
JOSEANA MARIA RIBEIRO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
GUIA DE BRANDING EXPERIENCE PARA MICRO E PEQUENAS MARCAS DE 

CONFECÇÃO E VAREJO DE MODA DE JARAGUÁ DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOINVILLE 

2019 



JOSEANA MARIA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE BRANDING EXPERIENCE PARA MICRO E PEQUENAS MARCAS DE 
CONFECÇÃO E VAREJO DE MODA DE JARAGUÁ DO SUL 

 

 
Relatório Técnico de Mestrado apresentado 
ao Programa de Pós-graduação em Design 
com requisito parcial para obtenção de título 
de Mestre em Design, pela Universidade da 
Região de Joinville (Univille). 
Orientação: Prof. Msc. Elcio Ribeiro da 
Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

JOINVILLE-SC 

2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Catalogação na publicação pela Biblioteca Universitária da Univille 
  

Ribeiro, Joseana Maria 
R484g            Guia de branding experience para micro e pequenas marcas de confecção e 

varejo de moda de Jaraguá do Sul/ Joseana Maria Ribeiro; orientador Msc. Elcio 
Ribeiro da Silva. – Joinville: UNIVILLE, 2019. 

 

      140 f. : il. ; 30 cm 
 

  Dissertação (Mestrado em Design – Universidade da Região de Joinville) 
 
 1. Branding (Marketing). 2. Moda. 3. Vestuário - Indústria. 4. Vestuário - 

Comércio. I. Silva, Elcio Ribeiro da (orient.). II. Título.       
                    
        

CDD 658.827 
 
 

Elaborada por Ana Paula Blaskovski Kuchnir – CRB-14/1401 



 
 

 



RESUMO 
 

Este relatório técnico apresenta o projeto de pesquisa desenvolvido no Mestrado 
Profissional em Design da Univille. O objetivo que orientou este relatório foi 
desenvolver e apresentar um guia prático instrucional de branding experience para 
gestores de micro e pequenas marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá 
do Sul que anseiam melhorar e fidelizar o relacionamento com seus clientes. A 
metodologia projetual utilizou como base o design thinking por meio do modelo do 
diamante duplo, composto pelas fases de investigar, analisar, viabilizar e entregar. A 
primeira fase da pesquisa caracterizou-se como exploratória e bibliográfica, 
contextualizando conceitos atuais sobre a temática a partir de materiais já 
publicados, como livros, artigos, periódicos e web. Em seguida, investigou-se as 
características de DNA de 11 marcas contemporâneas de moda do mercado 
mundial, que foram escolhidas pela pesquisa da revista Consumidor Moderno de 
“marcas que respeitam o consumidor”, e pelo prêmio “Whow! de Inovação 2018”, 
para entender como elas se comunicam e usam o branding experience em seus 
pontos de contato. Nesta mesma fase, através do site da Associação das Micro e 
Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do Vale do Itapocu (APEVI), 
dentre 1524 associados levantou-se 47 micro e pequenas marcas de confecção e 
varejo de moda de Jaraguá do Sul, a fim de investigar e entender as oportunidades 
da aplicação dos conceitos investigados. Na etapa seguinte, através de análise 
sincrônica, analisou-se as ações e campanhas das 11 marcas contemporâneas em 
relação ao seu DNA. Da mesma forma, através de uma pesquisa exploratória com 
apoio da ferramenta de cartões de insight, as 47 micros e pequenas marcas de 
confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul foram analisadas para conhecer as 
marcas com maior e menor desempenho em relação aos seus elementos de DNA e 
as campanhas e ações que elas apresentam. Com os resultados obtidos nas 
investigações e análises, pôde-se viabilizar e desenvolver o guia de branding 
experience entregue na fase final. 
 
Palavras-chave: Branding experience; Varejo; Pontos de venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This technical report presents the research project developed by a master student 
from the Professional Master in Design from Univille. The research objective was to 
develop a practical guide of branding experience for managers of SMEs of fashion 
clothing manufacturing and retail in Jaraguá do Sul, whenever they aim to improve 
customer service and increase loyalty with their customers. It was adopted de Design 
thinking methodology, using the four stages of the double diamond diagram: observe, 
define, ideation, and prototype. The first phase of the research was exploratory and 
based on literature review, including concepts related to the research theme found on 
books, papers, and on Internet. In the second phase, the features of 11 international 
fashion brands were analysed adopting a form of DNA. These 11 fashion brands had 
been chosen by two distinct sources: the magazine Consumidor Moderno, as 
“brands that respect their customers”; and by “Whow! de Inovação 2018” award. 
These two sources helped the researcher to create an understanding about the 
brands’ communication and branding experience from these companies in their 
customer contact points. This second phase also identified 47 SMEs from 1524 
associated members from the SMEs association from the Itapocu valley (APEVI). 
These 47 SMEs consisted of small fashion clothing manufacturing and retail from 
Jaraguá do Sul and helped the investigation and the understanding of the 
opportunities to apply the concepts under study. In the third phase, throughout the 
synchrony analysis, actions and campaigns of 11 international fashion brands have 
been analysed adopting the DNA concept. This exploratory research made use of 
insightful cards, where the 47 SMEs from Jaraguá do Sul was investigated in order to 
identify the better performance regarding the DNA elements, as well as the actions 
and marketing campaigns. 
 
Key words: Branding Experience; Peers; Sales’ Channel. 
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INTRODUÇÃO 

 

Experiência é uma palavra tão comum quanto design no cotidiano das grandes 

marcas. Genesini (2014) afirma que momentos de experiência podem ser criados 

em todos os pontos de contato que uma marca se comunica com as pessoas e que 

isto é fundamental para a longevidade da mesma. Segundo o que a autora 

apresenta, um produto pode sair do mercado, ser substituído por um novo modelo 

ou ficar desatualizado, mas uma experiência não. “Diante da competitividade, a 

experiência representa um momento único, difícil de copiar, imitar ou repetir” 

(GENESINI, 2014, p. 15). 

Se no passado as relações com as marcas se resumiam em comprar ou não 

um produto ou serviço, hoje em um mundo hipermidiático conduzido pelo consumo, 

a relação das pessoas está em avaliar a favor ou contra uma marca. Consolo (2015) 

afirma que o interesse do público em se relacionar, envolver-se e consumir produtos 

e serviços depende de uma identificação que surge com o posicionamento da marca 

e como ela transmite os seus valores. Isso se deve à criação de uma marca bem 

estruturada. O conceito de branding resume-se em manter as marcas ativas na 

mente das pessoas. Portanto, a partir do momento que entende-se que os clientes 

de uma marca buscam identificar-se através dos valores simbólicos e intangíveis 

que ela representa, uma boa estratégia é levar uma experiência memorável através 

do branding, associado à proposta de valor bem definida da marca. 

Com isso, a partir da temática desta pesquisa, desenvolveu-se um Guia de 

branding experience para marcas de confecção e varejo de moda, cujo objetivo é 

propor uma investigação diante dos pontos de contato, estímulos emocionais e 

vínculos de relacionamento para engajar e fidelizar os clientes com as marcas. 

Observando a importância do tema apresentado e o desprovimento de 

recursos de micro e pequenas marcas de confecção e varejo de moda - vivenciado 

pela experiência pessoal da pesquisadora -, este projeto tem o seguinte problema de 

pesquisa: como explorar os pontos de contato das micro e pequenas marcas de 

confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul para gerar maior relacionamento 

com os clientes utilizando a proposta de valor da marca através do branding 

experience? 

A partir deste problema, levantou-se uma hipótese pertinente. Entende-se que 

transformando os pontos de contato em fontes de interação com o público, criando 
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experiências positivas, promovendo maior lembrança, envolvendo o cliente 

emocionalmente, inovando e gerando níveis mais altos de relacionamento e 

satisfação frente à concorrência, essa proposta pode também gerar impacto 

econômico positivo para a marca.  

Como forma de resolver o problema, o projeto tem como objetivo geral 

desenvolver um guia prático instrucional para que gestores de micro e pequenas 

marcas de confecção e varejo de moda, em especial de Jaraguá do Sul, possam 

implementar o branding experience em suas operações e com isso obter maior 

relacionamento com seus clientes. 

Complementando a pesquisa, o que se espera como objetivos específicos: (a) 

investigar conceitos que corroboram com a temática proposta pela pesquisa e, em 

seguida, investigar, conhecer e compreender o diferencial que as grandes marcas 

contemporâneas de varejo de moda têm e como aplicam o branding experience nos 

seus pontos de contato para se relacionar positivamente com seus clientes; (b) 

pesquisar as marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul e identificar 

fraquezas que as desfavorecem na relação da marca com o cliente, tornando-os 

infiéis e permitindo que busquem outras alternativas de compra; e (c), demonstrar a 

implementação do branding experience junto aos pontos de contato das micro e 

pequenas marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul com base na 

abordagem das grandes marcas contemporâneas.  

Do ponto de vista mercadológico, as mudanças da sociedade e seu 

comportamento, que vive em constante transformação, refletem diretamente na 

economia. Portanto, é importante que as micro e pequenas marcas de confecção e 

varejo de moda estudem novas formas de abordagem para que possam se manter 

competitivas, encantando e atraindo mais clientes. As marcas precisam se fazer 

presentes neste meio, pois com a difusão de canais digitais, as pessoas têm acesso 

a muitas informações e caminhos diferentes para conhecer produtos e serviços. Um 

produto bom não é mais garantia de um diferencial competitivo. Assim, acompanhar 

as tendências do mercado, ter um posicionamento bem definido e entender os 

anseios do seu público é essencial para uma marca. 

Na visão acadêmica, estas variáveis socioculturais que, de alguma forma 

moldam o comportamento do consumidor e a visão organizacional frente às 

mudanças, abrem uma série de oportunidades para pensar em novas áreas de 

pesquisas comportamentais de design e comunicação. Com uma abrangência muito 
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maior de abordagem, o designer de experiência trabalha para envolver 

emocionalmente o cliente, criar relacionamento, valorizar a marca e trazer 

sensações para o consumidor, que fará a compra espontaneamente após a 

experiência encantadora.  

Diante de todo este contexto e, com a experiência profícua, profissional e 

acadêmica adquirida ao longo de vários anos, especialmente na área têxtil, a 

designer e pesquisadora pretende oferecer, de forma frutífera, um estudo científico 

sob orientação do professor pesquisador Elcio Ribeiro, coordenador do projeto de 

pesquisa Gbrand, que investiga novas técnicas comportamentais para beneficiar 

marcas e produtos. Assim, os resultados dessa investigação geram conteúdos para 

publicação em diversas plataformas e que serão disponibilizados para a comunidade 

de forma geral. Da mesma forma, ao longo do estudo, este material teve influência 

para elaboração de um e-book intitulado: “Consumo de Experiência – Uma nova 

abordagem para o varejo de moda”, disponibilizado na web e apresentado em forma 

de palestras. 

Espera-se que este trabalho possa fomentar discussões sobre a 

implementação das diretrizes do guia proposto e que auxilie gestores de micro e 

pequenas marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul a terem um 

direcionamento em seus negócios. 

Este relatório técnico inicia-se com uma contextualização dos elementos que 

estruturaram o guia proposto. Em seguida, apresenta-se a metodologia utilizada 

neste projeto, onde aborda o caráter da pesquisa, o qual foi utilizado o método do 

Design Thinking junto com ferramenta do Diamante Duplo. Este capítulo está 

dividido pelas fases de investigação, análise, viabilidade e entrega, propostas pela 

metodologia e a ferramenta utilizada. Os demais capítulos contemplam: 

Considerações finais, Referências e Apêndice. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

É comum hoje, em vários setores de uma empresa, buscar o conhecimento em 

design para aliá-lo à gestão de processos, que lida com as incertezas do mercado. 

Aspectos demográficos, comportamentais, sociológicos e econômicos interagem ao 

mesmo tempo, moldando o futuro em tempo real. Com a busca de um entendimento 

amplo deste processo de mudança, que afeta o comportamento do mercado, a 

importância de aplicar com efetividade as estratégias1 de branding experience, 

criando vínculos e relacionamentos, engajando e fidelizando clientes com a marca, 

se torna cada vez mais necessária. 

É com esse propósito que elementos como as mudanças comportamentais e 

as reações das empresas são colocadas em foco, ampliando a visão sobre o design 

e redesenhando o cenário, fazendo com que os varejistas de moda se reposicionem 

e correspondam às novas expectativas do consumidor. Assim, os projetos de marca 

serão mais efetivos e não mais limitados a um projeto de estilo, mas sim utilizando o 

design em todas as áreas de uma empresa. 

O entendimento deste projeto por parte dos gestores, mesmo sem conhecer 

profundamente estratégias de design, favorece o acompanhamento, 

desenvolvimento e a gestão de marcas competitivas. Para isso, a compreensão dos 

conceitos da construção de marca, sua comunicação e o que ela representa além do 

produto, favorece na criação e aplicação das estratégias de branding experience nos 

pontos de contato. 

Um exercício sistemático baseado em catalogar conceitos, informações, 

tendências, movimentos, ações e reações permitiu a interpretação correta do 

cenário atual e futuro e contribuiu para a elaboração este projeto.  

Para verificar a relevância dos temas abordados neste relatório, diversas 

informações (estudadas sob uma pesquisa de caráter exploratório) foram cruzadas 

por meio de livros, artigos, periódicos e web, a fim de entender os principais pontos 

em que o varejo de moda interage com o consumidor.  

                                                
1 “Estratégia deriva do latim strategum, que por sua vez do grego stratègós. O termo de origem militar 
designava o líder ou general do exército, que analisava o campo de batalha e tinha a capacidade de 
mudar de caminho, ou tática, à medida que os eventos aconteciam. Isso significa que somente a 
partir da visão panorâmica do cenário, da movimentação de cada uma das partes, é possível tomar 
decisões” (CONSOLO; 2015, P. 40). 
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A experiência de mercado da pesquisadora, além de indicações e observações 

das aulas do mestrado e as bibliografias estudadas e monitoradas no projeto de 

pesquisa Gbrand, foram os critérios de escolha dos temas levantados. A escolha 

dos artigos científicos teve como critério a revisão sistemática através da plataforma 

EBSCOhost2. O objetivo de utilizar esta plataforma para a coleta de artigos foi 

encontrar temas atuais e assegurar que as informações são confiáveis para a 

construção do corpus teórico-científico. 

Com as informações dos livros indicados e as observações das aulas e projeto 

de pesquisa Gbrand, desenvolveu-se então uma nuvem de palavras construída com 

base na repetição de palavras e de conceitos correlacionados às áreas de estudo. 

Os termos mais relevantes percebidos podem ser observados em caixa alta e 

negrito na Figura 01. 

 
Figura 01 – Nuvem de palavras para pesquisa 

DESIGN THINKING relacionamento economia do varejo 

design de serviço CONSUMO inovação CRIATIVIDADE  

consumidor EXPERIÊNCIA ENCANTAMENTO  

ESPAÇOS INTERATIVOS comportamento ATENDIMENTO 

Interação VAREJO moda PROPÓSITO MARCA 

CLIENTE tendência BRANDING flagship CANAIS 

PONTOS DE CONTATO POSICIONAMENTO estratégias 

ENCANTAMENTO design MARKETING AÇÕES CAMPANHAS 

design emocional design centrado no humano  

DIAMANTE DUPLO IDENTIDADE DE MARCA 

Fonte: primária 
Por meio da nuvem de palavras, a Figura 02 apresenta o que foi encontrado na 

literatura, web e artigos publicados e que auxiliou na contextualização da pesquisa 

deste relatório. 

                                                
2EBSCOhost é um sistema de referência on-line contratado pela Biblioteca Universitária da Univille, 
que disponibiliza para os alunos e professores, a fim de realizar pesquisas cientificas, oferecendo 
uma variedade de bases de dados de texto completos e resumos, que variam de coleções de 
referência geral a assuntos acadêmicos, médicos, empresariais e escolares. A ferramenta de 
pesquisa consta com base de dados de texto completo multidisciplinar, periódicos, resumos  
periódicos, publicações, incluindo monografias, relatórios, documentos de conferências, entre outros.  
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Figura 02 - Mapeamento da pesquisa exploratória 

 
Fonte: primária 

 

Ao cruzar as três fontes de pesquisa e, com a leitura das mesmas, foram 

identificados importantes conceitos a serem apresentados neste relatório e que 

serão vistos no decorrer da contextualização. 

 

1.1 CONSTRUÇÃO DE MARCA 

 

Segundo a American Marketing Association, presente no livro de Kotler (1991, 

p. 442), “uma marca é nome, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de todos 
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os elementos, com o objetivo de identificar os bens ou serviços de um vendedor e 

diferenciá-los de seus concorrentes”. Com isso, sabemos que toda marca tem um 

nome e uma identificação visual e que é composta por um código de sinais3 e 

símbolos4 que estão presentes nas relações das pessoas que compartilham dessa 

marca. 

No livro Marketing de Crescimento, Kotler (2013) afirma que todas as empresas 

são marcas e que marca se inicia no momento em que nasce uma empresa. 

