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RESUMO 

 

 O tema deste trabalho baseia-se na construção da imagem de marca do restaurante Iguaria. A 

utilização do marketing e suas variáveis são importantes meios utilizados para a construção de 

uma marca. O ponto de venda é um fator importante para atrair os consumidores, mas o 

produto oferecido deve satisfazer e surpreender os clientes. A comunicação construída para 

anunciar e tornar o empreendimento conhecido é determinante para a construção da imagem 

de marca, aproximando o consumidor da marca e por tanto, criando valores aos clientes. Esta 

pesquisa apresenta natureza qualitativa e para a fundamentação da pesquisa se utilizou a 

pesquisa exploratória. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Construção da imagem de marca; restaurante Iguaria; marketing; brand equity. 

 

ABSTRACT 

 

The theme of this work is based on building the brand image of the restaurant delicacy. The 

use of marketing and its variables are important tools used to build a brand. The selling point 

is an important factor to attract consumers, but the product offered must satisfy and surprise 

guests. The communication built to advertise and make known the enterprise is key to 

building brand image, bringing the consumer brand and therefore, creating value to 

customers. This research presents a qualitative nature and rationale for the research was used 

the exploratory research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por base o estudo da criação da imagem de marca do restaurante 

Iguaria. Para isso, é necessário o estudo do marketing e suas variáveis, compreender os ativos 

e passivos do brand equity bem como as principais características para desenvolver uma 

marca. 

Para uma empresa ser reconhecida no setor em que atua, deve fazer investimentos 

em áreas diversas, a fim de oferecer produtos ou serviços com qualidade. Investir em 

tecnologia, treinamento para funcionários, espaço físico e comunicação demonstra que o 

empreendimento quer conquistar o mercado consumidor, e que é capaz de gerar satisfação e 

oferecer qualidades desejadas pelo público consumidor. 

Utilizar o mix de marketing para comunicar e tornar os bens de consumo e serviços 

atrativos é um fator importante na construção de uma marca, sobretudo quando se pretende 

criar uma imagem de marca forte e diferenciada em relação à concorrência. Oferecer preços, 

ambientes, e bens de consumo exclusivos, aliados a uma comunicação eficiente, de acordo 

com o mercado consumidor escolhido, gera resultados satisfatórios para o negócio. A marca 

necessita de muitos esforços para ser conhecida e aceita no mercado em que atua e são esses 

esforços, um conjunto de ferramentas e ações que possibilitam a marca ficar conhecida. 

As ferramentas de comunicação são um meio importante na construção da imagem 

de marca de uma empresa. É através destas que se levará a mensagem até o target, 

informando o posicionamento, os atributos e benefícios que a marca tem a oferecer para seus 

consumidores. 

A imagem de marca de uma empresa é composta por muitos fatores, como a 

construção de uma identidade visual, diferenciando-a das demais, a oferta de bons produtos e 

serviços e o posicionamento da marca com algum atributo ou benefício exclusivo, gerando 

valor a seus clientes. É através da marca que a empresa fica conhecida e reconhecida no 

mercado e utiliza mecanismos, como por exemplo, propaganda, levando o seu nome ao 

conhecimento do mercado consumidor.  

O Iguaria, um restaurante criado em Santa Maria, no dia 28 de janeiro de 2009 

(BRAGA, 2011), tinha o propósito de trazer exclusividade e sofisticação para a cidade, no 

ramo de alimentação. Criou um novo conceito gastronômico, aliando culinária sofisticada e 

atendimento personalizado. Hoje, o restaurante Iguaria é uma marca consolidada no mercado 

gastronômico da cidade. No entanto, para que isso se tornasse possível foi necessária a 
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utilização de ações comunicacionais para tornar o empreendimento mais conhecido e próximo 

do seu público-alvo.  

A construção de um ambiente adequado para dar suporte ao conceito do 

empreendimento, o ponto de venda, é outro fator determinante para se criar uma imagem de 

marca. Receber bem os clientes e oferecer produtos sempre de acordo com o padrão de 

qualidade adotado pelo negócio é essencial.  

Para tanto, este trabalho tem como objetivo entender como o restaurante Iguaria 

criou sua imagem de marca. A construção deste trabalho não seria possível sem a 

fundamentação teórica utilizada para compreender a construção da imagem de marca. Para 

isso, o estudo do marketing e suas variáveis, o estudo do mercado alvo e sua segmentação foi 

muito importante. Entender o funcionamento de uma agência de propaganda e o trabalho 

realizado por ela nas áreas da criação e mídia é fundamental. O brand equity com seus ativos 

e passivos e as características da marca também fazem parte deste estudo.  

A pesquisa apresenta natureza qualitativa e foi fundamentada em uma pesquisa 

exploratória. O estudo de caso, importante modalidade de estudo deste trabalho, proporcionou 

mais conhecimento sobre o tema. Para buscar mais informações foi utilizada a coleta de 

dados, esta busca proporcionou materiais necessários para a construção desta pesquisa. 
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2 MARKETING 

 

Com o desenvolvimento econômico iniciado a partir da Primeira Revolução 

Industrial, o mundo dos negócios e a comercialização de bens no planeta não foram mais 

iguais. No entanto, em razão do baixo poder aquisitivo das populações, mesmo nos países 

mais desenvolvidos, as firmas limitavam-se a produzir artigos padronizados, muitos de 

qualidade apenas razoável (PINHO, 2004). 

A realidade econômica e social do final do século XIX no mundo todo era muito 

diferente da atual. “As opções de escolha eram poucas, não havia competição pela preferência 

do consumidor, já que ele tinha a maior parte da renda destinada à satisfação das suas 

necessidades básicas” (PINHO, 2004, p.20). 

No início do século XX, a partir da década de 1930, a visão das empresas passou a 

mudar. Com a demanda de bens em alta e o surgimento de novos concorrentes no mercado, as 

empresas sentiram a necessidade de desenvolver técnicas mais agressivas de vendas e de 

promoção, colocando em prática a distribuição mais abrangente com o propósito de atrair 

compradores para seus produtos e serviços (PINHO, 2004) 

Neste contexto, as empresas passaram a perceber a necessidade de estimular o 

consumidor a escolher produtos e serviços que atendam as suas necessidades específicas. 

 

Se o produto está satisfazendo o desejo do consumidor, podemos dizer que ele 

possui utilidade, o que vai determinar a continuidade de sua fabricação. Caso deixe 

de atender a alguma das necessidades do consumidor, o produto é inevitavelmente 

retirado do mercado. O marketing acha-se assim intimamente ligado ao processo de 

troca que proporciona satisfação às pessoas (PINHO, 2004, p.21). 

O marketing visa facilitar as trocas para que se aumente a satisfação de todas as 

partes envolvidas. É na década de 1950 que o conceito moderno de marketing toma forma. 

Sua orientação agora volta-se para o mercado. A percepção do novo marketing consegue 

visualizar mais profundamente o consumidor, seus gostos, desejos e necessidades (PINHO, 

2004). 

As empresas percebem o consumidor sendo responsável pelas escolhas, não mais as 

empresas escolhem o que os consumidores irão consumidor. Segundo Kotler (2007), 

marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para 

defini-lo de uma maneira bem simples, pode-se dizer que ele supre necessidades 

lucrativamente. Desta maneira, o profissional de marketing visa conhecer o segmento e o 

público-alvo que pretende atingir, identificar os meios mais adequados para chegar ao 
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consumidor, na criação de uma embalagem, na concepção de preço baixo e na elaboração da 

comunicação. Segundo Kotler (2001, p. 30), presume-se que:  

 

Sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, mas o objetivo do 

marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender tão bem o 

cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda por si só. O ideal é que o 

marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta tornar o produto 

ou serviço disponível (KOTLER, 2001, p. 30). 

 

É necessário empregar ações de venda e promoção, para que o cliente fique atento e 

saiba o que existe de atual no mercado. “Em um sentindo mais amplo, os profissionais de 

marketing têm como objetivo provocar uma resposta comportamental da outra parte, observar 

as necessidades dos consumidores e projetar o produto certo, com base numa cuidadosa lição 

de marketing” (KOTLER, 2007, p.4).  

Utilizando as ferramentas certas e conhecendo bem o público que se quer atingir, 

pode-se chegar a bons resultados, e para isso, conhecimento é fundamental. Definir um 

mercado específico é necessário, além de facilitar o trabalho do profissional de marketing, 

torna a comunicação mais clara e objetiva para o público-alvo. 

 

2.1 MERCADOS-ALVO E SEGMENTAÇÃO  

 

Definir o mercado-alvo é importante para uma empresa. Isso acontece porque torna-

se impossível agradar a todos. Sendo assim, os profissionais de marketing começam pela 

segmentação do mercado. Eles identificam e traçam os perfis de grupos distintos de 

compradores que poderão preferir ou exigir produtos variáveis (KOTLER, 2001). 

Segmentos de mercado podem ser identificados analisando-se diferenças 

demográficas, psicográficas e comportamentais existentes entre os consumidores. Desta 

forma, a empresa decide quais segmentos apresentam as melhores oportunidades. Para cada 

mercado-alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta ao mercado. A oferta é 

posicionada na mente dos compradores-alvo como possuidora de algum benefício 

fundamental. Se a Volvo produz um carro para o mercado que tem preocupação com a 

segurança dos automóveis, ela posicionará seu carro como o mais seguro dentro de alguma 

categoria (KOTLER, 2001). 

Este benefício gera satisfação para o cliente, que segundo Kotler (2000, p.58), 

“consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho 
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(ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador”. O autor 

ainda comenta que se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. 

Caso o desempenho alcance as expectativas, o cliente certamente ficará satisfeito, mas se o 

desempenho for muito além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou 

encantado. As empresas devem ter cuidado ao oferecer produtos, os mesmos devem ser 

propostos aos consumidores como oferecedores de benefícios e vantagens, aliar características 

necessárias para serem escolhidos na hora da compra e surpreender seus usuários. 

“A chave para se gerar um grande nível de felicidade é entregar um alto valor para o 

cliente” (KOTLER, 2001, p. 59). Esse valor é imprescindível para o cliente e importante para 

a empresa receber mais clientes interessados nos seus produtos. Desta forma o autor afirma 

que: 

 

A proposta de valor de uma empresa é muito mais do que se posicionar em um único 

atributo; é uma declaração sobre a experiência resultante que os clientes obterão 

com a oferta e seu relacionamento com o fornecedor. A marca deverá representar 

uma promessa relativa à experiência total resultante que os clientes podem esperar. 

