 

uma equipa interna que vai acompanhando o processo.

O que se pretende com o novo canal RTP 3, ou seja, qual a 
estratégia envolvida?
DD - Um novo começo. Pretendemos um canal, novo, forte, com 

um foco principal na atualidade. Pretendemos aproximar a

 televisão às pessoas.

Para quando está agendado o lançamento do novo canal?
DD - Em Outubro se tudo correr bem.

Em relação à nova Praça, como decorre todo o processo de 
renovação do programa?
DD - Pretendemos uma nova Praça, um programa mais 

moderno, manter os apresentadores já conhecidos do público e 

fazer uma televisão sem medos.

 

Como está a ser dirigida a criação da nova imagem para este 
programa?
DD - Em termos de cenografia é da responsabilidade da direção 

do Centro de Produção Norte. No que diz respeito à linha 
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