Ressalta ainda que tudo pode ter marca e beneficiar-se com as características de 

uma marca bem posicionada. Este conceito pode ser melhor entendido através da 

Figura 03: 

 
Figura 03 - “Tudo pode ter marca” 

TUDO PODE TER MARCA 

 
• Produtos de consumo: Absolut Vodka, Barbie Doll, BMW, Kleenex 

• Produtos Industriais: Pentium, Hp Laserjet, DuPont Nylon 

• Serviços: Avis, Federal Express, Disney, Club Med, Weight Watchers (Vigilantes 

do peso) 

• Varejistas: Marks & Spencer, Walmart, Boots, Walgreen’s, Home Depot 

• Empresas: IBM, GE, Intel, Apple, Nestlé, Samsung 

• Pessoas: Madonna, Calvin Klein, Barbra Streisand 

• Lugares: Paris (Cidade Luz), Chicago (Second City), Vale do Silício (Tech 

Capital) 

• Mercadorias: laranjas da Califórnia, batatas do Idaho, água Dasani (Coca-Cola), 

frangos Perdue, bananas Chiquita, tijolos Acme  

 

Fonte: primária baseado em: Kotler (2013) 

 

Então, a razão de uma empresa fazer negócios, comprar e vender, ou 

simplesmente existir e se comunicar cria uma imagem na mente de todos que 

ouvem falar nela. Podemos entender que essas pessoas são capazes de mencionar 

                                                
3 “Considera-se sinais gráficos, visuais, perceptíveis à visão, produzidos intencionalmente como 
registro de identificação, propriedade e memória.” (CONSOLO; 2015, p. 28) 
  
4 “Símbolo é o signo visual que representa e é reconhecido em determinada cultura. Apresenta um 
nome, um conceito e, ao mesmo tempo que apresenta características construídas, é também o polo 
no qual catalisa-se a simbologia percebida.” (CONSOLO; 2015, p. 30)  
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uma ou mais características sobre uma marca e, se houver uma concentração de 

informações positivas sobre ela, sabemos que a empresa projeta uma imagem de 

marca bem definida. 

Para Schmitt (2000), na visão do marketing tradicional, marca é um 

identificador estático e que pelo uso do nome, do logotipo e do slogan está 

relacionada à identificação e diferenciação de produtos e serviços. Porém, com o 

estudo do autor que tem como foco o marketing experimental, na visão de 

experiência, ele explica que não basta colocar o nome da marca e seu logotipo em 

vários lugares sem que ele torne a marca forte. É preciso uma aproximação dos 

cincos sentidos, junto aos sentimentos e à mente, para representar uma relação 

entre a marca e algo pelo qual o consumidor se interesse, para que ele a inclua no 

seu cotidiano.  

 
Figura 04 – A marca e os 5 sentidos 

 
Fonte: primária baseada em Carolina Sangiovanni; Brandtarget, web. 

 

Cameira (2016) relata que em sua experiência profissional em escritórios de 

design percebeu uma mudança na maneira com que grandes empresas e marcas 
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têm se apresentado a seus públicos nos vários canais de comunicação. Através do 

desenvolvimento de projetos de identidade visual pôde constatar que um discurso 

mais emocional e simbólico, em geral, tem sido definido já no projeto de construção 

de marca e que muitas nascem com um slogan para expressar a essência e seus 

principais atributos. 

Sendo assim, a construção de uma marca não consiste somente em um nome 

e uma identificação visual conduzidos por um logotipo. A dimensão de construção de 

uma marca se aplica além do símbolo visual, encontrando-se em todo sistema 

conceitual, estratégico e organizacional que expressa uma mensagem e que oferece 

uma promessa ao seu público, que se reconhece quando esta “entrega” 

corresponde à promessa. 

Os consultores de pesquisa de marketing Millward Brown e WPP 

desenvolveram um modelo de construção de marca chamado BRANDZ para avaliar 

a força de uma marca, cujo âmago é a pirâmide BrandDynamics. De acordo com o 

modelo, já citado por Kotler (2013), a construção de marca envolve cinco níveis e 

explica que o sucesso de cada nível depende do sucesso do nível anterior em 

relação ao consumidor. O autor explica que cada empresa usa ferramentas 

diferentes para executar cada fase, mas pensando que uma propaganda é essencial 

para a exposição da marca na fase “Presença”, ela contribui para o êxito da fase 

subsequente chamada de “Relevância”. Já o teste do produto e a experiência bem-

sucedida pelo consumidor ao usá-lo, são úteis na terceira e quarta fase 

(“Desempenho” e “Vantagem”) e o forte compromisso de sempre servir bem ao 

cliente conclui a quinta fase, “Vínculo Emocional”. O objetivo do modelo, ao atingir 

todos os níveis, é criar consumidores com vínculos emocionais, engajados e 

comprometidos, que concentrem a maior parte de compras da categoria e que falem 

da sua bem sucedida experiência com a marca. Na Figura 05 podemos ver as cinco 

fases do modelo apresentado: 
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Figura 05 - Modelo BrandDynamics de construção de marca 

 
Fonte: primária com base em Kotler (2013) 

 

Consolo (2015), autora contemporânea que apresenta conceitos sobre marcas 

e design estratégico, aborda marca como parte da nossa dinâmica social, que 

representa não só produtos como também atitudes. A autora nos recorda que 

diariamente incorporamos as marcas em nossas expressões para nos referir ao 

mundo físico à nossa volta, e que dessa forma as marcas permeiam nosso 

imaginário referenciando o seu posicionamento. 

Em vista disso, fica claro que a criação de uma marca é formada pelo êxito da 

aplicação de uma identidade visual somada à identidade corporativa. Assim, o que a 

marca representa e como ela se comporta, quando bem consistente, fará com que o 

símbolo identificador da marca consiga ser a conexão de todo esse conteúdo, dos 

produtos e da sua atitude. 

Segundo Ogilvy (apud KAPFERER 2003, p. 54), “marca é a soma intangível 

dos atributos de um produto; seu nome, embalagem e preço, sua história, reputação 

e a maneira como ele é promovido”, e completa: “a marca é também definida pelas 

impressões dos consumidores sobre as pessoas que a usam; assim como pela sua 

própria experiência pessoal”. 

Falando de varejo de moda, o exemplo da marca de roupas americana 

Abercrombie & Fitch (A&F), citado no livro de Serrentino (2007), é representado de 

forma clara e podemos observar a construção de uma marca consolidada no 

mercado. Líder na categoria de moda jovem e adolescente nos Estados Unidos, ela 

é representada por três marcas de segmentos distintos: Hollister, voltada para 
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jovens universitários; Abercrombie, para pré-universitários; e Ruehl, que preserva o 

espirito A&F, mas adapta-se ao amadurecimento do seu cliente. O elo entre todas 

elas envolve a imagem e a experiência da marca principal. As lojas possuem forte 

padronização e os produtos têm personalidade e imagem facilmente reconhecida: 

todas as marcas com a mesma linguagem, cada uma voltada para seu público-alvo. 

O branding é trabalhado também na ambientação, música e cheiro das lojas, que 

remetem a um lifestyle específico e único, trabalhando os cinco sentidos, como o 

conceito citado anteriormente por Schmitt (2000). O perfil dos vendedores tem a 

cara dos clientes e a comunicação reflete a essência da marca, ou seja, o branding 

é reconhecido em todos os pontos de contato das marcas, garantindo estímulos que 

geram respostas emocionais ao público. 

Na construção de uma marca, o branding - ou gestão de marca, como também 

podemos chamar -, é responsável por criar ações que despertem sensações, 

confirmando o posicionamento que a marca pretende atuar. Cameira (2016), durante 

sua pesquisa, encontrou diversas interpretações do termo e com isso define 

branding como um sistema de gerenciamento das marcas orientado pela 

significância e pela influência que as marcas podem ter na vida das pessoas, 

objetivando na geração de valor para seus públicos de interesse. Assim, podemos 

entender que branding auxilia nos objetivos da marca, enxergando os seus 

consumidores para entender o que eles realmente buscam e assim formar uma 

marca respeitável, desde o logotipo até as abordagens de suas campanhas, com o 

objetivo de posicionar a marca no mercado de forma com que ela seja lembrada 

positivamente pelo consumidor.  

Por fim, para compreender os paradigmas vigentes na construção das marcas, 

faz-se necessário conceituar, ainda que brevemente, a marca e o que a caracteriza, 

pois sua identidade deve claramente especificar o que a marca quer e o que não 

quer simbolizar. 

 

1.1.1 Identidade Visual 

 

Cameira (2016), ao contextualizar a evolução do sistema de identidade visual, 

explica que a partir da Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, com 

a reprodução de produtos e bens de consumo em larga escala, passou a existir a 

criação de sinais visuais que os diferenciassem e identificassem sua origem, 
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garantindo aos consumidores sua procedência e qualidade. As marcas tinham como 

principal missão a identificação de produtos e produtores, para que eles pudessem 

novamente ser reconhecidos e consumidos ao longo do tempo.   

Como explicado anteriormente, a marca se inicia pelo signo ou conjunto dos 

elementos visuais e identificadores, tais como nome, logotipo e slogan. Para o 

designer Gilberto Strunck (apud Cameira, 2016), identidade visual é definida como o 

conjunto de elementos gráficos que vão formar a personalidade visual de um nome, 

uma ideia, um produto ou um serviço. Assim, é este conjunto de elementos gráficos 

que identificam visualmente uma empresa, uma instituição, um produto ou um 

evento, personalizando-os com um logotipo, uma tipografia e um conjunto de cores. 

Os símbolos e logotipos fazem parte do cotidiano das pessoas e estão 

presentes em todos os lugares, basta observar que nos objetos mais simples pode-

se reconhecer as marcas identificando esses produtos. Todos os elementos que 

compõem uma marca emitem uma mensagem e são considerados veículos de 

comunicação, dando suporte nos pontos de contato para que seja possível 

identificar a marca. 

Segundo Consolo (2015), está sob o domínio do design a construção dos 

elementos de composição da marca, seu sinal identificador e até sua articulação 

com todos os símbolos que fazem parte do sistema de sua identificação. Assim, 

entende-se que o designer que elabora um conceito e o traduz em um desenho e 

vários outros elementos, pensados pela mesma diretriz, também compõe essa 

identidade e são tão importantes quanto a assinatura visual que, além do logotipo, 

deve estar vinculada a toda comunicação da marca. Consolo (2015) explica que 

durante grande parte do século XX, uma normalização dos elementos da marca foi 

compilada em uma ferramenta impressa dirigida aos gestores das marcas e que 

recebeu o nome de “manual de identidade visual” ou também chamada de “guide”. 

Segundo Consolo (2015), o manual de identificação passou a ser um guia para 

usar a identidade de forma correta. Ela explica que todos os elementos de 

comunicação da marca devem estar minuciosamente detalhados neste manual para 

uma correta reprodução, sendo cada um deles apresentado com medidas precisas, 

leis de diagramação, composição de imagens, tipografia e um sistema de cores. 

Assim, entende-se que este material deve ser utilizado para traduzir, de forma 

clara e organizada, a identidade da marca em todos os pontos de contato que ela se 

comunica com as pessoas. Na Figura 06, pode-se observar algumas aplicações do 
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guide da marca OI de telefonia, como a paleta de cores, fontes tipográficas, a 

papelaria completa da marca, publicidade, fachada de loja, quiosque e estandes de 

feiras, aplicação da marca nos carros de apoio, brindes promocionais, entre outras. 

 
Figura 06 – Manual de identidade visual ou Guide da marca Oi 

 
Fonte: primária com imagens do Google 

 

Consolo (2015) afirma ainda que, para o designer, vários outros elementos 

também são fatores tão importantes quanto a assinatura visual, como a assinatura 

sonora, aspectos táteis e expressivos de todos os substratos adotados na 

comunicação, como o tom de voz e as demais formas que figurarão nos mais 

variados pontos de contato com os consumidores.   

 

1.1.2 Identidade Corporativa 

 

A identidade e reconhecimento de uma marca não consistem somente em um 

sistema visual composto de símbolo e logotipo. A dimensão da comunicação da 

marca se aplica a todo sistema conceitual, estratégico e funcional que envolve a 
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empresa. Segundo Consolo (2015), se esta estrutura for bem realizada, fará com 

que seu símbolo identificador seja vinculado a todo o universo de conteúdo, 

produtos e atitudes que a marca representa. Assim, entende-se que uma marca não 

deve ser representada somente por aspectos visuais, e sim por uma mensagem que 

a empresa quer passar, sob os quais são depositados todo o imaginário construído a 

seu respeito. 

Muitas empresas começaram como pequenos negócios familiares e, através de 

gerações, evoluíram para grandes empresas. Algumas são construídas visando 

somente lucro sobre a venda de determinado produto e, neste formato, é facilmente 

copiada ou mesmo substituída por uma oferta melhor. Poucas começam com planos 

visionários de crescimento, e a maior parte simplesmente acontece devido a alguns 

fatores, como por exemplo o lançamento de produtos temporais. Com isso, muitas 

empresas não crescem após um ou dois anos de sua abertura. O maior motivo 

deste declínio se dá pelo fato de não terem uma identidade de marca. Segundo 

Consolo (2015), quando uma marca é construída na base da formação da empresa, 

essa identidade ajuda na estruturação do negócio, favorecendo um entendimento 

sobre o posicionamento adotado ou falta dele. Afirma a autora: “o design de uma 

marca começa no plano de negócios” (CONSOLO; 2015, p. 39).  

As marcas precisam transmitir seus valores e propósitos de forma clara, não 

deixando dúvidas sobre seu posicionamento. Segundo Consolo (2015), as marcas 

catalisam e transmitem os valores econômicos, éticos e morais que alicerçam a 

empresa, e a transparência para os usuários deve ser verdadeira e contínua, 

transmitindo a legitimidade da marca, pois a economia muda, os interesses variam e 

as pessoas transitam em cenários culturais diferentes.  

Diferente de como acontece, desenhar uma marca não se trata de encontrar 

uma imagem visual para representá-la, nem seguir a última tendência sobre estilo 

gráfico e tipográfico. É justamente o oposto: começando na definição do propósito; 

que geralmente nasce de uma paixão, de uma vontade de fazer a diferença, e que 

agrega e mobiliza as pessoas em torno da oferta de um produto ou serviço e, então, 

encontrar uma imagem que a represente.  

Propósito é saber claramente o que se pretende oferecer e enxergar as 

possibilidades de evolução e futuro. Reiman (2013) conceitua propósito como uma 

força humanitária. “Organizações impulsionadas por propósito fazem o bem no 

mundo e com maior frequência. Isso gera mais lucro para as organizações, o que 
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permite que elas façam ainda mais o bem no mundo”. O autor apresenta o tema 

central da sua obra explicando que propósito é um ciclo virtuoso conduzido por 

líderes empresariais que acreditam em fazer do mundo um lugar mais rico e 

significativo para se viver.  

Felizmente as empresas conscientes e de visão contemporânea vêm 

resgatando este conceito e se voltam cada vez mais para a criação de negócios de 

pessoas mais felizes e saudáveis ao invés de simplesmente se preocupar com 

lucros.  

Meisler (2017) apresenta o propósito da marca Reserva, que está pautado em 

“cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias”, construindo assim um 

futuro melhor.  

 
 Figura 07 - Propósito Reserva  

 
Fonte: Facebook Reserva 

 

De forma direta, o propósito não é apenas o que a sua empresa faz e seus 

benefícios, mas como ela pretende contribuir com positivismo. É a forma de unir 

consumidores com toda a cultura organizacional, conquistando um objetivo maior. 
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Portanto, propósito basicamente é a razão porque a marca existe. Reiman (2013) 

faz uma analogia para explicar melhor: “é uma história de aventura, em que o 

propósito é o herói, a sociedade está em perigo e os negócios salvam o mundo”. 

Nos dias de hoje, consumidores anseiam cada vez mais por comprar marcas 

que possam expressar por meio de seus produtos e serviços uma identificação com 

seus valores. Da mesma forma, querem trabalhar em empresas que se posicionam 

e apoiam a mesma ideologia. Em seu livro, Reiman (2013) afirma que uma das 

principais buscas da humanidade está na procura por um significado, encontrando 

um propósito para si. Sabendo disso, para que as empresas tenham sucesso por 

muito tempo, é preciso que se conectem com essa necessidade e encontrem uma 

forma única de contribuir com o mundo. 

Para Meisler (2017), o propósito precisa ser autêntico, relevante, realizável, 

diferenciado, e principalmente inspirar consumidores da mesma forma que inspira os 

colaboradores de forma voluntária. Assim, não basta ter um propósito, é preciso 

praticá-lo, contribuindo para a vitalidade, prosperidade e sucesso da empresa. 

Entende-se que no varejo de moda as empresas sabem que “O QUE” fazem é 

vender artigos de vestuário. Algumas sabem “COMO” fazem e que seu 

posicionamento a diferencia de outras marcas. Mas poucas sabem o “PORQUÊ” 

fazem, qual é o propósito da marca e o que ela propõe a oferecer para seus clientes.  

O propósito deve envolver todos da empresa, assim todos entenderão as 

crenças e compartilharão a forma de mantê-las ativas em cada ação realizada a 

diante. Segundo Reiman (2013), um propósito de marca deve:  

• Ser autêntico, honesto e transparente; 

• Ser um valor universal e atemporal;  

• Ensinar que as melhores ideias do mundo nos fazem melhores;  

• Satisfazer um desejo fundamental entre todos;  

• Ser um grito de guerra;  

• Ser baseado nas raízes e valores da empresa;  

• Ser transformador;  

• Ser inspirador;  

• Contar uma história.  

Considerados como alguns dos aspectos mais importantes dentro de uma 

organização, a missão, visão e valores representam juntos a identidade e a essência 
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de uma empresa. Para Reiman (2013), eles são elementos de extrema importância 

na identidade corporativa e todos os envolvidos precisam conhecer muito bem seus 

conceitos para estar em perfeito equilíbrio com o propósito da marca. A missão, 

visão e valores são a base de criação, composição e desenvolvimento de uma 

empresa e é a partir da definição deles que é possível realizar o planejamento 

estratégico de branding experience, conceito que será abordado no item 2.1.3.1. 

Segundo o mesmo autor, a maioria das empresas tem sua missão, visão e 

valores definidos, mas poucas vão além, na busca de seu propósito de marca. 