Se a promessa será ou não cumprida, depende da capacidade da empresa em gerir 

seu sistema de entrega de valor. O sistema de entrega de valor inclui todas as 

experiências de comunicação e canais que o cliente terá a caminho da obtenção da 

oferta. 

 

Kotler (2001) acredita que os clientes avaliem qual a melhor oferta, procurando 

sempre maximizar o valor dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na procura e 

pelas limitações de conhecimento, mobilidade e receita. Sendo assim, os clientes formam uma 

expectativa de valor e agem com base nela. Desta forma, a probabilidade de satisfação e 

repetição da compra depende de a oferta atender ou não a essa expectativa de valor. 

Para atingir a esta expectativa, deve-se organizar muito bem o mix de marketing, 

pois ele conterá as informações necessárias para o consumidor, bem como locais apropriados 

para oferecer bens e serviços e o preço, condizente com a realidade do cliente e valor 

oferecido pelo produto ou serviço. 
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2.2 MIX DE MARKETING 

 

As ferramentas de comunicação existentes permitem ao profissional de propaganda 

elaborar diversas estratégias, para desta forma, conquistar a atenção de um determinado 

público. Uma das formas da empresa conquistar seu público-alvo é trabalhar corretamente o 

conjunto de ferramentas de marketing para alcançar seus objetivos no mercado-alvo 

(KOTLER, 2001).  

A estratégia de marketing de uma empresa começa a ser desenvolvida a partir dos 

bens que serão produzidos, além dos mercados em que serão vendidos. Para implantação de 

cada combinação produto-mercado, a empresa deve desenvolver um mix de marketing, ou 

seja, um conjunto de variáveis utilizado pela organização para viabilizar operacionalmente a 

sua estratégia (PINHO, 2002). 

“Por meio do mix de marketing, a empresa introduz o produto no mercado, dá 

conhecimento de sua existência aos compradores potenciais e induz os consumidores a dar 

preferência para a compra do seu produto em detrimento do produto dos concorrentes” 

(PINHO, 2002, p. 35). O mix de marketing é fundamental no processo comunicacional, pois 

engloba os principais fatores para tornar possível a comercialização e venda dos produtos, 

além de criar expectativas na mente do consumidor. 

É o mix de marketing, que com suas variáveis, torna possível a divulgação do 

produto, sua distribuição aos consumidores, bem como as condições oferecidas através do 

preço para que este seja comercializado e gere lucro para as empresas e satisfação aos 

clientes. 

McCarthy apud Kotler (2001) dividiu as variáveis do mix de marketing em 4P’s, 

sendo eles: produto, preço, praça e promoção. Cada um desses elementos possui uma 

importância no desenvolvimento das estratégias de marketing. Pinho (2002, p. 35), afirma 

que: 

Naturalmente, em virtude das características do produto e dos consumidores aos 

quais ele se dirige, os instrumentos do mix são utilizados de modos e intensidades 

diferenciados. Cabe ao profissional de marketing combinar e dosar na medida certa 

cada um dos instrumentos de tal forma que a oferta de produtos e serviços seja 

condizente com as expectativas e necessidades do mercado potencial (PINHO, 2002, 

p. 35). 

 

Cada uma dessas variáveis é responsável por um determinado fator, que, se bem 

trabalhado, gerará satisfação para os envolvidos, empresa / consumidor. 
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O produto, segundo Kotler (2001, p.109), “é a ferramenta mais básica existente, esta 

é a oferta tangível da empresa, que inclui a qualidade, design, atributos, marca e embalagem”. 

Os produtos tangíveis variam em relação a seu potencial para diferenciação. Em um extremo, 

encontramos produtos que permitem pouca variação: frango e aço. No entanto, até mesmo 

nesses casos, é possível uma diferenciação. O autor comenta ainda que a Perdue, empresa 

alimentícia norte americana, por exemplo, afirma que seus frangos são mais macios, desta 

maneira consegue vende-los por um preço superior ao dos concorrentes. No outro extremo 

estão os produtos que permitem uma grande diferenciação, como automóveis, edifícios e 

móveis. Nesse caso, a empresa trabalha com uma extensa variedade de parâmetros, incluindo 

forma, características únicas, desempenho, durabilidade, confiabilidade, facilidade de 

manutenção, estilo e design (KOTLER, 2001).  

Segundo Kotler (2001, p. 314), “quando o produto não pode ser facilmente 

diferenciado, a chave para o sucesso competitivo pode estar na adição de serviços valorizados 

e na melhoria da sua qualidade”. O autor comenta ainda que os grandes diferenciadores de 

serviços são as facilidades de pedido, entrega, orientação ao cliente; dentre outros fatores 

relevantes na hora de um atendimento ao consumidor. 

O consumidor, ao comprar um produto e ao ser atendido por um funcionário 

capacitado e treinado para tal tarefa, espera que este o satisfaça, que agregue valor através da 

experiência. Kotler (2001, p. 56) afirma que o “valor total para o cliente é o conjunto de 

benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço. O custo total para 

o cliente é o conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, 

utilizar e descartar um produto ou serviço”. Os funcionários devem receber treinamento e 

saber a missão empresarial proposta, para assim, proporcionar a seus clientes uma experiência 

única. 

Tratando-se de serviços, Lovelock e Wrigth (2001, p. 5) comentam que “devido a 

sua diversidade, tradicionalmente era difícil definir os serviços. Essas características dos 

serviços devem ser analisadas e compreendidas, sobretudo pelas organizações prestadoras de 

serviços, pois só assim as organizações poderão compreender as necessidades dos clientes em 

receber atenção na hora de uma compra ou pedido de informação. 

Para Kotler (2001, p. 448), serviço é “qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte oferece a outra e que não resulta na propriedade de nada. A 

execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto concreto”. Serviços são 

intangíveis, mas deixam nos consumidores a certeza de que um bom atendimento faz a 

diferença na hora da compra. Lovelock e Wrigth (2001, p. 5), definem os serviços como: 
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Um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora o processo possa 

estar ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e 

normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção 

(LOVELOCK E WRIGTH, 2001, p. 5). 

 

Tendo em mente essas características que identificam os serviços, é importante 

desenvolver um serviço que satisfaça e empolgue o consumidor, tornando possível a criação 

de valor para estes consumidores. Berry (2001, p. 5) afirma que: 

 

Criar uma operação de serviços bem-sucedida é incontestavelmente uma tarefa 

difícil. Entretanto, sustentar o sucesso é uma tarefa mais difícil ainda. Os serviços 

são nada menos que desempenho, e o desafio de sustentar o vigor, o compromisso, 

as habilidades e o conhecimento de quem os desempenha, dia após dia, semana após 

semana; mês após mês e ano após ano – especialmente quando a organização cresce 

e se torna mais complexa – está sendo ofuscada. Quando maior o envolvimento das 

pessoas na criação de valor para os clientes, maior o desafio (BERRY, 2001, p. 5). 

 

Prestação de serviços não é uma tarefa fácil, pois possui muitas variáveis envolvidas. 

Deve-se tratar muito bem as pessoas, oferecer um serviço rápido e dinâmico, estar atento as 

necessidades latentes e ainda, estar sempre disposto pelo consumidor. 

As empresas envolvidas na prestação de serviços podem ser enquadradas segundo 

Kotler (2001), em cinco categorias de ofertas distintas. Os bens tangíveis consistem 

principalmente em algo tangível, como sabão, creme dental ou sal. Neste caso, não existe um 

serviço associado ao produto. Um bem tangível associado a um serviço incorpora a ajuda de 

um vendedor a um cliente. Levitt apud Kotler (2001, p. 41) observa que “quando mais 

tecnologicamente sofisticado é o produto (carros e computadores) mais suas vendas 

dependem da qualidade e disponibilidade de serviços ao consumidor”. Se a oferta for híbrida, 

consiste tanto de bens quanto de serviços, como por exemplo, um restaurante. Existe também 

o serviço principal associado a bens ou serviços secundários, ou seja, a oferta consiste em 

um serviço principal com serviços adicionais ou bens de apoio. Uma empresa aérea oferece o 

serviço de transporte, atendimento, mas também oferece produtos, como comidas, bebidas. 

Por último o serviço puro consiste somente em um serviço. Exemplos desta categoria são: 

baby-sitter, psicoterapia e massagem (KOTLER, 2001). 

O preço a ser cobrado do consumidor depende de todo o conjunto elaborado para que 

o produto chegue até o cliente final, ou seja, precisa cobrir todas as fases de desenvolvimento, 

produção, distribuição e vendas, até que chegue nas mãos dos consumidores. 

As empresas, para oferecer seus bens e serviços devem desenvolver estratégias. Da 

mesma forma, devem segundo Kotler (2001, p 477), “considerar muitos fatores ao estabelecer 



13 

sua política de determinação de preços”. Tais fatores são fundamentais para a companhia 

entender e desenvolver a cobrança ao mercado. O autor complementa: 

 

Descrevemos um procedimento de seis passos: (1) seleção do objetivo da 

determinação de preço; (2) determinação da demanda; (3) estimativa de custos; (4) 

análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes; (5) seleção de um método de 

determinação de preço, e (6) seleção do preço final (KOTLER, 2001, p. 477). 

 

É importante que a empresa estabeleça esses fatores, mapeando seu mercado 

consumidor, analisando as empresas que oferecem os mesmos bens e serviços e o quanto elas 

cobram, em valores, dos seus clientes. Para Kotler (2001), o preço é o único elemento do Mix 

de Marketing que ao invés de produzir custos, produz receita. Além disso, é um dos 

elementos mais flexíveis, ou seja, pode ser alterado com rapidez, ao contrário das 

características de produtos e dos compromissos com canais de distribuição. 

Etzel et al., (2001, p. 278), definem preço como “a quantidade de dinheiro e/ou 

outros itens com utilidade necessária para se adquirir um produto. Lembre-se de que utilidade 

é um atributo com potencial para satisfazer desejos. Assim, o preço pode envolver mais que 

dinheiro”.  

Preço interessa tanto as empresas quanto aos consumidores, ele é determinante para 

gerar lucros e desenvolver a economia. O preço também é fundamental para segmentar o 

mercado e determinar o público-alvo das companhias, tornar um produto atrativo ou sonho de 

consumo de muitas pessoas, gerando valor e satisfação para os envolvidos na comercialização 

direta destes, determinando também, o ambiente onde estes serão ofertados.  

Outra variável do composto de marketing é conhecida como praça, termo empregado 

para caracterizar a distribuição, que é o lugar onde os produtos estão à disposição dos clientes. 