Enquanto a missão é o “o que” a empresa deve fazer para chegar lá, a visão é o 

“onde” ela quer chegar e os valores são o “como” ela vai agir para chegar lá, assim o 

propósito de marca é o “porquê” a marca existe. A Figura 08 ajuda a ilustrar essa 

ideia. 
 

Figura 08 – Propósito de marca 

Fonte: primária baseado na teria de Reiman (2013) 
 

Dessa forma, o posicionamento de marca é um poderoso aliado de quem quer 

diferenciar sua marca e crescer com ela. Por isso a importância de investir na 

construção de uma marca forte e de valor. 
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1.1.3 Branding 

 

Na busca pela definição de branding, Cameira (2016) afirma que, na 

construção de uma marca, o branding (ou a gestão de marca) é responsável por 

criar ações que despertam sensações. Essas sensações confirmam o 

posicionamento que a marca pretende atuar, com o objetivo de formar uma marca 

respeitável do logotipo às abordagens de suas campanhas, e posicioná-la no 

mercado de forma com que ela seja lembrada positivamente pelo consumidor.  

Na visão de Consolo (2015), branding é um processo de “marcação”: gravar e 

manter a marca ativa na mente dos consumidores. Assim, entender o mercado, seu 

respectivo público e marca são importantes etapas nos processos de branding para 

sua construção. O acompanhamento dinâmico dos modos de expressão da marca, 

segundo Consolo (2015), permite uma comunicação alinhada com todos os pontos 

de contato que se pode ocupar.  

Cameira (2016) assegura que o uso do branding como ferramenta de gestão 

não é algo recente. O autor afirma que a Procter & Gamble é reconhecida por ter 

sido a primeira empresa a criar, em 1931, times de gerenciamento de marcas que 

tinham como principal função a coordenação do programa de marketing dos 

produtos de forma integrada à venda e à fabricação. Em seguida, Cameira continua 

relatando que, na década de 1940, já havia o entendimento, pela maioria das 

empresas de bens de consumo, de que o gerenciamento das marcas constituía uma 

importante ferramenta de apoio à gestão e que as marcas não eram meros sinais 

visuais de identificação, mas um ativo de valor da empresa. “Sabia-se que uma 

marca forte e bem gerenciada ajudava a fidelizar a clientela, estabilizar as vendas e 

criar uma reputação positiva e valorada sobre a empresa e seus produtos” 

(CAMEIRA; 2016, pg. 51). 

Sobre o contexto histórico de consolidação do branding, Cameira (apud Jorge, 

2009), afirma que nos anos 1990 a marca deixou de ser apenas um fenômeno 

econômico e técnico, com valor estético e finito, passando a se expandir também 

para o caráter semiótico agregado à mente do consumidor, de modo dinâmico e 

mutável. 

Assim, este processo de se entender a importância do branding nos dias de 

hoje, para Consolo (2015), é visto como uma postura empresarial, uma filosofia de 

gestão que centraliza a marca em todas as decisões da organização definindo o 
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sentimento que as pessoas criam sobre ela. Nome, símbolo, slogan, mascote, fama, 

tradição, história, jingle, estilo, visual, atendimento e muitos outros são elementos 

que representam a marca no mercado, sendo de grande importância que estas 

estejam alinhadas para gerar força de forma conjunta e integral.  

Kotler (2013) explica que as marcas precisam criar elementos fortes, porém 

não necessariamente eles a tornarão reconhecida no mercado. Exemplifica com o 

caso de uma marca suíça de café, que reconhece o Brasil como o maior produtor 

mundial de grãos de café (o que significa ser um elemento forte para a marca 

brasileira de café) e importa para revender por todo o mundo. A marca lucra 10 

vezes mais do que paga aos brasileiros. O autor indaga: “Por que os brasileiros não 

atribuem marca a seu café, cobram menos e ficam com todo o lucro?”. A resposta é 

simples: “Porque a marca suíça se chama Nescafé”. 

A estratégia de trabalhar a gestão da marca deve ser encarada como um dos 

passos vitais no contexto empresarial, independente do segmento de mercado,  

público ou local de atuação. Kotler (2013) afirma que a prática de uma cultura de 

branding não é responsabilidade apenas do setor de marketing, como é comum 

imaginar, e deve corresponder à atividade de todas as áreas da empresa, tamanha 

importância que este ativo estratégico possa significar para a reputação da marca.  

Pode-se entender, então, que o branding garante que suas ações são 

inconscientemente sentidas e refletidas na imagem que a marca passa na mente do 

consumidor. É preciso considerar que seus resultados são validados a longo prazo 

e, com isso, as ações devem ser minuciosamente planejadas e executadas para 

serem bem reconhecidas no mercado. As empresas devem contratar um 

especialista na área ou ainda uma agência de consultoria de marca para 

acompanhar todo o processo de branding.  

Pensando no contexto brasileiro, percebe-se que poucas marcas praticam o 

branding como vínculo de aproximação com o público. A alta concorrência e a 

demanda cada vez mais baixa devido à economia instável provoca as empresas a 

não persistirem em uma identidade única por muito tempo. É possível acompanhar 

frequentemente em sites especializados no varejo de moda que as marcas mudam 

como tentativa de se manterem ativas, alterando sua identidade visual, 

posicionamento, parcerias e associações. Esta estratégia de transição comercial 

pode ser bem-intencionada pelo ponto de vista mercadológico e comportamental se 

forem bem estudadas as mudanças sócio-comportamentais, porém, o branding 
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prega o oposto desta visão. Os resultados do branding geralmente não 

correspondem à mesma velocidade e ansiedade do mercado.  

Na visão de branding, como foi observado até então, tudo comunica a marca. 

As cores dos uniformes dos funcionários, a forma que eles se portam, o jeito que a 

telefonista atende o telefone, o que os colaboradores conversam sobre a empresa, 

ou seja, tudo está relacionado à comunicação e posicionamento que sua marca tem. 

Na filosofia de branding citada anteriormente, toda ação para comunicar a marca e a 

importância que ela representa deve ser absolutamente absorvida pelo empresário, 

o qual deve acreditar na força que ela terá quando começar a ser reconhecida no 

mercado, no seu devido tempo. 

Por fim, Cameira (2016) explica que a prática de branding não é trabalhada 

exclusivamente em grandes e prestigiadas empresas. É possível reconhecer que a 

marca deve ter uma identidade própria indiferente do porte da empresa. Para ele, 

fazer branding é simplesmente entender que tudo comunica a marca, cuidando de 

todos os detalhes, desde a limpeza das lojas até a postura das atendentes. 

 

1.1.3.1 Branding Experience 

 

As novas tendências de branding levam à memorização da marca como uma 

forma muito importante de estratégia, e toda a estratégia desenvolvida para 

efetivação da marca busca nas acepções do branding experience gravar seu 

significado de forma forte e coerente. 

Segundo Genesini (2014), o foco do branding experience está em construir um 

relacionamento entre a marca e o consumidor. Neste caso, o branding é um 

importante aliado para este relacionamento, já que é responsável pelo processo de 

gerenciamento de todas as ações da marca, no sentido de que todas as mensagens 

reforcem a imagem que a empresa pretende para a mesma, e assim atualizá-lo 

constantemente para o novo perfil do comportamento do consumidor aliado ao 

propósito da marca, visto anteriormente. 

O novo momento exige que as empresas repensem sua atuação no mercado. 

A tendência mostra que as marcas que estão voltadas apenas ao lucro deixarão de 

existir, dando lugar a um novo modelo de negócio pautado pela coerência entre 

discurso e ação. Para Consolo (2015), este desafio de manter a marca cada vez 

mais valiosa e bem posicionada, condizendo com o acompanhamento permanente 
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de gestão de marcas - e que agora exige das marcas um maior compromisso para 

responder aos anseios do novo comportamento -, é trabalhado na experiência do 

consumidor. 

Existem diversos caminhos para o varejo de moda se corresponder com as 

necessidades do consumidor moderno. Conforme mencionado anteriormente, as 

marcas precisam ter sua proposta de valor bem definida para saber que caminho 

seguir. Ouvir e envolver todos os stakeholders5 deve ser prioridade, que será visto 

no capítulo 2.1.5. 

O comportamento do consumidor evolui a cada momento, desafiando as 

marcas de moda a criarem estratégias customizadas para cada perfil. Entender o 

estilo de vida do público da marca ou ter um estilo bem formado para a marca, 

construindo conexões legítimas com seus clientes, gera valor e fidelização, além de 

criar uma propaganda gratuita feita pelo próprio público que se identifica e busca a 

marca por vontade própria.  

Segundo Genesini (2014), passou a ser explícita a ideia de que design é uma 

atividade centrada no usuário e que para criar uma experiência significativa, o foco 

não deve estar sobre o produto, mas sim sobre a pessoa que o usa. 

Reiman (2013), quando aborda a temática sobre propósito de marca, afirma 

que atualmente se vive num tempo em que novas vozes estão sendo ouvidas e 

perspectivas entre gerações são consideradas, assim, as necessidades emocionais 

não podem ser preenchidas apenas por tecnologias. O autor defende que o 

exclusivo tornou-se inclusivo, incluindo fatias antes marginalizadas na sociedade, 

derrubando padrões estéticos e defendendo causas, e que por isso as marcas 

devem considerar um olhar para o social, estilos de vida e as comunidades.  

Com isso, sabe-se que um novo modelo de negócio a partir da economia 

compartilhada cresce constantemente por várias questões socioculturais. Em 

Capitalismo Consciente, Mackey (2013) afirma que uma nova consciência busca a 

transparência, o engajamento, a mobilidade, a fluidez de gênero, a 

representatividade e os valores de estilo de vida. Essas são características do novo 

comportamento humano que cresce diariamente. O autor apresenta que coletivo é 

abordado com frequência e a palavra “comprar” passa a ser vista como trocar, 

emprestar, reciclar, transformar e reinventar. A economia colaborativa, com a troca e 
                                                
5  Segundo Freeman (1984, p.25) “stakeholders é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é 
afetado pela realização dos objetivos da empresa”. 
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o aluguel de produtos usados, está em alta no varejo de moda. Em um mundo 

preocupado com o meio ambiente e o consumo consciente, a sustentabilidade traz 

insumos naturais presentes nas marcas preocupadas com os impactos que as 

indústrias causam no planeta. Assim, é preciso que as marcas acompanhem as 

tendências e anseios de seu público para se tornarem relevantes na decisão de 

compra e fidelização dos mesmos. Para as marcas trabalharem com a visão do 

branding experience num mercado competitivo e de grandes mudanças, é preciso 

corresponder às expectativas emocionais dos clientes, envolvendo-os com ideais e 

valores bem definidos da marca, sabendo que os clientes não se contentam mais 

com um bom produto e buscam o pacote de conveniências que atenda ao conjunto 

de suas necessidades, o significado simbólico e intangível desse produto.  

Várias marcas apostam em lojas conceito, proporcionando ambientes de 

aproximação com o cliente, correspondendo com o lifestyle do público-alvo, com o 

objetivo de criar vínculo e relacionamento para engajar e fidelizar os clientes. Essa 

ação cobre a experiência a partir do branding nos pontos de contato, garantindo 

estímulos que geram respostas emocionais. 

Em espaços interativos, Genesini (2014) mostra que muito já foi feito para 

desenvolver novas linguagens e tornar ambientes mais cativantes, e que grandes 

marcas estão buscando designers, arquitetos e artistas para construir instalações, 

campanhas e lojas que possam associar a identidade de marca a espaços 

fascinantes. 

Um exemplo disso é apresentado por Raphael Sparvoli no site da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing - ESPM (2015, web) -, da loja da Nike em 

Seattle. Além do ambiente moderno, com instalações de arte criadas por Michael 

Jordan e outros jogadores, a loja possui um equipamento especializado em analisar 

toda a corrida do cliente e determina qual o tênis ideal para ele praticar o esporte. A 

máquina é um formato de esteira com sensores e câmeras auxiliada pelo atendente 

da loja que, em poucos minutos, consegue resultados como: tipo, força e impacto na 

pisada e inclinação dos joelhos, pés e pernas durante a corrida. Com os dados 

personalizados em mãos, o atendente pode indicar o tipo e modelo mais adequado 

para seu cliente. Essas ações têm o objetivo de aproximar o público, encantar e 

destacar a marca em um mercado cada vez mais cheio de opções disponíveis aos 

consumidores, ressaltando o posicionamento que a marca atua no mercado. Pode-

se observar o exemplo de branding experience da marca Nike na Figura 09. 
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Figura 09 - Loja Nike Seattle 

 
Fonte:  ESPM, Web (2015) 

 

 É neste contexto que entra a concept stores, com a tradução para “loja 

conceito” em português, ou também chamada flagship store. Segundo Genesini 

(2014), concept stores são espaços de venda que transmitem a personalidade da 

marca e possuem o objetivo não apenas de vender seus produtos, mas de passar 

uma mensagem aos consumidores. Para ele, trata-se da tática de transformar a 

experiência de compra a partir da transformação do seu ambiente. 

A experiência é uma grande estratégia do branding. Encantar e atrair 

consumidores, despertando sensações e sentimentos emocionais, fazendo com que 

o cliente se sinta único e acolhido. A compra passa a ser apenas uma consequência 

desta experiência. Para Genesini (2014), a ideia de sair para comprar algo que se 

precisa está perdendo o sentido. Para ele, as pessoas saem para comprar algo 

porque querem um dia livre ou porque buscam descobrir coisas e lugares novos.  
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Desde uma consulta a uma compra, o cliente testa a capacidade da empresa 

de atraí-lo e mostrar os reais motivos que levam a concluir a compra. Genesini 

(2014) garante que explorar as sensações dos consumidores pode começar no 

primeiro contato, em uma pesquisa sobre o produto nas redes sociais, por exemplo. 

Outra forma de explorar as sensações no primeiro contato, segundo o autor, são as 

embalagens, tanto nas prateleiras, quanto ao receber em casa um produto 

comprado pela internet. Investir em um bom visual e uma boa apresentação cria um 

desejo em conhecer o conteúdo, além de agregar mais valor ao produto. É preciso 

que as marcas estejam atentas a todas as etapas de interação do cliente com a 

marca, potencializando cada experiência. A gestão de marca, a partir do 

posicionamento dela, trabalha para fazer a diferença na escolha do cliente, pois eles 

têm acesso a várias informações da marca e podem imaginar como serão tratadas 

durante a compra ou até mesmo no atendimento pós-venda. 

Kotler (2017) fala que investir em um marketing voltado para a experiência do 

usuário, criando uma lembrança marcante para o consumidor através da experiência 

vivenciada, torna o consumidor muito mais do que um cliente, mas um defensor da 

marca. Segundo o autor, no momento em que a experiência for uma das demandas 

mais constantes, será essencial que as empresas apostem em estratégias voltadas 

para o encantamento dos clientes. Essa experiência precisa ser marcante durante 

todo o processo de relacionamento, por todos os canais, sendo on-line ou off-line. O 

autor ainda afirma que para criar esse momento “UAU”, termo criado para 

representar que a experiência foi impressionantemente positiva, é preciso muito 

mais que um bom atendimento, um bom serviço ou um bom produto: é preciso 

superar as expectativas e realmente surpreender o cliente. Assim, quanto melhor a 

experiência do cliente, mais feliz ele estará com a marca e, portanto, mais fiel ele se 

tornará. 

Finalmente conclui-se, então, que branding experience é fazer gestão de 

valores relevantes e nobres, proporcionando bem estar para a vida das pessoas, 

engajando e encantando os clientes, considerando a verdade absoluta e 

transparente de tudo isso, traduzidos na identidade e posicionamento da marca.  
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1.1.3.2 Pontos de Contato 

 

Pontos de contato são todas as oportunidades pelas quais a marca expressa 

sua identidade e posicionamento para diferentes públicos. São os caminhos pelos 

quais as marcas e os consumidores se conectam.  

São os pontos de contato que o consumidor desenvolve uma relação com 

determinada marca, incluindo a comunicação no ponto de venda, a internet, ações 

de marketing diretas e indiretas, como por exemplo, o boca-a-boca.  

Cada ponto de contato gera uma experiência de marca. São pontos de contato: 

identidade visual, logomarca, embalagem, design, comunicação de marketing, 

marketing de relacionamento, site, funcionários, produtos e serviços, canal de 

distribuição e preço, entre outros. Segundo Consolo (2015), os pontos de contato 

podem ser mais ou menos controlados pela marca, com um acompanhamento 

dinâmico dos modos de expressão, permitindo uma comunicação alinhada em todos 

pontos de contato que ela pode ocupar. 

A complexidade da sua expressão só tende a aumentar diante das 

possibilidades de uso e apropriações por parte dos clientes e até mesmo pelos 

observadores da marca. Por este motivo, a linguagem deve estar bem alinhada e o 

branding deve ser aplicado a tudo que comunica a marca. Sabendo ainda que pode-

se haver pontos de contato sem algum controle por parte da empresa, se toda 

identidade da marca e a linguagem pela qual ela quer passar estiver bem definida, 

este não será um assunto a se preocupar, pois indiretamente a pessoa terá uma 

imagem de marca respeitável e de bom posicionamento. 

Sobre pontos de contatos, Kotler (2013) fala algo que deve ser levado em 

consideração. Ele afirma que marcas maiores tendem a ter mais pontos de contatos, 

enquanto marcas menores permitem maior intimidade com o seu consumidor, pois 

os pontos de contatos são limitados. 

Consolo (2015) apresenta uma relação de possíveis pontos de contato de uma 

marca dividido por categorias, sendo que cada uma delas pode ser desmembrada 

em todos os contatos que compreende, gerando vários gráficos similares ao da 

Figura 10.  
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Figura 10 – Pontos de contato 

 

 
Fonte: Consolo (2015) 

 
No desenvolvimento do presente estudo, pode-se observar diferentes pontos 

de contato. Foi criada uma lista que foi sendo preenchida à medida que se 

identificava um ponto de contato diferente, para ser usada posteriormente no projeto 

proposto. Abaixo pode-se observar a lista completa. 