Para Etzel et al., (2001, p. 60), a distribuição caracteriza-se da seguinte forma: 

 

Aqui, as estratégias relacionam-se com os canais por meio dos quais a posse dos 

produtos é transferida do produtor para o consumidor e, em muitos casos, os meios 

pelos quais as mercadorias são transportadas de onde são fabricadas ao local onde 

são compradas pelo consumidor final. Além disso, as estratégias aplicáveis aos 

intermediários, tais como atacadistas e varejistas, devem ser desenvolvidas (ETZEL 

et al., 2001, p. 60). 

 

Para se ter sucesso no mix de marketing é fundamental que todas as ações envolvidas 

nele estejam caminhando lado a lado. É importante que os produtos anunciados pela 

promoção estejam a disposição dos compradores no seu ponto de venda. O preço deve estar 

estipulado e o produto armazenado de forma correta no ponto de venda. 
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Etzel et al., (2001) comentam que o papel da distribuição no mix de marketing é levar 

o produto até seu mercado-alvo. Em torno desse processo, a atividade mais importante é 

definir sua venda e a transferência da propriedade, do produtor até o consumidor final. Além 

disso, cabe à distribuição promover o produto, estocá-lo e assumir alguns riscos financeiros 

durante o processo da distribuição. 

No entanto, para Etzel et al., (2001, p. 352), “muitos canais de distribuição incluem 

os intermediários, enquanto outros não o fazem. Um canal que compreenda apenas o produtor 

e o consumidor final, sem intermediários que forneçam assistência, é chamado de distribuição 

direta”. 

Muitas empresas oferecem seus produtos em apenas um ponto de venda, ou seja, não 

necessitam de intermediários para efetuar suas vendas. As empresas definem um local 

próprio, como telefones, internet ou estabelecimentos, como por exemplo, restaurantes. 

Para Etzel et al., (2001) existem diversos canais de distribuição. Cinco canais são 

amplamente utilizados para comercializar produtos tangíveis aos consumidores finais, e 

outros dois, são utilizados para distribuir serviços aos consumidores. A forma de exposição a 

seguir, dos canais de distribuição, visa apenas demonstrar como se dá essa atividade: produtor 

– consumidor; produtor – varejista – consumidor; produtor – atacadista – varejista – 

consumidor; produtor – agente – varejista – consumidor; produtor – agente – atacadista – 

varejista – consumidor. Estas formas são válidas para distribuir bens tangíveis. Já para 

distribuir serviços temos duas formas: produtor – consumidor; produtor – agente – 

consumidor. 

Nota-se que o processo de distribuição é amplo e complexo, desta maneira deve ser 

amplamente estudado pelas companhias para melhor atender as necessidades empresariais. 

A promoção, elemento fundamental do mix de marketing, será tratada em um 

capítulo exclusivo, tendo como ponto fundamental desta a comunicação mercadológica.  
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3 PROMOÇÃO 

 

As empresas, para divulgarem seus nomes, produtos ou serviços necessitam de 

estratégias voltadas para a comunicação. Desta forma, torna-se possível que as mesmas sejam 

conhecidas pelos consumidores. Anunciar a marca, produtos ou serviços é importante para 

manter a empresa à frente das concorrentes, sobretudo se a comunicação for consistente e 

criada para um mercado consumidor segmentado. 

Para Kotler (2001, p. 40), a orientação de vendas “parte do princípio de que os 

consumidores e as empresas, por vontade própria, normalmente não compram os produtos da 

organização em quantidade suficiente. A organização deve, portanto, empreender um esforço 

de vendas e promoção”. 

Os meios de comunicação como: TV, rádio, jornal, internet, são utilizados para 

promover as empresas. Através de anúncios veiculados nesses meios, a proposta básica das 

organizações é transmitida para o público-alvo, tornando possível demonstrar o 

posicionamento destas empresas, caracterizando as mesmas como únicas no mercado. 

Kotler apud Lupetti (2006, p. 72), define que o posicionamento sugere “a ação de 

projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar na mente do público-alvo”. A 

autora comenta ainda que: 

 

O resultado será a criação de uma proposta de valor, ou seja, uma razão convincente 

para que o consumidor compre determinado produto ou até mesmo mude de marca. 

A proposta de valor pode estar associada, ainda de acordo com o autor, a atributos, a 

benefícios, à aplicação ou uso, usuário, ao concorrente, à categoria de produtos e 

ainda à qualidade e ao preço (KOTLER apud LUPETTI, 2006, p. 72). 
 

A empresa deve levar em consideração sua proposta de valor, objetivando tornar-se 

única no mercado. Oferecer os melhores produtos, ter o melhor preço em relação a outras 

marcas, ou ainda, oferecer as melhores vantagens a seus clientes. É evidente que esta não é 

uma tarefa simples, mas deve ser trabalhada de forma organizada e específica. 

São ferramentas da comunicação mercadológica as diversas formas de abordar o 

público-alvo: a propaganda que tem como função informar benefícios, características e 

atributos; a promoção de vendas que se diferencia da propaganda por seu período de 

exposição e pelo retorno mais rápido; o marketing direto que abrange um ou mais meios de 

propaganda para obter uma relação pessoal e direta com o cliente; o merchandising que 

constrói cenários favoráveis à compra do produto em ponto de venda; eventos que abrangem 
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feiras, exposições, seminários e uma gama de outras ferramentas que tem como principal 

característica promover a imagem de marca das organizações (LUPETTI, 2006). 

A utilização da propaganda que, segundo Kotler (2001, p. 596), “é qualquer forma 

remunerada de apresentação não-pessoal e promocional de ideias, bens ou serviços por um 

patrocinador identificado”, é definida de acordo com as necessidades empresarias para atingir 

determinado segmento da população. Através das ferramentas de comunicação as 

organizações comunicam suas propostas, para assim tornarem-se conhecidas. “Os objetivos 

da propaganda devem resultar de decisões anteriores sobre o mercado-alvo, a posição no 

mercado e o mix de marketing” (KOTLER, 2001, p. 596). 

É importante que o planejamento de marketing chegue bem elaborado até os 

responsáveis pela comunicação. Com os objetivos de marketing estabelecidos torna-se mais 

fácil elaborar um planejamento de comunicação eficiente. As ferramentas utilizadas na 

comunicação são únicas e é através delas que as mensagens chegam ao público-alvo. Para 

Lupetti (2006, p. 22-23), “é possível constatar que a divulgação ou a comunicação é parte 

integrante do processo de marketing. É a comunicação de marketing – ou comunicação 

mercadológica – que vai divulgar os resultados do processo, ou seja, os produtos e serviços da 

organização”. 

É através das ferramentas de comunicação que os meios e veículos serão escolhidos 

para transmitir as mensagens até o público-alvo. As características de cada ferramenta 

determina o suporte para veicular determinado anúncio, e o trabalho do mídia, profissional 

responsável por determinar veículos e períodos de veiculação torna possível que os indivíduos 

sejam atingidos pelas mensagens, fazendo com que estes possam conhecer os anunciantes nos 

mais diversos canais, horários, jornais e revistas de uma cidade, estado ou país. 

 

3.1 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

A agência de publicidade e propaganda é uma empresa que presta serviços de 

comunicação para seus clientes. Com a atuação voltada para tornar marcas e empresas 

conhecidas no mercado consumidor, a agência de publicidade engloba profissionais com 

conhecimentos variados dentro e fora da área comunicacional. Esta diversidade existente pode 

acorrer tanto em uma empresa pequena como em uma empresa de maior porte. 

As empresas de publicidade seguem um modelo de atuação relativamente 

padronizado. Segundo Sant’Anna (2009), o modelo básico de uma agência caracteriza-se pela 
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presença do atendimento, do planejamento, da criação, do mídia e da produção. Em teoria, 

cada uma dessas funções é exercida por um profissional. Existem casos, principalmente em 

pequenas agências, em que vários cargos são ocupados por apenas uma pessoa; em outros 

modelos mais sofisticados, cada função tem seu grupo de profissionais especializados, 

tornando o trabalho mais dinâmico e abrangente. 

Para que estas empresas apresentassem o formato atual de trabalho, um longo 

caminho ao passar das décadas foi percorrido. A atuação era voltada somente para vendas de 

espaços em jornais.  

 

A agência de publicidade surgiu como um desdobramento dos serviços do corretor 

de anúncios. As primeiras agências apareceram no século XIX, na Inglaterra, 

França, Alemanha e Estados Unidos (é de 1914 a primeira agência fundada no 

Brasil: foi a Eclética Publicidade), em princípio só para venda do espaço em jornais. 

Eram apenas organizações angariadoras de anúncios, alguns das quais compravam 

espaços por atacado nos jornais para revendê-los aos anunciantes em pequenas 

porções (SANT’ANNA, 2009, p. 300). 

 

O início da atuação deste empreendimento pouco lembra o modelo atual de serviços 

oferecidos pelas agências de comunicação. No entanto, com a evolução econômica as 

empresas passaram a competir mais, tornando necessário que as empresas se destacassem no 

cenário empresarial, deste modo, a comunicação e o marketing evoluíram, tornando as 

empresas corretoras de anúncios em agências de publicidade e propaganda 

Com o crescimento do mercado empresarial ao longo dos anos e a necessidade de 

atrair clientes para consumir produtos e serviços destas empresas, as agências se 

especializaram segundo Sampaio (1999, p. 50), “na arte e técnica da propaganda”. Com essa 

evolução a agência tem a capacidade de atuar em várias áreas empresariais. 

 

Por trabalhar para diversos anunciantes, a agência pode simultaneamente 

desenvolver tecnologia e adquirir experiência em diversos ramos de negócios e 

mercados. Ao mesmo tempo, tem condições de manter um diversificado corpo de 

profissionais, empregando o talento e a experiência de cada um, de acordo com a 

tarefa que precisa ser realizada. A agência – por procedimento ético usual – atende 

apenas a um cliente ou marca de cada ramo de negócios, de forma a não tratar dos 

interesses de anunciantes, produtos e serviços competidores, uma vez que por 

aprofundar-se muito no estudo da estratégia e das táticas de cada um, torna-se (em 

muitos casos) íntima parceira dos esforços do cliente, conhecedora de seus segredos 

e forte aliada na guerra pelo consumidor (SAMPAIO, 1999, p. 50 e 51). 

 

A experiência adquirida por trabalhar a comunicação para diversos setores dá à 

agência respaldo importante. Além disso, o processo ético desenvolvido dentro destas 

empresas especializadas em trabalhar com vários anunciantes é um bom aliado, pois 
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demonstra que as empresas são sérias e querem que a comunicação realizada seja respeitadora 

e de qualidade. 

Ao tratar da qualidade dos serviços de uma agência, pensa-se que sua função é tornar 

o anunciante evidente para os clientes, para isso é necessário que o cliente, através da agência 

de propaganda divulgue sua marca. A agência tem diversas funções, as principais são, 

segundo Sampaio (1999), o planejamento da comunicação publicitária dos clientes, criar as 

mensagens de acordo com o mercado e produzir (interna e externamente) essas mensagens. 

Além disso, devem efetuar o estudo e a planificação das melhores alternativas de uso dos 

veículos, encaminhar o material para veiculação das mensagens e a aferição dos resultados de 

todo o esforço empregado neste processo. 

Sampaio (1999, p. 51), comenta que “a maior função da agência é, sem dúvida, a 

criação das melhores alternativas de propaganda para cada problema de cada cliente”. O autor 

argumenta ainda que apesar das outras áreas dentro de uma agência serem importantes, é na 

criação que está a maior dificuldade de trabalho, sendo que é do processo criativo que saem as 

melhores soluções de comunicação para obter maior sucesso. Sampaio (1999, p. 51), salienta 

que “até certo ponto, as demais tarefas da agência de propaganda podem ser realizadas sem 

maiores prejuízos pelos próprios clientes, desde que estejam aparelhados para tal”. Estas 

medidas deixam a agência concentrada na parte pesada da comunicação: intervir pela 

obtenção dos melhores resultados. 

É necessário destacar a importância do atendimento e planejamento dentro de uma 

agência, pois estes são a ligação da agência com os clientes. Para Sampaio (1999), o 

atendimento / planejamento é o setor responsável pela assistência aos clientes, ele é quem 

administra as contas publicitárias dentro da agência. 

 

O relacionamento agência-cliente é função central do atendimento que, na maior 

parte dos casos, também é responsável pela tarefa de planejamento da comunicação 

publicitária dos clientes sob seus cuidados em conjunto ou não com as demais áreas 

da agência. O acompanhamento das tarefas subseqüentes (criação, produção, 

planejamento de mídia, veiculação e aferição de resultados) também é tarefa do 

atendimento, que deve manter o cliente sempre bem informado e obter dele as 

necessárias análises e aprovações no decorrer do processo (SAMPAIO, 1999, p.57 e 

58). 

 

A função do atendimento é muito importante, e este profissional deve estar atento a 

todos os setores da agência, bem como estar ligado nas mais diversas novidades que surgem 

no dia a dia. A relação do cliente com agência depende muito dessa figura, sua atuação deve 

ser objetiva e clara, para captar as melhores informações do cliente e repassá-las de modo 
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claro e dinâmico para o pessoal das outras áreas, para assim, dar suporte necessário e eficaz 

na elaboração da comunicação.  
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3.1.1 CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

A criação, sob o ponto de vista de muitos profissionais, é o elemento mais importante 

dentro de uma agência de publicidade. É a criação que aborda e chama a atenção do 

espectador. Construída de forma alegre, envolvente, colorida ou não, com diversos formatos, 

materiais e abordagens, torna-se importante aliada na abordagem e construção 

comunicacional. 

 

Costumo dizer que a criação é o coração da agência. O cérebro, todo o resto. Como 

o ser humano é muitas vezes mais emocional do que racional, o departamento de 

criação precisa bater forte e estar sempre sadio, pois é vital para a agência. 

Dificilmente uma agencia se sobressai e conquista grandes clientes com ideias 

pequenas. É certo que num grande número de vezes você não têm os grandes 

clientes, a agência é pequena, a verba idem. Em casos assim, e especialmente assim, 

é que a criação tem que ser grande (CESAR, 2000, p. 39). 

 

O papel da criação dentro da agência é sem dúvida um aliado aos resultados 

desejados em uma campanha publicitária. Segundo Sampaio (1999, p. 58), a função do setor 

de criação é “criar ideias para serem transformadas em slogans, temas publicitários, anúncios 

para jornais e revistas, comerciais de rádio, televisão e cinema, cartazes e outras mensagens 

publicitárias”.  

Para a construção de uma boa criação é necessário mais do que talento, é necessário 

dedicação e estudo. O talento, o esforço e a dedicação destes profissionais em busca da 

construção mais adequada é o grande diferencial. Os erros acontecem, mas graças a eles é que 

pode-se acertar e entender o melhor caminho a percorrer. 

 

Olhe revistas, livros, ilustrações, fotos, internet. Tudo o que estiver ao seu alcance 

ajudará na ideia. Jamais fique estático, esperando a ideia cair do céu. Pode demorar 

uma, duas, talvez várias horas, mas as ideias surgirão. Não descarte nem uma delas. 

Podem parecer, a principio, idiotas. Tudo bem faz parte da criação ser ridículo na 

maioria dos casos. Tome cuidado em selecionar a ideia que mais lhe agrada, mas 

que seja pertinente. Nunca esqueça as mínimas coisas que você sabe sobre o cliente 

e, com o anúncio na cabeça, questione-se sobre a unidade de ideia, informação e 

público. Se tudo lhe parecer correto, é hora de desenvolver a ideia (CESAR, 2000, p. 

42-43). 

 

A busca pelas ideias começa cedo e acaba tarde, depois de muita informação e 

questionamento. Organizar e combinar os fatores torna mais claro e objetivo o trabalho da 

criação. Para Cesar (2000) quando se cria tudo deve funcionar como uma engrenagem, se uma 

parte estiver danificada outras partes não vão funcionar, é preciso pensar num todo onde 

imagem complementa texto e o texto complementa a imagem. 
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As peças de comunicação criadas podem ser muitas, no entanto existem peças 

específicas para dar suporte e força comunicacional a uma campanha publicitária. Entre essas 

peças encontramos: anúncio, comercial, fonograma, cartaz, luminosos e painéis cinéticos, 

material promocional e hot sites e banners. 

Os anúncios são, segundo Sampaio (1999), peças de comunicação gráficas, que são 

veiculadas em jornais, revistas e outros meios semelhantes. Anúncio também é sinônimo de 

qualquer peça de propaganda. O comercial definido por Sampaio (1999) é uma peça 

cinemática, feita em filme ou videoteipe, são veiculadas em cinema e televisão. O fonograma 

é segundo Sampaio (1999), uma peça sonora, pode ser utilizada para rádio ou meio de 

comunicação semelhante. Pode ser construído na forma de spot (mensagem falada 

acompanhada ou não por um fundo musical ou efeitos sonoros) um jingle (canção ou música 

com a mensagem publicitária) ou ainda, pode ser uma mistura dessas duas modalidades. 

O cartaz é uma das peças gráficas utilizada. Segundo Sampaio (1999), ele pode ser 

usado nas mais diversas formas e nos mais variados formatos. Pode ser afixado em muros, 

paredes, veículos automotores, em painéis e no ponto de venda, utilizado como suporte em 

uma campanha. Um tipo comum de mídia são os luminosos e painéis cinéticos, estes são 

definidos por Sampaio (1999), como: 

 

Cartazes, iluminados com características permanentes, que podem receber luz de 

uma fonte externa ou interna e são uma das opções mais empregadas pelos 

anunciantes em todo o país. Os painéis cinéticos se caracterizam por ter algum tipo 

de movimento continuo para chamar maior atenção e enfatizar algum aspecto da 

mensagem ou do produto anunciado. Pelo seu alto custo e complexidade de 

elaboração e operação, é uma alternativa pouco utilizada no Brasil (SAMPAIO, 

1999, p. 236). 

 

Os luminosos caracterizam a fachada de uma empresa, pois estão colocados de forma 

específica para dar visibilidade e chamar a atenção das pessoas que passam pela frente das 

lojas / empresas. Estes estão geralmente fixados nas fachadas das empresas ou fixados em 

postos nas calçadas, podem ser grandes, pequenos coloridos ou não. 

O material promocional faz parte, mais especificamente, (Sampaio, 1999), da área de 

promoção e de campanhas promocionais. São de gênero gráfico, como folhetos, volante, 

display, catálogos, pôster entre outros. São bastante usados como apoio em campanhas de 

propaganda. 

Por fim, os hot sites e banners são utilizados segundo Sampaio (1999), quando existe 

o uso da internet, sendo esta uma mídia para campanhas de propaganda, feito através de um 

hot site – um web site  dedicado a finalidades publicitárias, composto por uma ou várias 
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páginas, pode ainda ser feito através de um banner, mensagem colocada em sites dos mais 

diversos tipos. 

A criação publicitária pode apropriar-se de muitos elementos, que podem e devem 

facilitar a criação, adequando uma campanha para o público-alvo escolhido. No entanto é 

importante o esforço empregado pelo pessoal da criação para receber ideias, pensá-las e 

efetuá-las, definindo formatos, roteiros, cores e veículos mais adequados, sendo necessário a 

utilização de pesquisas por parte do pessoal de mídia. 
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3.1.2 MÍDIA 

 

A mídia é o termo utilizado na área da comunicação para compreender os meios e 

veículos utilizados para gerar informação e também é o termo utilizado para denominar o 

profissional responsável pela função de escolher os melhores veículos para anunciar. É 

através da mídia que as pessoas ficam informadas dos mais diversos acontecimentos ocorridos 

no mundo. Da mesma forma, podem informar sobre novos produtos e suas características bem 

como uma super oferta imperdível oferecido no setor varejista pelas empresas. Essas 

informações chegam até seu público através de comerciais, impressos, internet e outras 

formas diversas de mídia. Para que a comunicação seja eficiente segundo Tamanaha: 

 

Os meios de comunicação selecionados para veicular uma campanha devem atender 

aos objetivos de alcance, freqüência média e continuidade. Para cumprir essa 

missão, devemos tomar por base os dados de penetração e o perfil dos meios e 

considerar as características intrínsecas de cada um deles (TAMANAHA, 2006, p. 

53). 

 

É importante que o responsável pela mídia esteja atento a tudo que está sendo 

proposto por esse departamento. É uma área fundamental na comunicação. Os veículos e os 

meios escolhidos devem estar de acordo com os objetivos propostos pelo departamento de 

marketing e criação. Sendo assim, o sucesso de determinada campanha tem mais chance de 

ser atingido. 

 

Nesse sentido, compete ao profissional de mídia conhecer muito bem a relação 

existente entre os meios e os respectivos públicos, pois eles estão intimamente 

ligados; não é possível considerar um sem considerar o outro, como não se pode 

falar dos meios sem falar dos veículos (TAMANAHA, 2006, p. 65). 