 
• Layout Interno do Ponto de venda 
• Layout externo do Ponto de venda 
• Público intermediário (quem 

intermedia, advogados da marca) 
• Internet 
• Imprensa on e offline 
• Eventos 
• Funcionários 
• Uniformes 
• Ações de comunicação 
• Experiência pessoal 
• Material de ponto de venda 

• Embalagem  
• Redes sociais (Facebook, 

Instagram, Youtube, Pinterest, 
Twitter, Linkedin, Snapchat, etc) 

• Lojas 
• Representantes 
• Atendentes 
• Telefone 
• E-mail 
• Newsletters 
• Boleto 
• Nota fiscal 
• Etiquetas 
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• Tags 
• Catálogos 
• Fotos 
• Vídeos 
• Outdoors 
• Sites parceiros 
• Marketplace 

• Brindes 
• Publicidades 
• Whatsapp 
• Review 
• Embaixadores 
• Influenciadores 
• Aplicativos   

 

 
Com isso, pode-se medir o conjunto de meios que a marca utiliza para chegar 

até o consumidor e até aqueles que a marca não controla.  

A gestão de marca precisa identificar quais pontos de contato estão associados 

a ela e quais têm a possibilidade de potencializar a presença dela junto ao 

consumidor. Da mesma forma, também é preciso identificar quais pontos de contato 

alavancam a compra, para melhor trabalhar o branding e obter a melhor experiência.  

É preciso reconhecer que a relação da marca com o consumidor não é definida 

apenas pelas ações de comunicação e marketing, mas sim pelo resultado das 

interações entre todos os pontos de contato com a marca. Cada ponto de contato 

pode ser eficiente para trabalhar diferentes aspectos. Alguns se mostram mais 

apropriados para reforçar a imagem da marca, enquanto outros podem ser mais 

eficientes na comunicação. É através dos pontos de contato que a marca se 

apresenta e se comunica para o mundo. 

 

1.1.4 Posicionamento        

 

O posicionamento é declarado no slogan, que reflete uma visão ética sobre a 

condução da ação. É a escolha de como fazê-lo e diferenciá-lo dos concorrentes e 

similares.   

 O posicionamento de marca refere-se à ideia central do negócio. Porém, 

segundo Reiman (2013), ele não se constrói por desejo interno da empresa. Ele se 

forma na mente de seus clientes, parceiros e fornecedores, que reconhecem a 

marca a partir da sua proposta de valor lançada através de ações estratégicas, 

levando em consideração os fatos e as experiências que possam ser positivas para 

eles.  

O posicionamento é criado com a intenção de simplificar a identidade da marca 

baseando-se no fato de que o cérebro das pessoas tem limitação em guardar 

grandes listas de atributos que as marcas oferecem e também pode ser definido por 
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como e quanto a marca ou produto é importante para o consumidor. Segundo 

Teixeira (et al. 2011), o cérebro tem limitação em hierarquizar itens por conta da 

diversidade de coisas existentes na natureza, mesmo que seja hábil em organizar 

por categorias diferentes. Assim, o posicionamento se preocupa em criar 

características novas para marcas, produtos ou serviços, dentro de suas categorias, 

usando as experiências anteriores dos clientes e segmentando o mercado para 

realçar os sentimentos que já existem. Então, entende-se que as pessoas 

memorizam somente o que tem maior importância para elas, aceitando melhor as 

experiências emocionalmente positivas. O posicionamento deve oferecer 

argumentos necessários para que o reconhecimento da marca ou produto aconteça. 

Para Reiman (2013), o papel da empresa frente ao seu posicionamento deve 

ser desenvolvido através de estratégias que irão filtrar a marca ou produto, definindo 

uma melhor posição a cada categoria. Seus atributos, benefícios, a forma de usar, 

seus usuários, concorrente e o preço são as principais estratégias apresentadas 

pelo autor.  

Baseando-se que o processo de decisão de compra do cliente e a propaganda 

da concorrência - que oferta constantemente novos produtos a fim de influenciar o 

desejo deste cliente - são fatores que impactam nas ações do segmento de mercado 

ao qual a empresa está inserida, as empresas devem acompanhar e corrigir 

constantemente este posicionamento. Então, a relação entre oferta e demanda é um 

dos fatores que determina a posição onde a empresa está, e que indica sua 

evolução através do ambiente de mercado. 

É possível construir muitas ações estratégicas para alcançar um 

posicionamento de sucesso, envolvendo processos e atividades que dão 

consistência na proposta de valor. Para isso, segundo Serrentino (2007), as 

empresas devem responder sempre a perguntas como: “Por que o consumidor 

escolheria a minha loja? O que nos faz diferentes das outras marcas? O que nos 

torna especiais para um determinado perfil relevante de consumidores?”. Assim, as 

empresas conseguem definir claramente seu posicionamento e proposta de valor, 

possibilitando a tomada de novas ações estratégicas para vencer a concorrência. 

Meisler (2017), na biografia da sua marca de roupas masculinas, afirma que a 

Reserva não é uma empresa que vende roupas para pessoas, mas sim uma 

empresa de pessoas que vendem roupas. Dessa forma, o posicionamento da 

mesma é apresentado como uma marca de aproximação com seu público, de 
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amizade e intimidade, e seus produtos são reconhecidos com o mesmo estilo e suas 

lojas aconchegantes. Pode-se ver o posicionamento da marca representado na 

Figura 11.  

 
Figura 11 - Loja Reserva no shopping Fashion Mall 

 
Fonte: Google 

 

As lojas da Reserva são vistas como a casa de um amigo, para onde eles vão 

depois do trabalho, ou nos finais de semana para beber uma cerveja e jogar 

conversa fora. Meisler (2017) relata que os funcionários são orientados para tratar o 

cliente como amigo e a venda é apenas uma consequência. “Disse a eles que, na 
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Reserva, estavam proibidos de se preocupar em vender roupas. A ideia era 

encontrar amigos, servir uma cervejinha gelada e trocar ideias com eles” (MEISLER; 

2017, pg. 182). Este posicionamento é facilmente compreendido com as perguntas 

apresentadas por Serrentino no parágrafo anterior. 

Definir estratégias de posicionamento de marca e a forma como ela se 

apresentará perante ao mercado é fundamental para estabelecer sua personalidade. 

Kotler e Keller (2012) apresentam três propostas de posicionamento para auxiliar as 

empresas neste trabalho: reforçar a atuação no mercado, conquistar uma posição 

não ocupada ou destituir a concorrência definem tais propostas. Eles afirmam que 

estas propostas, sendo bem compreendidas e aprovadas por todos na empresa, 

ajudarão no processo de comunicação da marca no mercado, atingindo seu público 

alvo de forma mais efetiva. 

Sobre posicionamento de marca, em Marketing de crescimento, Kotler (2013) 

dessa vez apresenta um modelo denominado de 3i. O autor explica que a marca 

deve estar alinhada a três conceitos diferentes: Integridade da marca, Identidade da 

marca e Imagem da marca, nesta mesma ordem. A Integridade da marca trata-se da 

avaliação honesta da empresa sobre o que é capaz de oferecer e de realizar para o 

cliente. “A Integridade da marca é a promessa de valor da empresa e a chave para 

conquistar a confiança dos clientes” (KOTLER, 2013, p. 42). Tendo essa base, a 

empresa pode avançar para a construção da identidade da marca, que se dá 

basicamente a partir de como ela quer ser vista no mercado: “A identidade da marca 

envolve posicionar-se como certo tipo de empresa”. O terceiro conceito, está em 

decidir sobre a imagem da marca, ou seja, a diferenciação dela diante dos 

concorrentes. “Sem diferenciação significativa, a imagem da empresa seria igual a 

de outro concorrente não diferenciado ou seria invisível frente a um concorrente 

diferenciado”, completa o autor.  

O modelo 3i foi aplicado por Kotler (2013) à empresa que produz calçados e 

roupas para aventura na natureza, a Timberland. Para entender a sequência de 

planejamento, o autor associa a Integridade da marca à tecnologia inovadora em 

calçados moldados e ao pioneirismo em botas com marca registrada nos Estados 

Unidos. Seguindo deste princípio, a identidade da marca decorre do posicionamento 

no gênero de empresa direcionada para a prática de aventura na natureza, 

oferecendo calçados e roupas voltados para este mesmo nicho. A imagem da marca 

fica em torno do diferencial de ser uma empresa cidadã engajada, protetora do meio 
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ambiente e defensora dos direitos humanos globais. É assim que a marca é 

considerada por seus stakeholders e é assim que ela é vista no mercado.    

Podemos entender melhor o modelo 3i através da Figura 12. 

 
Figura 12 - Modelo 3i aplicado a marca Timberland. 

 
Fonte: primária com base em Kotler (2013) 

 

Conclui-se então, que as marcas de varejo de moda devem estar atentas ao 

comportamento e anseios de seus clientes, a tendências atuais e futuras, à 

economia do seu negócio e à oferta do seu concorrente, para assim, apresentar 

suas ações de forma efetiva e comunicar sua marca a fim de ocupar uma posição 

diferenciada e de excelência no mercado.  

 

1.1.5 Engajamento dos Stakeholders  

 

Três autores da atualidade, estudados nesta pesquisa, falam deste assunto 

com propriedade.  

Kotler (2013) inicia abordando o tema de forma clara e sucinta, indagando que 

as empresas devem se preocupar mais com os clientes que com seus concorrentes, 

pois são eles que determinam a venda. Enfatiza que o cliente deve estar no centro 

dos ideais da empresa, nas discussões internas de como disputar, conquistar e 

manter esses clientes. Segundo o autor, a empresa deve trabalhar para manter o 

cliente satisfeito, fazendo com que ele volte a comprar, encantando-o e 

transformando-o em fã e defensor da marca, e afirma: “Crescer com o 
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desenvolvimento de clientes e stakeholders engajados” (2013, p. 23).  Para explicar 

como conseguir este resultado, ele ensina que os clientes não são impactados 

somente pelas ações da empresa. Eles são impactados também pelos funcionários, 

distribuidores, varejistas, agentes da mesma e pela propaganda boca-a-boca, 

portanto, são impactados todos os envolvidos em geral. 

Mackey (2013, p. 75), na teoria de capitalismo consciente, explica sobre a 

integração dos stakeholders, falando que empresas conscientes entendem e tratam 

a satisfação das necessidades de suas principais partes interessadas. “Na esfera da 

empresa, contudo, é essencial que uma gestão de “mente consciente” estabeleça 

um sistema em que todos os stakeholders estejam comprometidos com o objetivo da 

organização e envolvidos uns com os outros”. Ele completa que, assim como a 

palavra “corporação”, que vem do latim corpus, todos os envolvidos devem funcionar 

como órgãos vitais de um mesmo corpo, sendo respeitados, valorizados e 

integrados no contexto de todas - ou da maior parte possível - as operações da 

empresa. 

Souza (2016), em seu livro Clientividade, apresenta formas de oferecer ao 

cliente o que ele quer. Ele aborda em diversos momentos que é preciso mobilizar e 

engajar todos para a missão de encantar o cliente, partindo da premissa de que não 

há cliente encantado em empresas com funcionários infelizes. Ele discute o conceito 

de que todos somos clientes, e que todos temos clientes. Com isso, numa empresa 

bem sucedida, do porteiro ao presidente, todos são responsáveis pelo sucesso da 

marca. Por este motivo, todos devem ser motivados e capacitados, não só os que 

estão na linha de frente, mas também os que não interagem diretamente com o 

cliente. O autor completa a teoria dizendo que engajar toda a rede de stakeholders 

na cultura e filosofia da empresa faz com que todos comprem a proposta de valor da 

marca.  

Mackey (2013) afirma que organizações ganham força a partir do compromisso 

e da criatividade dos funcionários satisfeitos. Empresas conscientes, motivadas por 

propósito e regidas pelo modelo de partes interessadas obtêm quantidade de 

energia humana construtiva, uma vez que contam com o engajamento apaixonado 

de seus colaboradores, a fidelidade de seus clientes, a atenção íntima dos 

fornecedores e assim por diante. O autor apresenta o exemplo da marca Patagonia, 

que vê pouca distinção entre as partes interessadas. O CEO da marca, Casey 

Sheahen, afirma: “tentamos fazer com que todos os nossos stakeholders se sintam 
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parte da tribo. Transparência, ótimo serviço ao cliente, qualidade de alto nível, 

ativismo ambiental, todas essas coisas são importantes para funcionários, clientes e 

todos os nossos outros públicos” e completa dizendo: “nós realmente não vemos 

nenhuma diferença entre nossos stakeholders, e os tratamos como um só”. 

Meisler (2017), CEO da marca masculina Reserva, conta que, partindo dos 

valores da empresa em valorizar as pessoas, trabalham para desenvolve-las da 

melhor forma.  “Acreditamos que pessoas boas fazem boas empresas [...] 

trabalhamos para formar e desenvolver nossa gente. Treinamos, capacitamos e 

damos feedback. Queremos que as pessoas alcancem voos mais altos sempre”. O 

autor prossegue detalhando cada valor da empresa, explicando que cada item 

coloca o valor humano acima de tudo. “Juntos somos melhores que sozinhos”; 

“Acreditamos em relacionamentos com comunicação aberta, fácil e transparente”; 

“Todos pensam e atuam como donos do negócio”; “movemos céu e terra por nossos 

clientes”; “A venda é consequência de um relacionamento verdadeiro e de um 

serviço impecável”; “Inspiramos soluções para os problemas sociais do país”; 

“ouvimos e colaboramos com as comunidades ao nosso redor”; “geramos o menor 

impacto socioambiental possível em tudo o que fazemos”; “construímos relação de 

parceria com nossos fornecedores” (Meisler, 2017). Meisler conta que o 

departamento de recursos humanos se baseia no seguinte tripé: “fé em nossas 

pessoas, felicidade no trabalho e construção de uma empresa feita de donos” 

(Meisler, 2017). 

Percebe-se com experiências profissionais e relacionamento com empresários 

de diversos setores do varejo de moda, que sua grande maioria anseiam pela 

mesma finalidade: ter uma marca forte que conquiste o coração de todos. Porém, o 

que deve ser lembrado é que o principal capital de uma empresa é o capital 

humano. Os colaboradores são os primeiros envolvidos na marca e assim os 

primeiros a divulgarem os valores da empresa. Uma empresa bem construída deve, 

além de cativar seus clientes, oferecer um clima organizacional agradável, 

responsabilidades e autonomia, relacionamento interpessoal, liberdade e méritos 

reconhecidos. Os funcionários são os principais advogados de defesa da marca, 

muito antes dos clientes terem contato com ela. 
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2 METODOLOGIA PROJETUAL 
 

Este relatório está apoiado à metodologia do design thinking6, que consiste 

basicamente nas fases de imersão, ideação e prototipação, segundo Vianna (2012), 

com uma abordagem qualitativa que busca compreender processos e encontrar 

possibilidades por meio de uma visão holística e sistêmica. Para o embasamento 

metodológico utilizou-se autores como Tim Brown, Tennyson Pinheiro, Luis Alt, 

Jeanne Liedtka, Tim Ogilvie, Mauricio Vianna, Ysmar Vianna, Isabel K.Adler, Brenda 

Lucena e Beatriz Russo. 

Essa metodologia foi escolhida por contemplar todas as etapas do projeto e 

oferecer uma série de ferramentas que auxiliaram o cumprimento dos objetivos 

propostos, como o modelo de Diamante Duplo oferecido pelo Design Council7, 

caracterizado por quatro etapas, e utilizando ferramentas de apoio em cada uma das 

etapas. O modelo divide-se em: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar, ao qual 

foi renomeado pela pesquisadora como: Investigar, Analisar, Viabilizar e Entregar, 

conforme observa-se na Figura 13. 

 
Figura 13 – Diamante Duplo e as etapas por Design Council e renomeadas pela pesquisadora 

 
Fonte: primária com base em DESIGN COUNCIL, 2019, web. 

 

O modelo permitiu investigar o mercado de moda contemporâneo e entender 

melhor os processos de abordagem que grandes marcas utilizam para atrair e 

encantar clientes através de ações do branding experience. A metodologia também 
                                                
6 “Design thinking é uma abordagem antropocêntrica para inovação que usa ferramentas dos 
designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos 
para o sucesso dos negócios” (TIM BROWN, 2009) 
 
7 O Design Council é um órgão público no Reino Unido, fundado em 1944, responsável por tornar o 
design um tema central no desenvolvimento da Grã-Bretanha. É uma instituição que trabalha para 
melhorar a vida das pessoas através do uso do design. (DESIGN COUNCIL, 2019, web) 



 

45 
 

assistiu em encontrar micro e pequenas marcas de confecção e varejo de moda de 

Jaraguá do Sul e analisá-las para entender suas fraquezas, e assim apresentar uma 

proposta através do guia que auxilia gestores dessas marcas a também usarem as 

ações de branding experience para atrair e melhorar o relacionamento com seus 

clientes. 

O projeto foi divido através das etapas do diamante duplo citadas acima. Na 

primeira etapa, onde contempla a Investigação, após a contextualização dos 

conceitos estudados, buscou-se detalhar elementos que caracterizam o DNA de 11 

marcas contemporâneas pesquisadas, através de um mapa de DNA desenvolvido 

pela autora. Em seguida, após o preenchimento do mapa de DNA, também 

pesquisou-se ações e campanhas de branding experience das mesmas. Ainda foi 

necessário investigar, através do site APEVI (Associação das micro e pequenas 

empresas e empreendedor individual do Vale do Itapocu), as micros e pequenas 

marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul. Entre 1524 associadas, 

filtrou-se as de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul, chegando ao 

número de 31 empresas com 47 marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá 

do Sul, e com a ajuda da ferramenta “Cartões de Insights8”, juntou-se informações 

embasadas em dados reais através da pesquisa desk nos sites oficiais de cada 

marca e que facilitou em rápidas consultas nas etapas seguintes. 