 

Este profissional deve estar atento a todos aos veículos de comunicação na sua 

cidade, estado, país ou países. Da mesma maneira, deve conhecer as características dos 

principais meios utilizados para levar a informação até o público-alvo. Deve conhecer sobre 

televisão e sua abrangência, conhecer sobre as especificidades do rádio, as principais 

características da mídia out of home e outras diversas formas de mídia existente, sempre 

pensando no melhor suporte para empreender uma comunicação eficiente e dinâmica.  
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4 IMAGEM DE MARCA 

 

Para uma empresa começar a atuar no mercado é importante que a mesma contenha 

uma marca. Essa marca será responsável por diferenciá-la das demais companhias existentes 

no setor em que atua. No entanto, para que essa marca seja reconhecida e aceita pelos 

consumidores é adequado, segundo Oliveira (2005), associá-la a um determinado conceito de 

imagem que faça as pessoas perceberem que ela existe. Uma marca bem posicionada tem 

vantagens sobre as demais, seja porque oferece um serviço de qualidade ou porque é a única a 

oferecer determinado tipo de serviço. 

A imagem de marca, definida por Petit (2003, p. 13), é formada através das seguintes 

características: 

 

A imagem é composta do nome, do logotipo e marca, de uma cor ou mais, de uma 

arquitetura gráfica, de uma comunicação coerente com essa imagem e uma 

linguagem específica que impregnam todos os atos e momentos em que a marca 

atinge o consumidor, o fornecedor, o setor industrial [...]. A comunicação, para se 

construir uma imagem homogênea, deve ser um todo, um pacote completo que todos 

recebem por igual, os mesmos impactos, as mesmas mensagens, pois só assim vai se 

construindo uma sólida imagem. 

 

As marcas devem ser construídas e trabalhadas para auxiliar as empresas a obterem 

uma vantagem competitiva. Tal vantagem determinará o sucesso desta companhia, seja ele em 

vendas, em público ou confiança dos consumidores na marca da companhia. 

Tratando-se de uma marca é importante que a mesma contenha um nome, pois este 

dá suportes para diferenciar uma marca da outra. Graham e Peroff apud Pinho (1987) 

estabeleceram hierarquias que vão das marcas mais fortes as mais fracas, para isso foram 

construídas quatro categorias: marcas inventadas ou arbitrárias, marcas sugestivas, marcas 

descritivas e marcas genéricas. 

Segundo Graham e Peroff apud Pinho (1987), as marcas inventadas ou arbitrarias são 

o tipo de marca mais forte. Pode ser, por exemplo, um nome que nunca existiu antes (Kodak), 

mas sua escolha para um produto é arbitrária, como por exemplo, (Apple pra computadores). 

As marcas sugestivas são um tipo atrativo de novo, pois estão sugerindo para o que o produto 

serve ou pode ser utilizado, como por exemplo, Comfort
1
. Marcas descritivas são aquelas que 

descrevem uma característica física ou atributo do produto ou serviço, no entanto, segundo 

Graham e Peroff apud Pinho (1987), são marcas que apresentam problemas por não 

                                                 

1
 Comfort: primeiro amaciante introduzido no mercado brasileiro em 1975. (disponível em: 

http://www.unilever.com.br/aboutus/historia_das_marcas/Comfort/)  
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permitirem distribuição exclusiva do produto, assim como muitas vezes enfrentam restrições 

para o registro legal do nome. 

As marcas genéricas para Graham e Peroff apud Pinho (1987), são o tipo mais fraco 

de nome. Estas apresentam-se em dois tipos: as que são genéricas na sua concepção (como 

“Natural” para produtos naturais) e as que invariavelmente se tornam genéricas pelo uso 

indevido, como Gillette, que algum tempo é sinônimo de lâminas de barbear. 

Através da identidade visual ou do nome de uma marca e exposição do consumidor 

através da mídia, as marcas consolidam-se no mercado, segmentando produtos e serviços. 

Para Aaker (1998, p. 64-65), o conhecimento da marca é:  

 

A capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de 

uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos. Isto pressupõe um 

elo entre a classe de produto e a marca. O conhecimento da marca envolve um 

intervalo de sentimentos contínuo – desde aquele, incerto, de que a marca seja 

reconhecida, até a crença de que ela é a única na classe de produtos [...]. O papel do 

conhecimento da marca no brand equity dependerá tanto do contexto como do nível 

de conhecimento atingido (AAKER, 1998, p. 64-65). 

 

Reconhecer a marca significa que a mesma está tendo vantagens competitivas, sua 

comunicação está sendo bem trabalhada da mesma forma que seus produtos ou serviços 

agradam ao público-alvo. O brand equity definido por Aaker (1998) é: 

 

Um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que 

se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para 

uma empresa e/ou para consumidores dela. Para que certos ativos e passivos 

determinem o brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da 

marca. Se o nome da marca ou seu símbolo for mudado, alguns ou todos os ativos 

ou passivos poderão ser afetados, e mesmo perdidos, embora parte deles possam ser 

desviados para um novo nome e símbolo. Os ativos e passivos nos quais o brand 

equity se baseiam vão diferir de contexto a contexto. Contudo, podem, de forma 

prática, ser agrupados em cinco categorias: lealdade à marca; conhecimento do 

nome; qualidade percebida; associação à marca em acréscimo à qualidade percebida; 

outros ativos do proprietário da marca – patentes, trademarks, relações com os 

canais de distribuição etc (AAKER, 1998, p.16). 
 

É importante que os gestores empresariais definam muito bem sua marca. As 

escolhas do mercado de atuação, público-alvo para oferecer seus produtos e serviços, além de 

construírem uma estrutura gráfica pertinente ao que virão a oferecer. Se estes cuidados forem 

tomados a marca poderá atuar muitos anos sem que seja necessário mudar características 

físicas desta. 

Os ativos e passivos pelos quais o brand equity se baseia demonstra que é necessário 

empregar muitos esforços para manter uma marca. A lealdade à marca é segundo Aaker 

(1998), uma grande missão, pois deve conquistar novos consumidores, sendo extremamente 



26 

barato manter os consumidores já existentes, sobretudo, se estes estiverem satisfeitos com a 

marca. Desta forma, a lealdade destes consumidores reduz a vulnerabilidade da ação 

competitiva. 

O conhecimento do nome da marca e seus símbolos segundo Aaker (1998), acontece 

quando os consumidores percebem que aquela marca, produtos ou serviços lhe é familiar, ou, 

inversamente, porque lhe ocorre que a marca familiar é confiável, veio para ficar e apresenta 

boa qualidade. Para os consumidores uma marca reconhecida terá mais chances de ser 

escolhida perante a concorrência nem tão conhecida assim. 

A qualidade percebida para o consumidor de acordo com Aaker (1998), influencia 

diretamente as decisões de compra e lealdade a uma marca, sobretudo quando um comprador 

não está tão motivado ou capacitado pra fazer uma análise detalhada. Desta forma, se uma 

marca é bem conceituada em algum segmento, a suposição é de que ela terá uma qualidade 

maior. 

A associação da marca para Aaker (1998) se dá quando existe algum elemento 

fortemente ligado a ela. Por exemplo, no caso do Mcdonald que tem o palhaço Ronald 

Mcdonald diretamente ligado a sua marca, causando desta maneira uma forte ligação entre o 

espectador e a lembrança da marca através deste símbolo. Além disso, existem outros tipos de 

associações. Isso indica que a associação é uma boa maneira de ligar o consumidor a marca. 

Pode ser também, uma forma da marca se posicionar diante o consumidor. 

Os outros ativos da empresa são responsáveis pela proteção da marca, bem como 

patentes, marcas registradas e o relacionamento com os canais de distribuição. Segundo Aaker 

(1998), esses ativos serão valiosos se conseguirem inibir ou impedir a ação da concorrência. 

Eles podem assumir várias formas. Um exemplo disso é uma marca registrada, ela protegerá o 

brand equity contra os concorrentes que através de formas e leiautes semelhantes tentarem 

enganar os consumidores. Se uma patente for forte e relevante na escolha do consumidor, ela 

poderá impedir a concorrência direta sobre a marca. 

 

Os ativos, para serem relevantes, devem estar ligados à marca. Se a distribuição é 

um fundamento para o brand equity, tem que ser baseada numa marca em vez de 

numa empresa. Esta não poderia simplesmente ocupar o espaço na gôndola pela 

substituição de uma marca por outra. Se o valor de uma patente puder ser facilmente 

transferido para outra marca, a sua contribuição ao brand equity será baixa. 

Analogamente, se um conjunto de pontos comerciais puder ser explorado 

eficazmente com outra marca, não contribuirá para o brand equity (AAKER, 1998, 

p.22). 

 

Para a criação de uma marca é preciso tomar muitos cuidados, sobretudo para não 

sofrer ameaças vindas de outras empresas, que provavelmente serão concorrentes diretas ou 
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indiretas. Este cuidado reflete o interesse dos gestores em criar uma marca forte e protegida, 

para que esta tenha destaque e participação dentro do mercado em que atua. 

A marca, para Nunes e Haigh (2003), representa o valor criado para vários públicos 

logo após uma experiência do sujeito com a mesma. A empresa está na frente da marca, 

muitas vezes, dependendo das ações que a empresa toma, a marca pode ou não agregar valor 

para esta empresa. Desta maneira, Nunes e Haigh definem a percepção da marca como: 

 

Marca é o que fica para o público em termos de valor e, obviamente é muito mais do 

que o produto, como vimos, valor este que vem da qualidade e do preço do produto, 

do atendimento e ambiente da loja, das noticias de jornais sobre a empresa, da 

qualidade de gestão da empresa, de seu reconhecimento da lealdade de seus 

consumidores, dos processos, tecnologia e sistemas da empresa, da distribuição e 

logística, da capacidade de seus colaboradores [...] (NUNES E HAIGH, 2003, p. 

82). 

 

A marca não é somente um nome e logotipo, mas sim, tudo aquilo que ela 

proporciona a seus clientes, vantagens, conforto, segurança, bom atendimento, causando 

experiências positivas no consumidor, o que possibilita feedback e retorno de público. 

A lealdade a marca é um indicador de que se a marca consegue manter seus clientes, 

estes estão satisfeitos com o que ela proporciona. Segundo Nunes e Haigh (2003), a lealdade a 

uma marca seria o ponto central do valor da marca, por isso marcas com consumidores leais 

tem valor muito grande, pois sua procura e qualidade são proporcionais. 