 Na etapa de Analisar, através de análise sincrônica, analisou-se as ações e 

campanhas de 11 marcas contemporâneas em relação ao seu DNA. As 47 marcas 

de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul também foram analisadas através 

dos cartões de insights que ajudaram também com a mesma ferramenta de análise 

sincrônica, para conhecer a marca com maior e menor desempenho em relação aos 

elementos do mapa de DNA.   

Na etapa de Viabilizar, após a análise das marcas de Jaraguá do Sul onde 

chegou-se ao resultado da marca de maior e menor desempenho, e com o apoio do 

resultados da análise das marcas contemporâneas, foi possível desenvolver o guia 

proposto nesta pesquisa. Por fim, na etapa de Entrega, apresenta-se um Guia de 

Branding Experience para ajudar gestores de micro e pequenas empresas de 
                                                
8 Segundo Viana (2012, p.65), “cartões de insight são reflexões embasadas em dados reais das 
Pesquisas Exploratória, Desk e em Profundidade, transformadas em cartões que facilitam a rápida 
consulta e o seu manuseio. Geralmente contém um título que resume o achado e o texto original 
coletado na pesquisa juntamente com a fonte. Além disso, podem ter outras codificações (como o 
local de coleta, momento do ciclo de vida do produto/ serviço ao qual se refere etc.) para facilitar a 
análise.” 
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confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul na implementação de ações que 

buscam melhorar o relacionamento com seus clientes. 

Todas as etapas e o objetivo de cada uma estão detalhadas abaixo, na Figura 

14. 

 
Figura 14 – Design Thinking e o modelo do Diamante Duplo e o objetivo de cada etapa 

 
Fonte: primária. 

 

2.1 MARCAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Como foi visto nos capítulos anteriores da contextualização deste relatório, 

percebe-se que as pessoas esperam das marcas um relacionamento transparente, 

lealdade no propósito e inovação para atender suas atuais demandas. Com base 

neste contexto e através de pesquisas bibliográficas e observação de mercado, 
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identificou-se 11 marcas que foram pesquisadas com maior foco na temática desta 

pesquisa por praticarem o branding experience em suas ações estratégicas, as 

quais estão sendo citadas como “Marcas Contemporâneas” ao longo do relatório.  

Foram usados 2 critérios para filtrar e escolher as marcas que serão 

pesquisadas: 1) marcas que respeitam o consumidor, segundo pesquisa levantada 

para a revista Consumidor Moderno; 2) marcas mais inovadoras segundo prêmio 

Whow! de Inovação 2018. 

Viu-se através das marcas internacionais pesquisadas que o conceito de 

experiência do cliente é bastante amplo, mas cada país apresenta um certo grau de 

amadurecimento em relação a ele. No Brasil, identificou-se que o consumidor ainda 

se atenta ao básico. Estudos identificam que apesar de todas as exigências, 

apresentadas anteriormente, da transformação comportamental do mercado à 

tecnologias e aos novos modelos de negócios, os consumidores ainda valorizam 

elementos simples, como ser bem atendido. O branding experience também é 

responsável por trabalhar a estratégia do atendimento cordial e atencioso, segundo 

Consolo (2015). 

Um estudo desenvolvido pela consultoria A Ponte Estratégia, exclusivo para a 

revista Consumidor Moderno (2018, web), em outubro e novembro de 2017, com 

tema: “As Empresas que mais Respeitam o Consumidor”, revelou os fatores que 

levam as pessoas a sentirem que uma marca tem consideração por elas.  Torretta, 

CEO da consultoria responsável pela pesquisa, relatou que os critérios de 

julgamento dos consumidores em relação as empresas sofreu uma mudança em 

relação a mesma pesquisa feita anos anteriores, pois segundo ele, o fato do Brasil 

ter saído de uma das piores recessões econômicas, o perfil do brasileiro não é mais 

o mesmo de anos atrás. As pessoas passaram por uma fase em que podiam 

comprar quase tudo o que queriam, e depois de terem experimentado tudo o que 

podiam, tornaram-se pessoas mais exigentes. Torretta também afirma que alguns 

critérios do estudo que define o nível de respeito exercido pelas empresas mudaram 

para acompanhar a evolução do consumidor e do mercado. Inovação e conveniência 

por exemplo, passaram a fazer parte da pesquisa.  

A 15º edição dessa pesquisa entrevistou 1490 pessoas de seis estados 

brasileiros (Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Distrito Federal). Cada pessoa indicou até seis segmentos com os 

quais teve contato nos últimos seis meses. Assim, o estudo considerou não só a 



 

48 
 

percepção por empresa como também a experiência em si. Segundo informações da 

revista, alguns dados foram ponderados para garantir a representatividade de cada 

estrato (sexo, idade, classe social e região).  

De acordo com os entrevistados, uma empresa respeita o consumidor quando 

ela consegue oferecer: 1) produto de boa qualidade e variedade de produtos; 2) 

preços atrativos, promoções e ofertas vantajosas; 3) resolver suas necessidades, 

solicitações e/ou reclamações; 4) loja física com boa estrutura/ambiente; 5) 

atendimento solicito; 6) facilidades de pagamento; 7) inovação; 8) opções e ofertas 

de canais de atendimento; 9) conveniência. 

Dentre os segmentos apresentados pelo resultado da pesquisa de marcas que 

respeitam o consumidor, e de acordo com o critério de escolha das marcas 

pesquisadas neste relatório técnico, levou-se em consideração as empresas do 

segmento de moda, encontrando 5 marcas contemporâneas, apresentadas na 

Figura 15. 

 
Figura 15 – As empresas que respeitam o consumidor do segmento de moda 

MARCA                                        SEGMENTO 

• Alpargatas: Havaianas                            Chinelos 

• Alpargatas: Osklen                                  Moda luxo          

• Arezzo                                                     Calçados femininos 

• Hering                                                      Casual básico 

• Netshoes                                                 Marketplace - artigos esportivos 

Fonte: primária 

 

A pesquisa ainda se desdobra em outras categorias irrelevantes para este 

estudo.  

Para escolher as marcas mais inovadoras do Brasil, utilizou-se o prêmio Whow! 

de inovação como critério. O prêmio busca identificar e reconhecer empresas 

protagonistas na geração de produtos e serviços inovadores em 37 segmentos do 

mercado. O Centro de Inteligência Padrão (CIP), especialista em estudos, 

pesquisas, análise e insights, fez um levantamento entre 1925 companhias que 

tiveram seus nomes associados a fatores de inovação em 2018. Partindo deste 

número, o CIP conduziu uma análise quantitativa de aderência das inovações à 
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metodologia do prêmio, chegando a um número de 246 empresas distribuídas em 37 

categorias. Foram considerados seis tópicos para a seleção, os quais tiveram a 

avaliação de onze especialista. Os tópicos são: 1) modelo de negócio; 2) novo 

produto/serviço; 3) nova tecnologia; 4) diferencial competitivo; 5) mudança na 

gestão/posicionamento; 6) com potencial incremental ou disruptivo. Os critérios que 

os especialistas usaram para avaliar, foram: relevância na inovação; 

amplitude/impacto da inovação para os stakeholders; diferenciação da concorrência; 

crescimento/ganho de mercado; histórico/pipeline da inovação; escalabilidade. 

Para contemplar a pesquisa do presente relatório técnico, a partir das 100 

marcas escolhidas no prêmio encontrou-se 6 marcas contemporâneas no setor 

moda, apresentadas na Figura 16. 

 
Figura 16 – Marcas do segmento de moda mais inovadoras do Brasil, segundo prêmio Whow! 2018 

MARCA                                        SEGMENTO 

• Nike                                                          tênis e artigos esportivos          

• Adidas                                                      tênis e artigos esportivos 

• C&A                                                          loja de departamento de moda 

• Amaro                                                       marca digital – moda feminina 

• Renner                                                      loja de departamento de moda 

• Riachuelo                                                  loja de departamento de moda 

Fonte: primária 

 

Assim foram selecionadas 11 marcas a serem pesquisadas neste estudo para 

obter informações relevantes que na sequência terão os dados investigados, 

analisados e viabilizados para criação de diretrizes capazes de auxiliar nas 

estratégias de marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul. 

 

2.2 INVESTIGAR 

 

Após a pesquisa bibliográfica realizada que solidificou a base teórica para o 

desenvolvimento do projeto, percebeu-se a necessidade de direcionar esforços para 

conhecer melhor os elementos de DNA de cada uma das marcas contemporâneas 
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citadas anteriormente. Assim, foi realizada uma pesquisa desk9 definida por Vianna 

(2012, p. 32) como sendo “uma busca de informações sobre o tema do projeto em 

fontes diversas (websites, livros, revistas, blogs, artigos, entre outros)”, que será 

apresentada no subcapítulo 3.2.1 intitulada como “Elementos de DNA das 11 

marcas contemporâneas”.  

Além de entender as características de DNA das marcas contemporâneas, 

percebeu-se também a necessidade de conhecer campanhas e ações de branding 

experience que elas trabalham. Dessa maneira foi realizada outra pesquisa desk, 

para compreender como as marcas contemporâneas abordam e assim se 

relacionam com seus clientes, integrando para o objetivo principal desse projeto. O 

subcapítulo 3.2.2 intitulado como “Ações de branding experience das 11 marcas 

contemporâneas”, apresenta como foi conduzida essa pesquisa, bem como os 

resultados alcançados. Em seguida, investigou-se as micro e pequenas marcas de 

confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul, as quais objetiva-se este projeto. 

 

2.2.1 Elementos de DNA das 11 marcas contemporâneas  

 

 Como foi abordado na contextualização deste relatório, alguns conceitos são 

importantes para conhecer a identidade das marcas. Assim, foram definidos oito 

características para identificar cada marca, e completar os elementos de DNA. Tais 

como: Segmento; Missão, Visão e Valores; Propósito; Posicionamento e Slogan; 

Público Alvo; Produtos; Pontos de contato e Canais de venda.  

A partir de então iniciou-se uma pesquisa desk através do site oficial das 11 

marcas contemporâneas para identificar as características de cada uma delas. As 

marcas foram pesquisadas separadamente, sob ordem aleatória, da seguinte forma: 

1ª Grupo Alpargatas: Havaianas; 2ª Grupo Alpargatas: Osklen; 3ª Arezzo; 4ª Hering; 

5ª Netshoes; 6ª Nike; 7ª C&A; 8ª Amaro; 9ª Renner; 10ª Riachuelo; 11ª Adidas.  

Em seguida, construiu-se um mapa de DNA de marca, para organizar de forma 

dinâmica e ilustrativa todas as informações coletadas. O formato do mapa de DNA 

está abaixo, na Figura 17. 

 

                                                
9 Segundo Vianna (2012, p.32) o nome Desk origina-se de desktop, e é utilizado porque a maior parte 
da pesquisa secundária realizada atualmente tem com base referências seguras da internet. Desk 
também significa “mesa” na sua tradução, e muitas vezes é traduzida com esta conotação. 
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Figura 17 – Mapa de DNA de marca

 
Fonte: primaria 

 

Este mapa foi utilizado para identificar e apresentar os elementos de DNA das 

marcas contemporâneas. A figura 18 abaixo, exibe a marca Havaianas para melhor 

entendimento do mapa preenchido.  
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Figura 18 – Mapa de DNA da Havaianas

 
Fonte: primária. 

 

Os demais mapas encontram-se para consulta no apêndice deste relatório e 

apresentam detalhadamente as características de cada uma das 11 marcas. 

 

2.2.2 Ações de branding experience das 11 marcas contemporâneas 

 

Após a pesquisa desk que contemplou a identificação dos elementos de DNA 

das marcas contemporâneas, iniciou-se outra pesquisa desk, dessa vez para 

identificar as ações de branding experience que cada uma das marcas aplica para 

se relacionar com seus clientes. Os resultados foram obtidos através do site de 

buscas Google, com a palavra “experiência de compra” e o nome da marca ao lado, 

por exemplo: experiência de compra Havaianas. Nesta pesquisa, encontrou-se 

diversos resultados para cada marca, citados abaixo. A resposta mais relevante 

encontrada foi analisada na fase Análise, no capítulo 3.3 deste relatório.  
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Havaianas: Em 2009 a marca inaugurou sua primeira loja conceito, também 

chamada de flagship store como vimos no capítulo 2.1.3.1 contextualizado por 

Genesini (2014).  Em um endereço luxuoso de São Paulo, a tão cobiçada Rua Oscar 

Freire no bairro de Jardins, com 300 m² de um espaço milimetricamente pensado em 

oferecer aos clientes sua melhor experiência, onde a marca expõe toda a linha das 

sandálias, desde a mais simples até uma customizada com cristais Swarovski, além 

da coleção de bolsas e também toalhas, chaveiros, pins e meias.  

A construção, criada pelo arquiteto Isay Weinfeld, foi desenvolvida em níveis 

descendentes em clima de descontração em um espaço conceitual e inovador que 

combinasse com o endereço nobre. No plano da rua, localizado no mezanino, fica 

apenas uma pequena área de estar de onde se pode observar toda a loja. Em um 

nível abaixo está localizada a loja propriamente dita, composta por elementos 

autônomos como: uma barraca de feira que lembra a origem popular das sandálias, 

um contêiner que abriga os modelos "tipo exportação", um cilindro transparente 

expõe os chamados "novos produtos" da marca: bolsas, meias, toalhas, etc. Há 

também um cubo tecnológico que conta a história das Havaianas e em um espaço 

mais rebaixado ficam os serviços de customização e expositores para os produtos 

da linha infantil. 

 
Figura 19 – Loja conceito Havaianas, Oscar Freire 

 
Fonte: https://www.estudioroxo.com.br/como-havaianas-construiu-uma-marca-global/ 

 



 

54 
 

Osklen: Como foi visto no capítulo 2.1, na visão de Schmitt (2000), para a 

construção de uma marca forte e a identificação dos clientes com ela, é preciso uma 

aproximação dos cincos sentidos, junto aos sentimentos e à mente, para representar 

uma relação entre a marca e algo pelo qual o consumidor se interesse, para que ele 

a inclua no seu cotidiano. 

Foi através da identidade olfativa que a Osklen resolveu aproximar-se do seu 

público, incorporando sua essência às linhas desenvolvidas para casa (linha home), 

de modo que cada cliente pudesse levar a lembrança da marca/loja para sua própria 

casa.  

O objetivo é criar uma memória afetiva com os produtos, para as pessoas 

lembrarem do local onde estiveram. Estar em um ambiente agradável ao olfato 

aumenta o tempo de permanência do cliente no estabelecimento, amplia a relação 

de empatia entre vendedores e consumidores e cria uma lembrança do local. 

A fragrância das lojas da marca foi criada em 2005, junto com a coleção 

Vento e remete à natureza. É um cheiro de vento misturado com o da chuva, que se 

relaciona com o posicionamento ecológico da marca, usado nas roupas. 
 

Figura 20 – Fragrância Vento, Osklen. 

 
Fonte: Google imagens/ Osklen fragrância vento 
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Arezzo: No Natal de 2007, algumas clientes da Arezzo receberam em casa uma 

caixa de presente com uma sandália e um cartão de Natal, escrito à mão pela 

vendedora que costuma atender a cliente ou pela gerência da loja. A campanha da 

Arezzo pode ser considerada uma prática inovadora no comércio varejista para fazer 

frente às táticas da concorrência. Ao invés de utilizar fórmulas saturadas, como 

descontos, envio de catálogos e cartões de Natal genéricos, a empresa desenvolveu 

uma sandália especial para a ação. Com o objetivo de tornar a experiência o mais 

pessoal possível, o presente tinha o número exato da cliente e foi entregue para 

garantir o recebimento na data planejada. Esta ação de reconhecimento se valeu 

dos princípios do marketing 1 to 1 da empresa. One to one significa relacionar-se 

com clientes de forma individual, um cliente de cada vez. Significa, então, tratar 

clientes diferentes de forma diferente.  

Após um processo de identificação de clientes e diferenciação por valor, 

baseada nas compras e frequência à loja, cada franquia elaborou uma lista das suas 

melhores clientes para participarem da ação. As listas também foram avaliadas pelo 

departamento de marketing da Arezzo e editadas quando necessário. Um ponto 

forte foi a participação de todas as franquias da marca, que são aproximadamente 

200 em todo o Brasil.  

A partir do conhecimento dos clientes, é possível colocá-las em prática para os 

clientes adequados, permitindo que pessoas de diversos perfis sintam-se atendidas 

de maneira personalizada. Para medir o retorno, é preciso que a campanha tenha 

um objetivo: a Arezzo fez a ação para reconhecer suas melhores clientes pelo 

sucesso da empresa em 2007. Os critérios estipulados para avaliar o retorno da 

campanha foram medidos pelo número de telefonemas ou visitas das clientes para 

agradecer o presente. Essas interações foram registradas no histórico das clientes, 

e superaram as expectativas da empresa.  

De acordo com o departamento de marketing, o movimento nas lojas no 

período subsequente à campanha aumentou significativamente. Além disso diversas 

consumidoras com o perfil de “melhores clientes” que não haviam recebido a 

sandália, voluntariamente atualizaram seu cadastro para participar da ação. Elas 

receberam o brinde no ato, pois havia um estoque nas lojas para essa situação e a 

Arezzo melhorou ainda mais seu conhecimento das clientes, enriquecendo seu 

banco de dados. Uma campanha orientada a clientes, quando bem planejada, tem 
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grandes chances de atingir os objetivos e, muitas vezes, pode trazer ótimos 

resultados. 