A marca é fundamental elemento de diferenciação e negociação, pois é através desta 

que os consumidores podem escolher dentre diversas outras marcas existentes no mercado. 

Além disso, a marca agrega um grande valor econômico para a empresa, o que permite uma 

avaliação financeira da mesma, tornando-a mais importante ou não em relações a outras 

marcas constituídas no mercado.   

 

 

 



 

 

5 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa acadêmica apresenta natureza qualitativa. Ao defini-la Michel (2009) 

considera que há na natureza qualitativa uma relação dinâmica, particular, contextual e 

temporal entre o pesquisador e o objeto estudado. Desta maneira, a pesquisa qualitativa 

permite interpretação dos fenômenos à luz do contexto, do tempo, dos fatos. O ambiente da 

vida real é determinante para a obtenção dos dados.  

Para fundamentação da pesquisa se utilizou as seguintes formas metodológicas: em 

um primeiro momento, a pesquisa exploratória será utilizada, pois segundo Gil (2002, p. 41), 

“estas pesquisas têm como objetivo, proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipótese. Pode-se dizer que estas pesquisas têm 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”.  

A pesquisa descritiva, definida por Michel (2009), é apropriada para orientar 

pesquisas de campo, pois os fatos e os fenômenos devem ser extraídos do ambiente natural, da 

vida real, onde ocorrem, através das influências que o ambiente exerce sobre eles. A pesquisa 

descritiva compreende ainda o estudo de caso. Este tipo de pesquisa visa compreender os 

acontecimentos, suas causas e influencias no meio social, sendo apropriada para este estudo, 

pois a presente pesquisa analisou de que forma a comunicação mercadológica construiu a 

imagem de marca para o restaurante Iguaria da Av. Medianeira nº 110. 

Para melhor compreender as intervenções criadas para a marca Iguaria, bem como a 

construção de um espaço único e aconchegante no Restaurante, é apropriado realizar segundo 

Duarte e Barros (2005), uma entrevista semi-estruturada, pois ela conjuga a dinâmica da 

questão não estruturada com um roteiro de controle. Essas perguntas são definidas de acordo 

com o interesse do pesquisador, mas dependem muito da qualidade das respostas, do interesse 

do entrevistado e das circunstâncias da entrevista.    

Desta forma a pesquisa exploratória busca informações nas mais diversas fontes, 

através de levantamento bibliográfico e entrevistas realizadas com pessoas específicas, que 

contribuirão para o avanço desta. As entrevistas foram marcadas com os principais 

responsáveis pela criação e construção da identidade da marca Iguaria. Seus proprietários, 

Diego Braga e Vinícius Torres, bem como Marcelo Fortes, publicitário encarregado pela 

comunicação realizada para o restaurante e Paulo Marcio Ferrony, designer responsável pela 

elaboração da marca Iguaria.  

O estudo de caso é uma importante modalidade de pesquisa deste projeto e, explorou 

com detalhes a criação da marca Iguaria. Segundo Gil, (2002) o estudo de caso consiste de um 
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estudo aprofundado e exaustivo, de um ou poucos objetos, permitindo assim que este estudo 

tenha sido amplo e detalhado, mas que, no entanto, constituiu tarefa difícil de ser realizada. 

Para resgatar o material criado pela agência Inox Ideias e Simplexa – agência de 

design - utilizado como mídia, nas mais diversas formas de estratégias, a técnica de análise 

documental é apropriada segundo Duarte e Barros (2005, p. 269-270), pois visa: 

Constituir um recorte mais recente do campo científico, em constante e mutante 

processo de delimitação, o recurso da análise documental costuma ser utilizado no 

resgate da história de meios de comunicação, personagens ou períodos. As fontes 

mais comuns são os acervos de impressos (jornais, revistas, catálogos, almanaques). 

Mas também serve como expediente a consulta a documentos oficiais, técnicos ou 

pessoais (arquivos particulares reunindo originais), sendo esta última categoria mais 

rara e realizada apenas quando o acesso é permitido ao pesquisador (DUARTE E 

BARROS, 2005, p. 269-270). 

 

A partir do referencial teórico, construído para dar embasamento científico ao 

trabalho, somando às entrevistas realizadas com os gestores Diego Braga e Vinícius Torres no 

dia 18 de abril de 2011, com o publicitário Marcelo Paz, no dia 28 de abril de 2011 e por fim 

com o designer Paulo Marcio Ferrony no dia 29 de abril de 2011, pode-se compreender as 

principais estratégias para a construção do ambiente Iguaria, seu posicionamento no mercado, 

bem como as características da sua marca. 

A análise documental foi desenvolvida para melhor entender as estratégias utilizadas 

na construção dos sentidos das peças gráficas, spot de rádio e a trilha sonora criada para o 

restaurante Iguaria. A análise consistiu de uma descrição elaborada e meticulosa 

proporcionando maiores informação ao trabalho. 

Foi realizada a descrição dos materiais utilizados para compor o restaurante, como 

pratos, talheres, cadeiras. Além disso, descreveu-se a marca, e após, a análise do processo de 

construção da imagem de marca do restaurante Iguaria.Com esta busca, a pesquisa procurou 

definir as principais estratégias utilizadas para construir uma imagem de marca.  

 

 



 

 

6 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

6.1 IGUARIA 

 

O restaurante Iguaria foi inaugurado aos 28 dias do mês de janeiro de 2009 em Santa 

Maria, juntamente com a Garimpo Brasil, localizados na Av. Medianeira nº 110 (BRAGA, 

2011) . A proposta inicial de seus donos, Diego Braga e Vinicius Torres; Fernando Corrêa, 

dono da loja Garimpo Brasil, era de abrir um restaurante especializado em massas, no entanto, 

esta proposta foi ampliada para uma casa que oferece um cardápio mais elaborado e um 

serviço de atendimento diferenciado. 

A Ideia de oferecer um cardápio mais completo e não restrito a uma casa de massas 

segundo Braga (2011), formou-se a partir de algumas reuniões. Esta proposta pretendia tornar 

o restaurante mais atrativo e com pratos mais variados, abrangendo culinária de outras regiões 

do mundo: Uruguai, Itália e Japão. 

O mercado local de restaurantes especializados em servir pratos a la carte, segmento 

adotado pelo restaurante Iguaria, foi analisado, tornando possível configurar novas ideias para 

o mercado local. Esta análise foi feita a partir da percepção dos sócios envolvidos na criação 

do restaurante. Segundo Braga (2011), os cardápios oferecidos por outros estabelecimentos da 

cidade estavam defasados e não apresentavam mudanças ao longo dos anos. Por esse motivo, 

pratos mais elaborados, que servem até duas pessoas foram criados, abrangendo preços mais 

acessíveis, visto que o Iguaria pratica preços segundo Torres (2011), até 30% mais caros no 

segmento local. 

A ideia de oferecer um cardápio mais abrangente estava concluída, no entanto, para 

oferecer estas ideias era necessária a construção de um local bonito e aconchegante, onde os 

clientes se sentissem confortáveis e a vontade. Estas ideias já estavam elaboradas, haviam 

sido pensadas pelos proprietários do Iguaria, tornando mais fácil concretizar o ambiente do 

restaurante. 

Para se tornar um estabelecimento diferenciado na cidade, além de oferecer pratos 

saborosos, carta de vinhos selecionados, o restaurante contaria com uma loja em anexo, a 

Garimpo Brasil, loja voltada para a área da decoração. A Garimpo Brasil juntamente com o 

restaurante Iguaria traria um novo conceito para a cidade, aliando exclusividade e sofisticação 

ao ambiente. A loja era responsável pela venda de produtos de decoração, desde enfeites para 

mesas de jantar, mesas de centro, até luminárias. O foco da Garimpo Brasil era oferecer 
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produtos bonitos, mas que no entanto continham valor elevado, proporcionando aos clientes 

peças diversas e exclusivas. 

Com a proposta inicial concretizada em suas mentes, a escolha do local para abrir o 

restaurante e a loja foi definida, começava a construção do ambiente Iguaria. Este deveria 

oferecer espaço para acomodar com conforto seus clientes. A ideia de oferecer um ambiente 

mais formal e confortável foi concluída do lado de dentro da casa, para um ambiente mais 

descontraído e alegre foi construído um deck, coberto e fechado com janelas de vidro 

temperado ao invés de lonas, demonstrando cuidado para com o ambiente. Do mesmo modo, 

a loja Garimpo Brasil tinha um espaço exclusivo para atender e oferecer seus produtos aos 

clientes. A loja Garimpo Brasil apresentava seus produtos em prateleiras e balcões 

especialmente projetados para isso, além de simular ambientes domésticos. 

 

 

Figura 1: Fachada restaurante Iguaria 

 

O ambiente, segundo Torres (2011), foi pensado para proporcionar conforto e 

sofisticação, sendo este executado pela arquiteta Laura Mayer e a decoradora Simone Torres. 

Os cuidados com as cores internas e iluminação, bem como a decoração e disposição dos 

móveis foi pensado para melhor atender as pessoas. O mesmo cuidado foi oferecido com a 

escolha dos materiais utilizados, mesas, cadeiras, pratos e talheres, para desta maneira, causar 

nos clientes uma experiência completa. 
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Figura 2: Ambiente Interno 

 

O ambiente interno do restaurante tem cores quentes, amarelo e vermelho, mas 

apresenta também, cores claras em tom pasteis. A iluminação interna é mais clara, já a 

iluminação externa, no deck, é mais sutil, dando um clima de boteco, ambiente desejado pelos 

proprietários do local. As cadeiras internas são estofadas, proporcionando mais conforto aos 

clientes, já as cadeiras do deck, são cadeiras de madeira sem estofado. 

 

 

Figura 3: Ambiente Externo – Sala de Espera 
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A apresentação dos funcionários bem como a excelência de seu atendimento é um 

fator importante para manter a qualidade do serviço prestado. Os funcionários apresentam 

segundo Torres (2011) “no mínimo segundo grau completo, o que torna a comunicação mais 

abrangente entre funcionário / cliente”. Desta forma, o atendimento se torna mais fácil e 

dinâmico. 

O serviço de atendimento é fornecido por garçonetes, sendo quatro atendentes, estas 

são divididas para atender dois ambientes. O cuidado com a apresentação das mesmas é 

exigência da casa e seus uniformes devem estar sempre, segundo Torres (2011), impecáveis. 

O uniforme é constituído por uma camisa feminina, na cor amarela e roxa, com tom claro. 

Além disso, o uso do avental é obrigatório, nele contém o nome do restaurante e mais o nome 

de um patrocinador, que utiliza o avental e as mangas da camisa para anunciar sua marca.  

 

 

Figura 4: Funcionária do restaurante Iguaria 
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A mesma qualidade e exigência são cobradas na cozinha, que deve fazer os pratos 

conforme o gosto do cliente, já que ao fazer o pedido, o cliente pode escolher o ponto dos 

grelhados. 

Dentro da cozinha existem quatro pessoas, um Chefe de Cozinha, Rodrigo Camargo, 

dois cozinheiros e um lavagé
2
, para manter a louça e a cozinha organizada. As tarefas são 

divididas entre preparação dos risotos, das massas, saladas, sobremesas e grelhados, todos 

sobre a supervisão do Chefe da cozinha. Para que os pratos saiam bonitos e saborosos da 

cozinha até a mesa do cliente, muitos cuidados são tomados, assim como o tempo de preparo 

para não causar transtornos e espera excessiva. Os cuidados dentro da cozinha, levam segundo 

Camargo (2011), consideração ao ponto das carnes, picanha, entrecot, file e cordeiro, bem 

como a escolha das folhas para preparar as saladas, confecção dos pratos, para apresentar um 

prato bonito e limpo, sem excesso de molho ou outros ingredientes. Estes cuidados são 

fundamentais para o restaurante, bem como para os clientes, que esperam qualidade, 

eficiência e sabor na comida oferecida pelo restaurante. 

Além dos cuidados na preparação dos pratos e apresentação das garçonetes é 

importante ter cuidado com as bebidas, desde o armazenamento do chope até os cuidados de 

manter o vinho resguardado. Esses cuidados e carinho proporcionados pelo restaurante 

garantiu prêmios a casa: em 2009 o Iguaria recebeu da FEMSA³ o Prêmio Grande Mestre 

Apreciador, sendo considerado um dos 29 melhores lugares do Brasil pelo padrão de 

excelência do seu chope.  

 

 

6.2 MARCA 

 

A marca Iguaria surgiu segundo Braga (2011), de um longo processo de escolhas. 

Em um primeiro momento era preciso definir um nome para o restaurante. Muitas ideias 

surgiram, no entanto, segundo Torres (2011), depois de uma lista com nomes variados surgiu 

o nome Iguaria. Ambos os sócios gostaram deste nome que foi escolhido para nomear a marca 

do restaurante. 

Com a escolha do nome Iguaria definido para o restaurante, mais ideias surgiram 

para complementar à marca. A rosa de açafrão foi ideia do sócio Diego Braga, que após 

                                                 

 ² Lavagé: lavador de pratos em francês 
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estilizá-la gostou do leiaute. Para que a marca Iguaria se tornasse mais atraente e bonita, uma 

agência de design foi contratada para melhorar a marca (BRAGA, 2011). 

 

 

 

Figura 5: Rosa de Açafrão / www.google.com 

 

A Simplexa, escritório de design foi contratada para desenvolver a identidade visual.  

Segundo Ferrony (2011), designer contratado para elaborar a marca, o processo de criação foi 

tranquilo, pois as ideias já estavam construídas. Era necessário reformular o conceito 

existente, escolher cores apropriadas e uma tipografia adequada à proposta do 

estabelecimento. 

As cores utilizadas para compor a marca, segundo Ferrony (2011), foram o violeta e 

o amarelo. Estas cores foram escolhidas por apresentarem conceito nobre e elegante quando 

utilizadas em um mesmo elemento. Do mesmo modo, a tipografia utilizada para definir o 

nome iguaria foi pensada de acordo com a proposta do restaurante, sendo uma tipografia mais 

tradicional, nem velha nem nova, em caixa baixa e sem a utilização de serifas, algo que 

tornasse a marca mais amistosa, além de passar a ideia de um ambiente não tão formal.  
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Figura 6: Marca restaurante Iguaria 

 

 

6.3 SLOGAN 

 

O slogan do restaurante Iguaria, “mais que um restaurante um estado de espírito”, foi 

construído a partir de uma análise do mercado. Segundo Paz (2011), publicitário responsável 

pela comunicação do restaurante, percebe-se nos dias atuais que os consumidores querem 

mais do que um simples produto ou uma simples prestação de serviço. Atualmente a criação 

de valor se baseia muito nas experiências obtidas pelo público, desta maneira, o restaurante 

oferece a seus clientes muitas experiências. 

Essas experiências são causadas principalmente pela qualidade do atendimento 

prestado no restaurante; pratos saborosos oferecidos aos clientes, com uma gastronomia 

diversificada; ambiente bonito e confortável. Esse cuidado e carinho propostos pelo 

restaurante acabam gerando valor para seus consumidores. 

O slogan “mais que um restaurante um estado de espírito” acaba por afirmar que o 

ambiente Iguaria é um lugar diferenciado das demais casas da cidade, pois proporciona 

alegrias e descontração em seu público, apresentando uma maneira diferenciada no tratamento 

de seus clientes. O slogan segundo Sampaio (1999) é uma frase-tema, pode ser tanto para uma 

campanha como para uma marca, que procura resumir e definir o posicionamento adotado. 

 

 

 

 

  



37 

6.4 PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

 

6.4.1 Spot 

 

Analisando a utilização do rádio como meio de comunicação, nota-se que o mesmo é 

importante instrumento de segmentação em uma campanha publicitária. Neste caso, para 

anunciar o restaurante Iguaria na rádio, o veículo utilizado foi a rádio Itapema, com 

transmissão local. Este veículo, pertencente ao Grupo RBS, que é voltada para o público 

adulto contemporâneo, pessoas da classe A e B de 30 a 49 anos de idade (acessado dia 31 de 

maio de 2011 em: www.gruporbs.com.br/midias/index.php?pagina=radio). 

 

 

Redação spot 

 

Você pode não frequentar o Iguaria. 

Pode, pode sim. 

Pode não provar o Filé Sorrento. 

Pode não se deliciar com o Petit Gateau. 

Pode nem experimentar uma salada Ragu. 

Nem tomar um chope Xingu. 

Pode claro que pode, mas não deve! 

Iguaria restaurante, a vida como deve ser. 

Reservas: 3028 4334  

 

O spot veiculado tem formato de 30”e foi ao ar no mês de inauguração do 

restaurante. Ele é narrado por uma voz masculina e uma feminina. Sua redação instiga o 

ouvinte, através de frases construídas com negação, a participar e frequentar a noite do 

restaurante, oferecendo muitas receitas e delicias que a casa proporciona. A construção do 

texto adverte o ouvinte que não deixe de ir ao restaurante e não deixe de experimentar os 

principais pratos e bebidas. O fechamento do roteiro é realizado por uma voz feminina e diz: 

iguaria restaurante, a vida como deve ser. Esse fechamento transmite ao público que o 

ambiente Iguaria é um lugar descontraído e que proporciona bons momentos a seus clientes, 

bem como uma vida cheia de realizações. 
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É importante destacar que para a veiculação do spot foi elaborado pela Tecnológica 

Audio Produtora, produtora sonora de Porto Alegre, uma trilha composta. Esta trilha 

apresenta segundo Paz (2011), características bem brasileiras, o que de certa forma aproxima 

os ouvintes do spot. 

 

6.4.2 Peças Gráficas / Jornal 

 

O anúncio veiculado no jornal Diário de Santa Maria, para os dias 12 e 13 de 

dezembro de 2009, sábado e domingo, apresenta uma comemoração. Esta comemoração 

refere-se ao Prêmio Grande Mestre Apreciador 2009, realizado pela FEMSA, considerando a 

casa entre um dos 29 melhores lugares do Brasil pela qualidade e padrão de excelência do seu 

chope. 

O anúncio tem formato em meia página e caracterizando-se como um anúncio 

institucional, pois segundo Sampaio (1999), a comunicação institucional trabalha a imagem 

de uma instituição ou empresa. A imagem do restaurante ganha grande respaldo pela 

conquista, sendo este anúncio uma grande oportunidade para demonstrar a qualidade que o 

Iguaria oferece a seus clientes. 

A constituição da peça gráfica se da tanto pela presença de imagens quanto pela 

presença de texto, sendo este um anúncio colorido, com as cores predominantes sendo as da 

marca: amarelo e violeta. Além disso, apresenta um brinde entre dois copos de chope, motivo 

pelo qual recebeu o prêmio. Apresenta também, o troféu recebido pela empresa e um cesto 

marrom, trançado com uma fita em forma de top com a marca do restaurante Iguaria. 
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Figura 7: anúncio Diário de Santa Maria 

 

6.4.3 Convite  

 

Ao completar um ano o restaurante Iguaria propôs a seus clientes uma semana 

diversificada e cheia de comemorações. Através de um convite com dimensões de 11 cm X 

22,5 cm convidava seus clientes a comemorar esta realização. O convite foi confeccionado em 

um papel com gramatura elevada, demonstrando assim o cuidado em enviar a seus clientes 

um material com qualidade. 

A ilustração do convite é formada na frente pelo número “1” representando o 

primeiro aniversário do Iguaria, junto a este “1” contém a marca do restaurante e logo abaixo 

um slogan: “um ano e muito apetite”. Este slogan utilizado de forma ambígua proporciona 

duas ideias a quem o lê. Refere-se tanto ao gosto do cliente em frequentar o restaurante e 

consumir seus deliciosos pratos com muito apetite ou ainda, refere-se ao restaurante que 

completou um ano, mas que quer muitos outros aniversários pela frente. 

No verso do convite existe a programação da semana de comemoração do 

aniversário Iguaria. Um texto localizado na parte superior do convite agradece aos clientes 

por essa oportunidade: comemorar um ano. Sendo o principal ingrediente do restaurante o 

próprio consumidor. Mais abaixo, no final do convite está localizado a hora que pode-se fazer 

as reservas e o telefone do local, acompanhado da marca do restaurante. 
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Figura 8: convite com a programação de comemoração de um ano do restaurante Iguaria. 

 

 

6.4.4 Cardápio Dia dos Namorados 

 

A realização de promoções é segundo Torres (2011), um grande atrativo do 

restaurante Iguaria. Com essas promoções é possível aproximar o público do 

empreendimento, oferecer novidades e mais atenção para os clientes. 

Desta maneira as datas comemorativas, como Dia dos Namorados ou Semana Santa, 

são uma grande oportunidade para realizar essas ações. Para isso, deve-se reservar com 

antecedência uma mesa para um casal ou grupo de amigos e família. Para comemorar estas 

datas, uma sugestão de cardápio é oferecida ao público, com pratos selecionados para a 

ocasião. O preço também faz parte da promoção, mas é importante destacar que a promoção 

não tem a ver com descontos, mas sim, com o termo empregado dentro da publicidade. 