 

Hering: Foi inaugurada no Morumbi Shopping, em São Paulo, a Hering Experience, 

loja conceito da marca de roupas. O objetivo do local é colocar a relação com o 

consumidor em primeiro lugar. O espaço proporciona uma experiência interativa, 

também visto no capítulo 2.1.3.1, contextualizado por Genesini (2014), com 

funcionalidades de serviços e personalização para oferecer facilidades e fortalecer a 

relação.  

A loja conceito foi pensada para que o cliente seja o protagonista. Na vitrine, 

ele pode interagir e tirar fotos. O espaço “Do seu jeito” é dedicado para a escolha de 

estampas exclusivas para imprimir nas camisetas, que ficam prontas na hora, em 

um processo que deve durar cerca de cinco minutos. Em frente ao ponto de venda, 

uma televisão disponibiliza conteúdo personalizado. No provador, o consumidor tem 

toda a coleção disponível para consulta em uma tela touch screen, por meio da qual 

pode descobrir quais são as peças que podem ser combinadas com a que está 

sendo provada. Se o cliente desejar novas peças ou tamanhos diferentes, a 

solicitação pode ser feita ao vendedor sem sair da cabine, através da tela. 
  

Figura 21 – Hering Experience, Morumbi Shopping, SP.

  
Fonte: Diário do Comércio 

 
Netshoes: A maior e-commerce de artigos esportivos do mundo, que em 2014 

lançou a Sport Machine Powered by Netshoes, a primeira máquina de vender 

camisetas da Seleção Brasileira de futebol. A marca disponibilizou máquina na 
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cidade de São Paulo, permitindo que torcedores brasileiros e estrangeiros tivessem 

acesso com maior agilidade possível ao produto oferecido. 

A Sport Machine foi desenvolvida para a venda de qualquer artigo esportivo, 

mas a camiseta da Seleção Brasileira de Futebol foi o produto escolhido para o 

lançamento das máquinas. Trata-se de uma iniciativa visando aproximar o esporte à 

vida das pessoas, propósito da marca.  

O apresentador e humorista Rafael Cortez foi escolhido com embaixador do 

projeto. Por meio de divertida interação por vídeo, o apresentador conduz todo o 

processo de compra e passa detalhes técnicos da camisa. Se o cliente desejar ouvir 

todas as explicações de navegação com o humor do apresentador, o tempo médio 

de duração é de 5 minutos.  

A máquina também está adaptada para deficientes auditivos. A empresa 

investiu em uma experiência similar à da loja virtual da Netshoes, permitindo que o 

cliente tenha uma visão do produto em alta resolução e possa girá-lo em 360° por 

meio de tela touch screen.  

As camisetas vêm num cilindro especial com o logo da campanha da Netshoes 

“Brasil, viva o futebol como nunca”. A Sport Machine Powered by Netshoes integra 

as ações de marketing preparadas pela loja virtual em decorrência dos eventos 

esportivos internacionais sediados no Brasil. A ação permite à Netshoes trazer mais 

uma vez uma experiência inovadora de compra e estar próxima das pessoas em 

locais de grande circulação com um artigo esportivo que é orgulho nacional. O 

potencial de impacto é enorme, pois não é necessário ser esportista ou atleta de alta 

performance, basta ser um torcedor. O cliente ainda pode trocar a camiseta, caso 

deseje. A central de relacionamento da Netshoes está à disposição 24 horas por dia, 

nos 7 dias da semana, através de telefone, chat ou e-mail, com a mesma 

comodidade da loja virtual - que tem a primeira troca gratuita. As Sport Machines 

foram colocadas em esquemas rotativos, em diversos pontos da cidade de São 

Paulo, como estações de metros e universidades e são divulgados nas redes sociais 

da Netshoes.  
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Figura 22 – Sport Machine Netshoes. 

  
Fonte: https://autoatendimento.wordpress.com/2014/05/21/netshoes-cria-maquina-para-vender-

camisas-da-selecao/ 
 

NIKE: Como visto anteriormente, quando Reiman (2013) aborda a temática sobre 

propósito de marca, afirma que as pessoas vivem em tempos em que novas vozes 

estão sendo ouvidas e assim as necessidades emocionais não podem ser 

preenchidas por tecnologias apenas. Segundo o autor, o exclusivo tornou-se 

inclusivo, abrangendo fatias antes marginalizadas na sociedade, derrubando 

padrões estéticos e defendendo causas, e que por isso as marcas devem considerar 

um olhar para o social, estilos de vida e as comunidades.  

Seguindo seu propósito de onde todos prosperam em igualdade de condições 

e que a diversidade promove a criatividade e acelera a inovação, usando o poder do 

esporte para levar o mundo adiante, a Nike lança sua primeira linha de hijabs para 

atletas muçulmanas. Segundo a revista Época, os laboratórios da Nike em Oregon, 

nos Estados Unidos, são conhecidos por entregar inovações que logo viram 
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referência em materiais esportivos, como por exemplo os amortecedores de tênis 

que utilizam tecnologia espacial e também como a pulseira-sensor Fuelband, que 

permite ao atleta monitorar seu próprio desempenho.  

 
Figura 23 – Campanha Nike Hijab para atletas muçulmanas 

 
Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/04/como-nike-pretende-motivar-mais-

muculmanas-praticar-esportes.html 
 

Hijab é um acessório da doutrina islâmica utilizado pelas muçulmanas em sinal 

de modéstia, usado para cobrir os cabelos, orelhas e pescoço. O acessório tem 

potencial para impulsionar a prática de esporte entre seguidoras do Islã que muitas 

vezes é difícil para as atletas dessa religião competir em alto nível, por não terem 

um hijab adequado. Os hijabs que eram disponibilizados no mercado eram grandes, 

saem do lugar e encharcam de suor, comprometendo o desempenho das poucas 

mulheres que conseguiram vencer as barreiras culturais para praticar atividades 

físicas.  

Depois de ouvir esta reclamação, foi necessário um ano de pesquisas até que 

se chegasse a um modelo que não atrapalhasse os movimentos e a um tecido que 

permitissem a transpiração da pele e fosse opaco o bastante para manter a discrição 

das atletas. O lançamento mundial aconteceu em março de 2017 e todo o 

desenvolvimento foi feito em conjunto com atletas, para garantir um caimento 

perfeito.  

Para a esgrimista olímpica Ibtihaj Muhammad, o lançamento foi celebrado e ela 

declarou à imprensa: imprensa: “será uma maneira de fazer avançar o debate sobre 
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hijabs e mulheres muçulmanas nos esportes, fazendo esses esportes serem mais 

inclusivos”. 

  
Figura 24 – Campanha Nike Pro Hijab 

 
Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/04/como-nike-pretende-motivar-mais-

muculmanas-praticar-esportes.html 
 
C&A: A C&A inova para transformar suas lojas de forma mais ecoeficiente. Em 

dezembro de 2009, em Porto Alegre (RS), a loja da cidade é reformada e passa a 

ser e segunda unidade “verde” da empresa no mundo. A primeira loja foi inaugurada 

em 2008, em Mainz, na Alemanha. Assim, em 2013, nasceu a Loja Eco, a primeira 

loja do varejo de moda no Brasil com o selo LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), certificação para construções sustentáveis, concedida pela 

organização não governamental americana U.S. Green Building Council (USGBC), 

de acordo com os critérios de racionalização de recursos (energia, água, etc.) 

atendidos por um edifício. Para obter o reconhecimento, a unidade passou por uma 

avaliação feita em sete dimensões: Espaço Sustentável; Eficiência do Uso da Água; 

Energia e Atmosfera; Materiais e Recursos; Qualidade Ambiental Interna; Inovação e 

Processos; e Créditos de Prioridade Regional. O espaço em Porto Alegre, que foi 

totalmente remodelado, adota conceitos de sustentabilidade com o objetivo de 

racionalizar o consumo de água, de energia e, consequentemente, de emissão de 

C0². A preocupação ecológica na unidade é percebida desde a utilização de 

produtos ambientalmente corretos até a criação do espaço de sustentabilidade ao 

cliente. Uma das atrações da nova loja é o “Espaço Cliente”, um local exclusivo de 

informações sobre sustentabilidade e com coleções sustentáveis da C&A, como 

camisetas de algodão orgânico, sacolas retornáveis, chinelos de pneu reciclado e 

camisetas de malha feitas com garrafas pet recicladas. O local ainda conta com 
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coletor de lixo eletrônico, como celulares, pilhas e baterias; painéis com ações de 

sustentabilidade da C&A e monitores especialmente treinados para dar informações 

sobre o assunto. Outra novidade é o telhado verde na cobertura, com 640 m², que 

além de promover a biodiversidade, o isolamento térmico acarretará a redução do 

calor e do frio no interior da loja e, consequentemente, a menor necessidade do uso 

do ar condicionado. A vantagem é de se criar esse ambiente agradável aos 

funcionários e ao meio ambiente, gerando a melhor absorção da água da chuva, 

evitando-se sobrecarregar por escolas, para incentivar a educação ambiental. 

Outras iniciativas diminuem os impactos ambientais gerados pela reforma e no 

funcionamento da unidade. São elas: iluminação inteligente, com lâmpadas 

econômicas e sensores de presença nas escadas; paredes claras, as quais 

melhoram as condições térmicas, reduzindo o uso de ar condicionado; uso de 

painéis solares, instalados na cobertura, para o aquecimento da água dos chuveiros; 

gerenciamento remoto de demanda que controla o uso do ar condicionado conforme 

a temperatura e o número de usuários na loja; troca dos motores das escadas 

rolantes; substituição de grande parte dos equipamentos eletrônicos por modelos de 

baixo consumo, com selo norte-americano EnergyStar; chuveiros e torneiras de 

baixa vazão; mictório a seco (sem água); sistema de irrigação eficiente, com 50% de 

aproveitamento de águas pluviais para irrigação do telhado verde, eliminando o uso 

de água potável; uso de tintas com quantidade mínima de substâncias nocivas à 

saúde. As medidas visam, também, baixar o consumo de água entre 30% e 40%, 

em dois anos, e em 20% o de energia. 

A preocupação com o meio ambiente é uma constante no cotidiano da 

empresa. A C&A implementou coleta seletiva e a utilização de dosadores de água e 

de energia em toda a empresa. As lojas de todo o país usam sacolas 

oxibiodegradáveis, em substituição às de plástico, e adotaram o papel reciclado nas 

embalagens de presentes e em todo material de papelaria usado na empresa. A 

C&A também adotou o uso de biodiesel em 100% da sua frota, como forma de 

reduzir a emissão de poluentes dos caminhões movidos a diesel. Além disso, desde 

2008, realiza o controle de qualidade da fumaça emitida pelos caminhões que utiliza. 

Os veículos aprovados recebem um ‘Selo Verde”, criado pela C&A. 
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Figura 25 – Loja Eco C&A, Porto Alegre
 

Fonte: portal do varejo 
 

 
Amaro: A Amaro usa big data10 para entender o perfil das consumidoras e facilitar a 

experiência de compra. Com o size advisor da marca, termo usado para “consultor 

de medidas”, a cliente preenche informações básicas, como peso, altura, e algumas 

preferências, e recebe uma sugestão de qual é o melhor tamanho da peça para 

comprar. A recomendação é baseada no feedback de outras pessoas semelhantes 

que compraram ou devolveram. Além disso, a empresa está constantemente 

gerando dados por meio das vendas, seguindo sua linha nativa digital, pois a maioria 

das compras realizadas na Amaro são online.  

 

Renner: Em 2016, a Renner participou de ações que motivaram o público e fizeram 

com que sentissem e experimentassem as mais diferentes sensações da edição do 

Planeta Atlântida, festival realizado pelo Grupo RBS, em Atlântida (RS). Fiel parceira 
                                                
10  O termo big data refere-se a um grande conjunto de dados gerados e armazenados com os quais 
os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não conseguem lidar em um tempo 
tolerável. Assim, os centros de dados tiveram que aprender a lidar com o crescimento exponencial de 
dados gerados e tiveram que desenvolver novas ferramentas para isso. Chen, Min; Shiwen; Liu, 
Yunhao (2014) 
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do Planeta Atlântida, a Renner que completou 20 anos como patrocinadora, 

preparou, além das atividades interativas em um espaço chamado Arena Renner 

360º, uma série de ações muito especiais em seu camarote. Com uma cenografia 

grandiosa feita com painéis de LED na fachada, as instalações proporcionaram ao 

público projeções que levaram a uma viagem incrível ao espaço. Além 

disso, contaram ainda com a apresentação musicais no seu camarote. Outra ação 

da Renner foi o High Jump, uma camas elásticas disputada entre os que estavam 

presente durante as duas noites de evento. Quem conseguiu pular mais alto a cada 

noite, recebeu um cartão presente Renner. No camarote Renner, celebridades 

aproveitaram o espaço preparado com placas de LED para produzir conteúdos 

diversos que, com espelhos instalados nas paredes, multiplicaram as imagens, 

dando uma ideia de efeito caleidoscópio e gerando maior visibilidade para a marca 

no meio online. Quem esteve presente, pode encontrar um ambiente descolado que 

contou ainda com Headbands, profissionais preparados para fazer penteado. 

Figura 26 – Camarote Renner, Planeta Atlântida.

 
Fonte: https://www.promoview.com.br/live-marketing/marcas-fazem-o-verao-do-planeta-atlantida.html 
 
Riachuelo: em 2013, a Riachuelo lançou uma loja conceito da Rua Oscar Freire.. A 

loja expõe todos os produtos Premium do coleção. Entre as exclusividades loja, 

também era possível encontrar um espaço destinado aos produtos da Swarovski. A 

fachada da loja recebe periodicamente intervenções de artistas convidados. Para 

introduzir o fast-fashion no lugar que tem os pontos de rua mais caros do Brasil, a 
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empresa investiu cerca de 6 milhões de reais na obra. Batizada de Riachuelo 

Fashion Five, ela reuniu peças criadas por dez personalidades ligadas à moda, com 

preços entre R$29,90 e R$299,00. Cada uma assinou cinco itens. Os nomes variam 

da cantora Claudia Leitte à blogueira Camila Coutinho.  
 

Figura 27 – Fachada Loja conceito Riachuelo, Oscar Freire 
 

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/consumo/riachuelo-e-outras-novas-lojas-que-chegam-na-oscar-
freire/ 
 

 
Adidas: A loja da Adidas na 5ª Avenida de New York, com um espaço de 4 mil m², 

simula um estádio de futebol, pelo menos na entrada e nos “vestiários” colocados no 

lugar de provadores. Há espaços para assistir jogos ao vivo. E também a 

possibilidade de customização, claro, além de áreas onde os clientes podem testar 

os produtos. Os consumidores também contam com espaços para lanches 

saudáveis e podem tentar ainda uma consultoria em tempo real sobre esportes. 

“Se a loja tivesse quatro andares recheados somente com produtos, as 

pessoas não iriam querer voltar. O desafio é que quando o cliente voltar em três 

meses, as coisas estejam diferentes. A loja é, portanto, diferente. O primeiro andar 

pode mudar para receber eventos, por exemplo. 
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Figura 28 – Loja conceito Adidas New York 

 
Fonte: https://portalnovarejo.com.br/2016/12/nike-adidas-novo-sentido-lojas-conceito/ 

 
 

Com isso, tem-se exemplos de como as 11 marcas contemporâneas se 

relacionam com seus clientes através do branding experience, e assim, na próxima 

etapa, será apresentada as análise dessas ações com relação a cada DNA de 

marca. 

 

2.2.3 Micro e pequenas marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul 

 

Levando em conta as características das empresas para quem está sendo 

elaborado este estudo, através de uma pesquisa exploratória no site APEVI 

(Associação das micro e pequenas empresas e do empreendedor individual do Vale 

do Itapocu), chegou-se ao resultado de 31 empresas têxteis e sendo dessas, 47 
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marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul, filtradas dentre 1524 

empresas cadastradas na associação. Assim, listou-se em ordem alfabética pela 

razão social, com suas marcas e os sites, para em seguida iniciar a pesquisa 

individual e análise na próxima etapa. Abaixo, na Figura 29, estão relacionadas as 

empresas encontradas. 

 
Figura 29 – Micro e pequenas empresa de Jaraguá do Sul, segundo APEVI 

 
Fonte: primária 

 

Em seguida, iniciou-se uma pesquisa desk no Google, sites e redes sociais, 

para conhecer cada marca e, com isso, fez-se necessário o preenchimento dos 

elementos do mapa de DNA, agora em uma tabela, para identificar os pontos fortes 

e as falhas que elas têm ao se relacionar com seus clientes.  

Na Figura 30 estão as marcas e os elementos preenchidos com “x” quando não 

trabalha com o elemento de DNA e “OK” quando trabalha. 

 

 

RAZÃO SOCIAL MARCAS SITE
Andrea Bridarolli Nicocelli EI Andrea Moda Intima

BJ Confecções Ltda EPP MIxus

Betsul Confecções Betsul

Bio Moda Fitness Bio Fitness

Bograntex Ind de Vestuário Ltda BOCA GRANDE , BGR e Glinny http://www.bocagrande.com.br/empresa/

Camada de Ozonio Ind e Com de Art Vestuário Camada de Ozonio

Cissa Modas Confeccoes Ltda Me Cissa Modas

Confecções Miveste Ltda Camisaria Schoreder

Confecções Mônica Lis Anis, Meninó http://www.monica.ind.br/

Doce Mel Trajes de casamento Doce Mel Trajes http://www.docemeltrajes.com.br/site/

Elian Ind Têxtil Ltda Elian, Colorittá, Marialicia, AN Têxtil https://elian.ind.br/en/home-en/

Gattos Confecções Ltda Gatos e Atos http://gatoseatos.com.br/

GMG Comércio de Acessórios Ltda - Me Manly https://www.manly.com.br/index.php

Kaelly Malhas Kaelly, Kaelly Men, Kaelly Teen, Kaelly Kids http://kaelly.com.br/

Kaiapo's Têxtil Ltda Kaiapo's Roupas Profissionais https://kaiapos.webnode.com.br/sobre-nos/

Kamylu's Malhas Ltda Kamylu's http://www.kamylus.com.br/

Keiser moda intima Keiser moda intima http://www.keisermodaintima.com.br/

Lecimar Confecções Ltda Bitokinha/Lecimar/Lecimar Slim/Lecimar Plus/Anele https://www.lecimar.com.br/

Live Roupas Esportivas Ltda ME LIVE! https://www.liveoficial.com.br/

Leison Confecções Ltda Leison Malhas http://www.leison.com.br/inverno2018/

Majetex Industria Do Vestuario Comodoors http://comodoors.com.br/

Majoka Uniformes Majoka Uniformes

Mixte Pijamas mixte pijamas https://www.mixtepijamas.com.br/

Nigambi Têxtil Ltda ME Nigambi https://www.nigambi.com.br/index.php

Olho Vital Ind Com de Conf Ltda Olho Fatal https://www.olhofatal.com.br/

P&C Conf Ltda Mimo, Sapeca, Ding Dong http://www.pecconfeccoes.com.br/

Soft Bonni Ind Vestuário Ltda Soft Bonni http://www.softbonni.com.br/

Sol Sports Ind e Com Ltda Sol Pargliders http://www.solparagliders.com.br/

Soletex Ind Têxtil Ltda Solinho, Dino Boy, SLTX, Din Men http://www.soletex.com.br/

Sonia Aparecida Costa EI Puro Instinto Moda Intima 

Yang Moda Praia e Fitness Yang https://yangbiquinis.negocio.site/
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Figura 30 – Micro e pequenas empresa de Jaraguá do Sul e os elementos de DNA de marca 
 

 
Fonte: primária 

 
No momento desta pesquisa, ao preencher a tabela com os elementos de DNA 

das marcas, simultaneamente utilizou-se a ferramenta de cartões de insights para 

anotar informações importantes e que servirá de apoio no próximo capítulo onde as 

marcas serão analisadas. Para melhor visualização dos 47 cartões, eles encontram-

se no apêndice deste relatório. 

 

 

 
 

MARCAS SEGMENTO ID. CORPORATIVA PROPÓSITO POSICIONAMENTO SLOGAN PUBLICO 
ALVO

PONTOS DE 
CONTATOS

CANAIS DE 
VENDAS

Andrea Moda Intima OK X X X X OK OK OK

Anele OK X X X X OK OK OK

Betsul OK X X X X OK OK OK

BGR OK OK X OK OK OK OK OK

Bio Fitness OK X X X X OK OK OK

Bitokinha OK X X X X OK OK OK

Boca Grande OK OK X OK OK OK OK OK

Camada de Ozonio OK X X X X OK OK OK

Camisaria Schoreder OK X X OK OK OK OK OK

Colorittá OK X X X X OK OK OK

Comodoors OK X X X X OK OK OK

Din Men OK X X X X OK OK OK

Ding Dang OK X X X X OK OK OK

Dino Boy OK X X X X OK OK OK

Doce Mel Trajes OK X X X X OK OK OK

Elian OK OK OK OK OK OK OK OK

Gatos e Atos OK X X X X OK OK OK

Glinny OK OK X X X OK OK OK

Kaelly OK X X X X OK OK OK

Kaelly Kids OK X X X X OK OK OK

Kaelly Men OK X X X X OK OK OK

Kaelly Teen OK X X X X OK OK OK

Kaiapo's OK X X X X OK OK OK

Kamylu's OK OK OK OK OK OK OK OK

Keiser moda intima OK OK X X X OK OK OK

Lecimar OK X X X X OK OK OK

Lecimar Plus OK X X X X OK OK OK

Lecimar slim OK X X X X OK OK OK

Leison Malhas OK X X X X OK OK OK

Lis Anis OK X X X X OK OK OK

LIVE! OK OK X X X OK OK OK

Majoka Uniformes OK OK X X X OK OK OK

Manly OK X X X X OK OK OK

Marialicia OK OK X X X OK OK OK

Meninó OK X X X X OK OK OK

Mimo OK X X X X OK OK OK

mixte pijamas OK OK X X X OK OK OK

MIxus OK X X X X OK OK OK

Nigambi OK OK X X X OK OK OK

Olho Fatal OK X X X X OK OK OK

Puro Instinto OK X X X X OK OK OK

Sapeca OK X X X X OK OK OK

SLTX X X X X X X X X

Soft Bonni OK X X X X OK OK OK

Sol Paragliders OK OK OK OK X OK OK OK

Solinho OK X X X X OK OK OK

Yang OK X X X X OK OK OK
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2.3 ANALISAR 

 

A fase de análise foi dividida em duas etapas. Levando em conta as 

características investigadas no mapa de DNA das 11 marcas contemporâneas, 

utilizou-se como objeto de análise as ações de branding experience apresentadas 

no capítulo 3.2.2, dando nota de 0 a 10 para quatro critérios relevantes no processo 

de gerar relacionamento e a média deles como quinto critério para conhecer o nível 

de encantamento dos clientes.  

O primeiro critério esclarece se a ação da marca condiz com sua identidade 

corporativa (missão, visão e valores) encontradas no capítulo 3.2.1. O segundo 

critério tem relação com o propósito da marca; o terceiro critério corresponde ao 

posicionamento e se a ação é clara e perceptível para o cliente, e o quarto critério 

questiona quanto ao local escolhido para a aplicação da ação, se é frequentado pelo 

público alvo da marca. Identificando a nota dos quatro primeiros critérios, a nota do 

quinto é a média dos anteriores e significa o quanto a ação encantou o cliente. Na 

Figura 31 pode-se entender melhor cada critério aplicado às ações.  

 
Figura 31 – Critérios de análise das ações de Branding Experience  

 

 
Fonte: primária 

 

A segunda etapa da fase de Análise do diamante duplo, após a investigação 

individual de cada marca na etapa anterior, obteve-se um resultado que será 
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analisado no capítulo 3.3.2, para se chegar ao maior e menor resultado de 

desempenho de relacionamento da marca com o público, dentre as 47 micro e 

pequenas marcas de confecção e varejo de moda de Jaraguá do Sul. Em seguida, 

com este resultado, será aplicado o mapa de DNA de marca e apresentado uma 

ação ou campanha que a marca tenha feito para também ser analisada com os 

elementos do mapa.    

 

2.3.1 Análise das campanhas e ações de branding experience das 11 marcas 

contemporâneas  

 

Havaianas: a marca de chinelos Havaianas tem como propósito transportar seu 

consumidor para um ambiente descontraído, despojado, sem estresse e que suscita 

bons momentos. O desafio do projeto da flagship da marca Havaianas, apresentado 

no capítulo 3.2.2, foi criar um ambiente que passasse a descontração característica 

da marca em um espaço conceitual totalmente inovador que combinasse com o 

endereço nobre. O resultado foi uma loja totalmente aberta para a rua, parecendo 

uma praça, que funciona como uma continuação da calçada, sem portas ou vitrines. 

O arquiteto Isay Weinfeld manteve com isso a informalidade, transpondo à 

arquitetura o clima de frescor, tranquilidade e brasilidade que a grife representa. 

No critério 1, a ação teve como nota 10, por corresponder aos elementos da 

identidade corporativa, com a missão de conquistar os consumidores por meio da 

diferenciação e alto valor percebido, com a instalação da flagship num ambiente 

luxuoso, valorizando seus produtos. Apesar da marca ter um produto popular e não 

ser sofisticado, com o qual o público local está habituado, a visão da marca é ser 

uma empresa global, desejada por todos no segmento de calçados. O critério 2 

corresponde a nota 9. O propósito da marca é transportar o consumidor para um 

ambiente descontraído e despojado, como o arquiteto traduziu no projeto 

apresentado. Acredita-se que não teve uma nota de excelência apenas por estar 

localizada num bairro nobre e não ser tão despojado como a marca representa. A 

nota do terceiro critério também foi 10, levando em consideração que o 

posicionamento da marca é “ser líder de chinelos de borracha”, ela pode estar 

localizada em todos os locais e de acesso para todas as pessoas que desejarem 

usar. O quarto critério que tem relação com o local ao qual foi aplicada a ação, 

recebeu nota 5 por não ser exatamente o bairro mais apropriado para se comprar 
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um chinelo de borracha, despojado como oferece a marca, mesmo apesar da 

justificativa da nota do critério 3.  

Assim, o quinto critério, que corresponde a nota média dos quatro critérios 

avaliados anteriormente, a marca Havaianas obteve 8,5 como nota de 

encantamento. 

 
Figura 32 - Critérios da ação de Branding Experience - Havaianas 

 
Fonte: primária 

 

Osklen: Como foi visto na etapa de Investigar, a ação da Osklen contemplou em 

oferecer aos seus clientes um pouquinho do cheiro da loja, que tem como lembrança 

o frescor que remete à natureza. Acredita-se que a marca foi sensata na sua ação, 

com o objetivo de criar memória afetiva com os produtos e a marca, sempre 

lembrando do ambiente agradável ao qual o cliente se identifica. 

O critério 1 teve como nota 10 pela ação em cumprir com a Identidade 

corporativa da marca vista no capítulo 3.2.1, que resumidamente atribui-se a 

encantar os clientes através do estilo, criatividade e autenticidade, com valores que 

vão de sofisticação e despojamento à contemporaneidade e sustentabilidade.  

O critério 2 teve como nota 3 por não informar a procedência pela qual foi 

produzido o perfume. De qualquer forma, o cheiro que remete a natureza tem 

lembrança de materiais sustentáveis e orgânicos, o que não deixa de ter algum 

paralelo com o propósito da marca. 

O critério 3, ganhou 10 por conseguir transferir completamente o 

posicionamento da marca, num cheiro para casa, que remete o lifestyle de balneário. 

O critério 4 também ganhou 10. A nota foi dada levando em consideração que 

a essência foi incorporada à linha Home da marca e é vendida em qualquer loja 
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Osklen. Por fim, o quinto critério recebeu nota no encantamento de 8,25 pela média 

das notas anteriores. Pode-se observar as notas na figura 33. 

 
Figura 33 - Critérios da ação de Branding Experience - Osklen 

 
Fonte: primária 

 

Arezzo: A ação de branding experience que a marca de calçados Arezzo 

desenvolveu no natal de 2007 foi baseada no relacionamento personalizado da 

marca para o cliente. Alinhado a meritocracia, um dos valores da marca, a Arezzo 

escolheu as melhores clientes das lojas para presenteá-las com um sapato 

desenvolvido especialmente para a campanha. Em contraponto com outros valores, 

como humildade, transparência e união, a marca não cumpriu com a prática de 

empatia e engajamento de todos os stakeholders vista no capítulo 2.1.5. As notas 

foram: primeiro critério, 7, por despertar desejos ao identificar e interpretar 

comportamento proporcionando a melhor experiência, missão da marca. Porém, 

como dito anteriormente, não cumpriu todos os valores da marca. O critério 2 não 

pode ser dado nenhuma nota e assim recebeu nota zero, pois a marca não obteve o 

propósito divulgado. O terceiro critério, como o posicionamento da marca é ser 

reconhecida a marca de excelência no segmento de calçados femininos, apesar de 

ter sido considerada uma prática inovadora, não alcançou tanta relação na 

campanha apresentada, porém, foram apresentados resultados positivos no retorno 

das contempladas com a ação e por isso recebeu nota 5. O quarto critério questiona 

a relação do local que foi aplicada a ação com o perfil do público alvo, e assim 

recebeu nota 10, pois o público de mulheres de classe A e B atualmente gostam de 

receber presentes das marcas em suas casas para em seguida postarem nas redes 

sociais, assim tornando-se as defensoras, influenciadoras e advogadas da marca, 

como visto no capítulo 2.1.5 em engajamento dos stakeholders. 
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Com isso, a nota do encantamento foi 5,5. Na Figura 34, pode-se ver as notas 

da marca Arezzo. 

 
Figura 34 - Critérios da ação de Branding Experience - Arezzo 

 
Fonte: primária 

 

Hering: a ação escolhida de branding experience da marca Hering, foi Hering 

Experience, a loja conceitua a relação com o consumidor em primeiro lugar. O 

espaço proporciona uma experiência interativa, visto no capítulo 2.1.3.1 

contextualizado por Genesini (2014), com funcionalidades de serviços de 

personalização para oferecer facilidades e fortalecer o relacionamento.  

A relação da ação com a Identidade corporativa da marca foi positiva, 

respeitando e encantando os clientes com produtos e serviços que superam suas 

expectativas, um dos valores da marca, assim como também conseguiu alcançar 

sua missão na estratégia da flagship tecnologicamente inovadora e com isso 

recebeu nota 10. Seu propósito tem a ver com responsabilidade social e a parceria 

de 20 anos com a campanha do câncer de mama, porém nada foi encontrado que 

corresponda a Hering Experience a este propósito e com isso recebeu nota zero.  

No terceiro critério, recebeu 8 e foi percebido através da ação que o 

posicionamento da marca de estilo autentico e confortável presente no dia a dia dos 

brasileiros estava claro para os clientes, porém como a marca é conhecida por ter 

produtos básicos de ampla aceitação para todas as classes sociais, a loja passa a 

impressão de uma marca mais sofisticada que ela é. 

O quarto critério, recebeu nota 10. Localizado num shopping, é o ambiente 

propício para frequentar o público alvo da marca. Assim, a nota do encantamento foi 

7, como veremos na figura 35. 
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Figura 35 - Critérios da ação de Branding Experience – Hering 
 

 
Fonte: primária 

 

Netshoes: A maior e-commerce de artigos esportivos do mundo, lança em 2014 a 

Sport Machine Powered by Netshoes, a primeira máquina de vender camisetas da 

Seleção Brasileira de futebol. A loja virtual de artigos esportivos disponibiliza a 

novidade na cidade de São Paulo e permite que torcedores brasileiros e 

estrangeiros tenham acesso com maior agilidade possível. 

A ação da Sport Machine não foi desenvolvida para incentivar o esporte e sim 

para a venda da camiseta para torcedores, mas a iniciativa visando aproximar o 

esporte à vida das pessoas. Com isso, o primeiro critério recebeu nota 7. Já no 

segundo critério ganhou nota 10, pois o propósito da marca é aproximar e incentivar 

a prática dos esportes na vida das pessoas. O terceiro critério, sabendo que o 

posicionamento da marca é guiado pela inovação e conectividade, também recebeu 

nota 10 e o quarto, em relação ao local escolhido, também obteve 10 por estar 

instalada nas saídas de metros e universidades, onde concentram-se o público alvo 

da marca. Com isso a nota de encantamento foi 9,25. 

 
Figura 36 - Critérios da ação de Branding Experience - Netshoes 

 
Fonte: primária 
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Nike: A proposta da campanha foi muito coerente com a Identidade corporativa da 

marca, trazendo inspiração e inovação para todos, sendo referência em artigos 

esportivos e construindo um vínculo com qualidade de vida das pessoas, dando 

oportunidade de acesso ao esporte para as mulheres muçulmanas. Com isso, 

obteve nota 10 no primeiro quesito. Seguindo seu propósito de onde todos 

prosperam em igualdade de condições e que a diversidade promove a criatividade e 

acelera a inovação, usando o poder do esporte para levar o mundo adiante, a 

campanha de Hijabs da Nike para atletas muçulmanas teve como nota 10 no 

segundo critério. A marca, que tem um posicionamento baseado no poder do 

esporte para mover o mundo, trabalhou a campanha de inclusão das atletas 

desfavorecidas pelo fato de terem que usar o acessório que antes não contribuía 

com o progresso delas. Com o posicionamento da marca sendo regido pela frase 

“Nós inventamos, nós entregamos”, a ação ajudou-as no avanço de mais um 

obstáculo que rege tantos outros devido a uma cultura religiosa, considerando uma 

vitória alcançada com a contribuição da marca, ganhando 10 no terceiro critério. No 

quarto critério, onde questiona o local da aplicação da campanha, que foi aplicada 

no próprio país onde o público vive, teve como nota 10 pelo fácil acesso para 

compra do acessório ou até mesmo pelo patrocínio da marca com as atletas 

profissionais. A marca recebeu 10 na média, sendo a nota de encantamento do 

quinto critério. 

 
Figura 37 - Critérios da ação de Branding Experience – Nike 

 

 
Fonte: primária 

 
C&A: A ação da marca em inovar suas lojas em espaços ecoeficientes vai de 

encontro a sua identidade corporativa. Com a preocupação na responsabilidade 
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social e em trabalhar a sustentabilidade nas áreas mais relevantes para os negócios, 

a marca teve muita coerência na aplicação da ação, o que ajudou a marca obter 

nota 10 no primeiro critério. O propósito da marca na busca constante para inovar e 

superar as expectativas das pessoas, criando um legado positivo, a ação 

corresponde com a filosofia que apresenta, obtendo nota 10 no segundo critério. O 

terceiro critério, onde trata a relação da ação junto ao posicionamento da marca, não 

teve sentido, pois a marca trabalha os preços acessíveis nos produtos de moda e a 

ação é sobre o espaço físico. Neste critério, a marca obteve nota zero por não ter 

nenhuma ligação. O quarto critério, que corresponde ao local da ação, a marca inicia 

uma mudança nas lojas começando na Alemanha, onde a primeira ação foi aplicada. 

Anos depois, a ação foi trabalhada na reforma da loja em Porto Alegre e a ideia é 

trabalhar aos poucos, loja por loja, até que todas sejam aplicadas esta mesma ação. 

Sendo assim, a nota deste critério foi 8, contando com a velocidade da aplicação da 

ação que não contribui com a nota máxima. Sendo assim, 7 foi a nota de 

encantamento que a marca obteve no quinto critério. Pode-se observar as notas na 

Figura abaixo. 

 
Figura 38 - Critérios da ação de Branding Experience – C&A 

 
Fonte: primária 

 
Amaro: A marca de moda digital feminina divulga no seu site a identidade 

corporativa de forma diferente do conceito estudado, trabalhando a missão da marca 

e sua experiência. A Amaro tem como missão todos os dias se desafiar para 

deslumbrar suas clientes, as últimas tendências, preços disruptivos e rapidez na 

entrega. Apesar da missão da marca não condizer com a tecnologia apresentada na 

ação escolhida neste relatório, estar preocupada em atender seus clientes da melhor 

forma, proporcionando uma facilidade de escolha na hora da compra, ainda mais por 
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ser uma compra online, é de grande importância. Com isso, a marca recebeu nota 4 

no primeiro critério.  

O propósito da marca está baseado em fundir o mundo on e off-line, 

experimentando-a na junção entre moda, varejo e tecnologia. Com propósito de 

visão para o futuro, a loja aplicou a ação conforme seu conceito apresentado em seu 

site, e com isso obteve nota 10 no segundo critério.  

Seu posicionamento trabalha a inspiração na moda internacional para traduzir à 

mulher brasileira com preços acessíveis. Apesar da ação não ser clara e perceptível 

em relação a seu posicionamento, ela também traz a tradução dos tamanhos ideais 

para que as clientes possam fazer a compra com maior facilidade, sabendo o que 

lhe cai bem, baseado na experiência de clientes com as mesmas medidas. O critério 

não teve nenhuma relação da ação com o posicionamento da marca, mas não pode 

se desconsiderar a relevância da ação, e com isso a nota foi 4. 

O quarto critério, que questiona o local onde a ação foi aplicada, sabendo que a  

marca é uma loja de varejo digital, a ação está aplicada de forma correta, por fazer 

parte de uma ferramenta do site ou aplicativo, e com isso obteve-se nota 10. 

Por fim, a média das notas que corresponde ao encantamento, recebeu nota 7. As 

notas da marca de moda digital feminina, estão representadas na Figura 39. 

 
Figura 39 - Critérios da ação de Branding Experience – Amaro 

 

 
Fonte: primária 

 
Renner: A loja de departamento de moda tem como visão encantar seu público. 

Com isso, em 2016, após 20 anos de patrocinadora do festival de música Planeta 

Atlântida, a Renner proporcionou ações no local, que fez com que o público sentisse 

e experimentasse a marca com atividades interativas em espaços construídos 

encantando pessoas com diferentes estilos (perfil de público da marca). Este foi o 
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motivo de receber a nota 10 no primeiro critério. Do mesmo modo, seguindo como 

propósito da marca de levar a moda para diferentes estilos, com qualidade, 

encantando e inovando sempre, a nota do segundo critério também foi 10. No 

terceiro critério, onde avaliou-se seu posicionamento, a marca que está presente em 

todas as regiões do país levanto moda para diferentes estilos, como já foi citado, 

recebeu 10 por aplicar a ação em um local jovem e democrático, encantando de 

forma clara todas as pessoas que passaram pelo evento, da mesma forma no quarto 

critério também obteve nota 10. Sendo assim, na nota de encantamento com o 

público a marca atingiu nota máxima, recebendo 10 no quinto critério. 

 
Figura 40 - Critérios da ação de Branding Experience – Renner 

 

 
Fonte: primária 

 

Riachuelo: Com a visão de liderar o mercado nacional, a Riachuelo teve a iniciativa 

de abrir uma loja conceito na Rua Oscar Freire. Apesar da marca estar presente na 

maior parte em shoppings, o público que frequenta o bairro do Jardins tem um poder 

aquisitivo maior e por este motivo a loja expõe todos os produtos Premium da 

coleção, além de produtos conceituais assinados por estilistas convidados e também 

um corner Swarovski. Com esta proposta, a Riachuelo recebeu nota 10 em sua ação 

estratégica. No segundo critério, a marca foi bastante coerente com seu propósito, 

que está baseado em fazer da moda um instrumento de democratização com 

agilidade na criação e difusão de novas tendências, gerando valor agregado para 

cada peça, assim a marca ganhou 10 por sua ação. No terceiro critério, o 

posicionamento da marca não esteve muito claro na ação de ter uma loja num bairro 

nobre, pois seu conceito de fast fashion vende moda preservando preços acessíveis 

e o público que frequenta o local não corresponde a este conceito, e com isso 

recebeu nota 7. Pelo mesmo motivo, em relação a ação da marca, a Riachuelo 
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obteve nota 7 no quarto critério. Com as notas obtidas, a Riachuelo recebeu com 

média de encantamento, no quito critério, nota 8,5. 

 
Figura 41 - Critérios da ação de Branding Experience – Riachuelo 

 

 
Fonte: Primária 

 

Adidas: O primeiro critério recebeu nota 10 pela proposta da loja contemplar a 

melhor experiência e o melhor serviço, missão da marca. O segundo critério recebeu 

nota 10, sendo que o propósito da marca permite que qualquer pessoa aproveite o 

poder do esporte em seu jogo, em suas vidas e em seu mundo, assim a loja 

proporciona com efetividade o que propõe. O posicionamento da marca ficou claro 

na ação de Branding Experience da loja, de ter uma conexão enraizada no esporte, 

e com isso obteve nota 10 no terceiro critério. A ação na loja da Adidas de Nova 

Iorque teve espaços para assistir jogos ao vivo, também a possibilidade de 

customização de produtos, além de espaços para lanches saudáveis e podem tentar 

ainda uma consultoria em tempo real sobre esportes, com isso a nota do quarto 

critério foi 10. A Adidas recebeu 10 em todos os critérios e a média de encantamento 

teve nota máxima, 10. 
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Figura 42 - Critérios da ação de Branding Experience – Adidas 
 

 
Fonte: primária 

 
2.3.2 Análise das micro e pequenas marcas de confecção e varejo de moda de 

Jaraguá do Sul 

 

Com o resultado alcançado na investigação das 47 marcas, dividiu-se as 

marcas pelo número de dados coletados dos elementos que preenchem o mapa de 

DNA. Obteve-se como resultado 2 marcas com maior desempenho de 

relacionamento com clientes em relação aos elementos de DNA e 32 de menor 

desempenho. Mesmo sabendo que a marca SLTX obteve o menor resultado 

desempenho, nada sobre ela foi encontrado e assim considerou-se que ela não 

pode ser analisada por este motivo. 

Pelo fato de se ter encontrado mais de um resultado similar, utilizou-se a 

ferramenta de cartões de insight para anotar informações importantes durante a 

pesquisa, que serviu de apoio para avaliar este processo. Com isso, foram 

separados os maiores e os menores resultados encontrados através de uma análise 

sobre as marcas que tem sites e redes sociais e utilizam destas ferramentas para 

propagar a marca. Verificou-se o quanto essas fontes de informações são 

esclarecedoras e com isso pode-se chegar ao resultado final de maior e de menor 

desempenho das marcas.  

Na Figura 43, tem-se os cartões de insight das 2 marcas que melhores se 

comunicam com os clientes e pode-se chegar a um resultado entre elas. 
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Figura 43 – Cartões de insight das 2 melhores marcas   
 

 
Fonte: primária 

 
Através dos cartões de insight das 2 marcas, analisou-se que a Elian, com 

72.219 seguidores, teve 57 curtidas na última postagem em sua página do Facebook 

e a Kamylu’s, com 110.715 seguidores, teve 18 curtidas na sua última postagem na 

mesma rede social. Para confirmar isso, foi feita a análise na rede social Instagram, 

e afirma-se que a marca Elian, com 48.900 seguidores, teve 117 curtidas na sua 

última postagem e a marca Kamylu’s, com 12.700 seguidores, teve 43 curtidas na 

sua última postagem. A partir desses dados, concluiu-se que a Elian, em resultados 

proporcionais, se comunica melhor com seus clientes e será analisada como a 

marca de “maior desempenho” entre os resultados das 47 marcas investigadas. 

Assim, foi preenchido o mapa de DNA da marca Elian que, em seguida, através 

deste mapa, foi analisada uma ação de Branding Experience, apresentada pela 

marca em suas redes sociais, para avaliar se está condizente com as informações 

preenchidas no mapa e para entender seus pontos fortes e suas falhas, e quais 

estratégias podem serem usadas através do guia proposto neste relatório. 
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Figura 44 – Mapa de DNA da marca Elian   
 

 
Fonte: primária 

 

A marca de moda infantil Elian lançou uma ação no natal em 2017 em suas 

redes sociais. Com um link na web, as crianças poderiam baixar cartinhas e vários 

desenhos para colorir e que viravam adereços para a árvore de natal.  
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Figura 45 – Ação de Branding Experience da marca Elian   
 

 
Fonte: Instagram @eliantextil 

 

Os critérios de análise desta ação são os mesmos utilizados no subcapítulo 

3.3.1 e não se encontrou nenhuma relação com os elementos da Identidade 

corporativa da marca, obtendo-se nota zero no primeiro critério. No segundo critério, 

onde analisa-se a ação com o propósito da marca, também se obteve-se zero, pois 

a marca conta com o projeto da campanha “diga não ao desperdício”, fazendo com 

que as crianças utilizem papéis para aplicar a ação. Já no terceiro critério, a marca 

recebeu nota 10, pois a ação foi clara e condizente com seu posicionamento de ser 

inspirada nas brincadeiras e na diversão das crianças, trazendo alegria para todos 

os momentos. O quarto critério, que questiona o local de aplicação da ação, recebeu 

nota 8,5. Embora o local (redes sociais) tenha sido condizente com a ação, as 

crianças não acessam com frequência as páginas de uma marca, porém as mães 

fazem o intermédio dos filhos com a ação. Assim, o quinto critério teve 4,625 como 

nota de encantamento. 
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Figura 46 – Critérios da ação de Branding Experience – Elian 
 

 
Fonte: primária 

 

Após a análise da marca de maior desempenho de relacionamento, pode-se 

chegar a um resultado entre elas através dos cartões de insights. 

 
Figura 47 – Cartões de insight das 32 de menor desempenho 

 
 Fonte: primária 

 

Consultados os cartões, chegou-se ao resultado da marca que menos se 

comunica com seus clientes; não utilizando das ferramentas digitais pesquisadas, 
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que é de grande importância para quem busca informações da marca para compra 

de um produto. Dentre as observações dos cartões das 32 marcas, observou-se que 

a marca Puro Instinto e a marca Sapeca, além de não terem sites, também não 

usam as redes sociais para aproximarem-se dos clientes e por isso foram escolhidas 

como as de menor desempenho em relacionamento com seu público. A partir deste 

resultado, não foi possível completar o mapa de DNA das 2 marcas pois não foi 

encontradas as respostas que atestassem os elementos que correspondem ao 

mapa. Da mesma forma, nenhuma ação ou campanha foi identificada com livre 

acesso para ser analisada. 

A empresa que recebeu melhor nota e teve o melhor desempenho, teve, 

porém, uma média de encantamento baixa por não usar a identidade corporativa e o 

propósito da marca como fonte de desenvolvimento de sua ação. A marca com 

menor desempenho não teve resultados mensurados, o que demonstra uma grande 

oportunidade de aplicar estratégias conforme serão apresentadas no guia. 

 

2.4 VIABILIZAR 

 

Com os resultados obtidos nas investigações e análises, iniciou-se o processo 

de viabilizar e desenvolver o guia de branding experience. O guia foi desenvolvido 

respondendo ao problema central da pesquisa cientifica: “Como explorar os pontos 

de contato de micros e pequenas marcas de confecção e varejo de moda de 

Jaraguá do Sul para gerar maior relacionamento com os clientes, utilizando a 

proposta de valor da marca, através do branding experience?”. 

Respondendo a esta problemática, o guia contempla uma breve 

contextualização dos elementos de DNA de marca, para que gestores e sua equipe 

possam completar o mapa de DNA disponível no guia. Uma imagem que favorece o 

preenchimento do mapa, com perguntas à serem respondidas a cada elemento, foi 

disponibilizado para ajudar no exercício de preenchimento. Pode-se observar o 

mapa com as perguntas na Figura 48. 
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Figura 48 – Preenchimento do mapa de DNA 
 

 
Fonte: primária 

 

 Com o mapa preenchido, tendo uma clara visão das características da marca 

e conhecendo o que, onde e para quem ela vende, é possível iniciar a criação de 

campanhas e ação com maior assertividade.  

O guia deixa a criação das campanhas e ações em aberto, pois é um processo 

individual para cada marca e tem relação com a característica de cada uma. Apesar 

disso, o guia propõe uma análise das campanhas e ações que serão aplicadas como 

estratégias de branding experience pelos gestores das marcas para criar melhor 

relacionamento com seus clientes. 

Com os mesmos critérios utilizados neste relatório, na fase de analisar 

(capítulo 3.3), o guia propõe a aplicação das perguntas em um exercício de correção 

da campanha ou ação, antes de efetivar a estratégia. O julgamento pode ser feito 

pelo gestor ou pela equipe de criação da campanha ou ação, dando nota de 0 a 10, 

considerando o quinto critério para questionar o quanto ela terá uma resposta de 

encantamento pelos clientes.  
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O guia explica que pode-se considerar as notas entre 0 a 5, sendo um 

resultado de baixo desempenho de encantamento. As notas de 5 a 7 são um 

intervalo neutro, podendo ter algumas iniciativas que geraram encantamento, mas 

não é o ideal, uma vez que o valor investido pode ser arriscado, uma vez que a base 

do branding não está bem consolidada. Então, as notas acima de 7 sugerem uma 

pontuação que tem um desempenho suficiente para gerar o fator de encantamento 

na ação.    

 

2.5 ENTREGAR 

 

Como objetivo geral deste projeto de pesquisa sendo desenvolver um guia 

prático instrucional para que gestores de micro e pequenas marcas de confecção e 

varejo de moda de Jaraguá do Sul, para que empreendedores e gestores possam 

implementar o branding experience em suas operações e com isso obter maior 

relacionamento com seus clientes, de branding experience, criou-se o guia. A figura 

49 mostra sua capa e o conteúdo total encontra-se no apêndice deste relatório.  

 
Figura 49 – Capa do Guia 

 

 
Fonte: primária 
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Com 65 páginas escritas de forma clara e objetiva, acredita-se que o guia 

proposto possa colaborar para que a marcas melhorem o relacionamento com seus 

clientes, como visto ao decorrer desse projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto, tratando-se de um relatório técnico de Mestrado Profissional em 

Design, vinculado à Universidade da Região de Joinville (Univille) e ao Programa de 

Pós-Graduação em Design, discorreu acerca de reflexões pautadas nas 

características de DNA de marcas de moda e o relacionamento entre marca e cliente 

através da estratégia de branding experience nos pontos de contato. O projeto 

enquadra-se na linha de atuação ‘Produção de Design e Contexto Sociocultural’ do 

referido programa. 

O trabalho teve como objetivo geral desenvolver um guia prático instrucional 

para que gestores de micro e pequenas marcas de Jaraguá do Sul possam 

implementar o branding experience em suas operações e com isso obter maior 

relacionamento com seus clientes. Para esse processo, a autora utilizou a 

metodologia do design thinking e o modelo do diamante duplo, que contemplou as 

seguintes fases do projeto: investigar, analisar, viabilizar e entregar. 

Na fase de investigar, a autora realizou uma pesquisa para identificar 

elementos de DNA das marcas contemporâneas, suas campanhas e ações e os 

elementos de DNA das micro e pequenas marcas de confecção e varejo de moda de 

Jaraguá do Sul. Na fase seguinte, através de analise sincrônica, foram analisados os 

resultados investigados, que reforçou uma grande oportunidade no desenvolvimento 

do guia proposto. 

Espera-se que a proposta do guia possa dar suporte aos gestores, orientando 

e inspirando na criação de toda comunicação da marca, e assim identificar a melhor 

estratégia de branding experience, ampliando a visão de design favorecendo o 

relacionamento ‘marca x cliente’. Assim, os projetos de marca serão mais efetivos e 

deixarão de ser reduzidos à projetos de criação de produto apenas. 

Dando suporte ao objetivo geral deste trabalho, os objetivos específicos foram 

revelados ao decorrer do projeto, utilizando-se dos conceitos estudados para 

investigar, conhecer e compreender o diferencial das marcas contemporâneas de 

varejo de moda e como elas aplicam o branding experience nos seus pontos de 

contato para se relacionar positivamente com seus clientes e com isso entender as 

fraquezas que desfavorecem as micro e pequenas marcas de Jaraguá do Sul, 

tornando seus clientes infiéis em busca de outras alterativas de compra.  
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Por fim, este projeto contribui com a produção científica, que poderá ser 

utilizada para desenvolvimento de síntese crítica sobre o tema. As reflexões 

estabelecidas permitem o desdobramento de outras investigações, agregando 

academicamente com futuras produções. Além deste formato de relatório técnico 

publicado no portal da universidade, também foi desenvolvido o guia para ser 

compartilhado em redes sociais e e-mails. Os resultados podem ser utilizados para 

aulas, consultorias, palestras, publicações resultantes do projeto de pesquisa 

Gbrand e para o marketing pessoal da autora.  
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APÊNDICE A – MAPA DE DNA DAS 11 MARCAS CONTEMPORÂNEAS 
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APÊNDICE B – CARTÕES DE INSIGHT DAS 47 MARCAS DE JARAGUÁ DO SUL 
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APÊNDICE C – GUIA DE BRANDING EXPERIENCE PARA MICRO E PEQUENAS 

MARCAS DE CONFECÇÃO E VAREJO DE MODA DE JARAGUÁ DO SUL 
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