A sugestão de cardápio para o dia dos namorados de junho de 2010 apresenta 

formato de 10,5 cm X 32 cm, elaborado nas cores azul e branco, com detalhe em vermelho. 

Apresenta ainda o slogan da campanha de inverno do mesmo ano: “Iguaria o Quente do Frio”. 

Referindo-se que o restaurante é o melhor lugar para se estar no inverno. 
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Figura 9: Cardápio dia dos Namorados 

 

 

6.5 A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE MARCA DO RESTAURANTE 

IGUARIA 

 

O restaurante Iguaria foi inaugurado em Santa Maria – RS, no dia 28 de janeiro de 

2009. Sua proposta era inovadora e exclusiva na cidade. Com ambiente descontraído e ao 

mesmo tempo formal, pretendia receber seu público com profissionalismo e descontração, 

para assim, deixar seus clientes à vontade dentro do restaurante. 

Por se tratar de um empreendimento que oferece tanto produtos, comida, quanto 

serviços, atendimento ao consumidor, o restaurante se enquadra em uma das cinco categorias 

de ofertas distintas definidas por Kotler (2001), sendo esta categoria “híbrida”, pois consiste 

tanto de bens quanto de serviços. 

O autor ainda complementa que o valor total para o cliente é percebido através de um 

conjunto de benefícios que os clientes esperam, tanto de um produto, quanto de um serviço. O 

serviço oferecido pelas garçonetes do restaurante amplia a criação de valor para os 
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consumidores. Estas são responsáveis pelo atendimento direto ao cliente e devem se 

comunicar claramente com os mesmos, sempre de maneira clara e objetiva, harmoniosa e 

educada. O produto oferecido pelo restaurante também agrega valor para o cliente, pois 

apresenta uma culinária diversificada, com risotos, massas, grelhados, saladas e sobremesas. 

Sendo estes pratos preparados por pessoas treinadas, proporcionando sempre uma refeição de 

qualidade e saborosa.  

Este tipo de empreendimento, um restaurante, deve ser bem planejado e construído, 

sendo um dos critérios do planejamento segmentar o mercado. Esta decisão permite aos 

empreendedores definir os produtos e serviços mais adequados para seu público. Segundo 

Torres (2011), a proposta do negócio sempre foi montar um empreendimento sofisticado, que 

atingisse as classes mais altas da sociedade. Desta maneira, para Kotler (2001), o profissional 

de marketing identifica e traça os perfis de grupos distintos de compradores, que por sua vez 

poderão preferir ou exigir produtos variados. 

Como o Iguaria surgiu na cidade com uma proposta exclusiva, aliando culinária, 

peças para decoração de ambientes e serviço diferenciado, podia suprir várias necessidades ou 

desejos de seus consumidores, tornando o empreendimento único no mercado. Estas 

características acabam por causar novas experiências aos consumidores, diferenciando a 

marca em relação aos concorrentes.  

A loja Garimpo Brasil, importante aliada para a construção da imagem de marca do 

restaurante, encerrou suas atividades junto ao Iguaria. O lugar da loja foi ocupado por uma 

sala exclusiva da cerveja Heineken, utilizada para eventos e outras comemorações. A loja 

Garimpo Brasil representou grande importância para a construção da imagem de marca do 

restaurante Iguaria. A loja dava ao empreendimento exclusividade, diferenciando-o dos 

demais restaurantes da cidade, característica que agregou novas experiências para os 

consumidores, gerando valor para os mesmos. 

 Pelo Iguaria ser um restaurante diferenciado, que oferece um a la carte fino, carta de 

vinhos selecionados, chope premiado, ambiente formal e confortável; alegre e descontraído, 

com serviço de atendimento peculiar, pratica preços de acordo com sua proposta. Esta 

proposta segundo Torres (2011) era de criar um lugar diferenciado, onde as pessoas pudessem 

sair e encontrar um bom ambiente, um bom serviço de atendimento e ótima gastronomia, 

apresentando características de um lugar elegante e que proporcionasse qualidade. Essas 

características foram empregadas no empreendimento ainda segundo o autor porque a cidade 

apresentava poucas opções de lazer com tal qualidade, tanto gastronômica quanto de serviço. 
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No entanto, para proporcionar essas características o empreendimento se tornou um lugar 

mais caro em até 30%. 

 Esta prática de preços é importante aliada na segmentação do mercado. Etzel et al 

(2001) definem o preço quanto a quantidade de dinheiro ou outros itens úteis para se adquirir 

um produto. No entanto a utilidade é um atributo com enorme potencial para satisfazer 

desejos, tornando o preço mais do que apenas dinheiro. 

O ambiente construído para o restaurante foi muito bem planejado e executado, 

contando com a ajuda de profissionais especializados para isso. É muito importante para um 

estabelecimento, principalmente para um que atenda pessoas exigentes, que tenha bom acesso 

com facilidade para ser encontrado e segurança para os clientes, o Iguaria apresenta estas 

características. Se tratando de um restaurante, o consumidor vai usufruir muito mais do ponto 

de venda, permanecendo ali, até estar satisfeito. Por isso o lugar deve oferecer conforto, 

descontração e segurança. 

Tratando-se de um restaurante acolhedor e construído para receber bem seu público, 

não se pode esquecer que este, além de tudo, oferece comida, produto principal do 

empreendimento. Os pratos oferecidos pelo Iguaria são de um a la carte fino, servidos em 

porções para até duas pessoas, oferecendo petiscos e pratos de entrada, pratos principais, e as 

sobremesas. Para Kotler (2001), o produto é a ferramenta, dentro das variáveis, mais básica 

existente. Esta é a oferta tangível da empresa, que deve incluir: qualidade ou sabor; design ou 

aparência; marca ou forma de distribuição. 

É a partir destes elementos, preço, ponto de venda e produto, que entra em cena a 

promoção, responsável por comunicar todos os ativos e passivos da empresa. Através de 

análises de mercado, para compreender melhor como comunicar e onde comunicar, tornado 

possível evidenciar as características únicas contidas no restaurante, dando suporte para a 

construção da imagem de marca, já trabalhada através destas variáveis. 

Com o restaurante em funcionamento, seu cardápio definido, localização de fácil 

acesso, serviço de qualidade prestado pelas garçonetes e um ambiente confortável e 

acolhedor, entrava em cena na cidade o Iguaria. A perspectiva de seus gestores era a melhor 

possível, pois os mesmos tinham empenhado muitos esforços para que este empreendimento 

saísse do papel. 

“Tudo precisava dar certo” (TORRES, 2011), a comida oferecida deveria satisfazer 

ou surpreender os clientes, a bebida deveria estar de acordo com os padrões exigidos pelo 

mercado, os clientes precisavam se sentir confortáveis e a vontade, além de receberem bom 

ou ótimo atendimento dentro da casa. 
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Essas características, imprescindíveis ao estabelecimento, deveriam ser a máxima 

oferecida pelo restaurante. No entanto, acontece nesse “processo de qualidade” a percepção 

por parte do mercado e seus clientes. A qualidade é percebida como um ativo pelos 

consumidores. Para Aaker (1998), a qualidade percebida influencia diretamente as decisões de 

compra e lealdade a marca. Por sua vez, os consumidores satisfeitos retornam mais vezes ao 

restaurante e por apresentarem satisfação com o resultado obtido acabam por anunciar a 

marca através do boca a boca.  

O nome Iguaria foi escolhido de acordo com Torres (2011), através de uma lista de 

nomes confeccionada pelos gestores do restaurante. Este nome, Iguaria, segundo Graham e 

Peroff apud Pinho (1987), apresenta características de marca sugestiva e as marcas sugestivas 

são um tipo de atrativo de nome, pois estão sugerindo para o que o produto pode ser utilizado 

Esta possibilidade enfatiza que o restaurante oferece bons pratos, assim como aqueles 

oferecidos aos Reis que lançavam seus navios ao mar em busca destas especiarias / iguarias.  

Nota-se, no entanto, para que esta marca seja reconhecida ela precisa antes de tudo 

ser conhecida. O processo de conhecimento da marca se dá através de muitos fatores, entre os 

quais são pontuados por Petit (2003), sendo a imagem composta do nome, do logotipo e 

marca, de uma cor ou mais, de uma arquitetura gráfica e de uma comunicação coerente para o 

consumidor. Para a construção da marca Iguaria os gestores do restaurante contrataram um 

escritório de design. Houve a preocupação de construir um leiaute bonito e agradável aos 

olhos do público. Segundo Braga (2011), existia um esboço da marca, mas o escritório de 

design daria formas mais detalhadas e harmônicas para a marca, aprimorando as ideias 

iniciais. 

Pensando desta maneira, os gestores do restaurante contrataram também uma agência 

de publicidade, acertando na decisão empreendida. Sampaio (1999) comenta que a agência de 

publicidade tem diversas funções, mas a maior função da agência é a criação das melhores 

alternativas de propaganda para cada problema de cada cliente. Como o Iguaria era um 

empreendimento que não existia e apresentava características exclusivas na cidade, um 

esforço de comunicação teve que ser empregado para este ser conhecido em seu mercado de 

atuação. 

Na fachada do restaurante existe um luminoso grande, azul marinho com branco, este 

contém a marca do Iguaria e fica posicionado em cima da entrada da casa. Para Sampaio 

(1999), os luminosos são cartazes iluminados e com características permanentes, que podem 

receber luz de uma fonte externa ou interna. A preocupação dos gestores do restaurante em 
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caracterizar a fachada do mesmo, demonstra o interesse de dar forma e atribuir peculiaridade 

ao local. 

A publicidade empregada para o restaurante contém características únicas, utiliza 

sobre tudo os meios jornal e rádio, mas ultimamente tem sido um grande utilizador das redes 

sociais e mídias sociais, bem como recentemente construiu um web site para dar suporte a seu 

público, participando da vida online das pessoas.  

O rádio tem função específica na comunicação, além de ser um meio barato ele tem a 

capacidade de segmentar o público-alvo de uma campanha. Anunciar um spot, definido por 

Sampaio (1999), como uma peça sonora, atinge com bons níveis de cobertura seu público-

alvo. O lançamento do restaurante de acordo com Braga (2011) foi anunciado na rádio, 

permitindo assim que seu público tomasse conhecimento sobre a inauguração do restaurante. 

O autor ainda comenta que foi instalado na fachada do Iguaria uma faixa contendo as 

informações da inauguração, bem como o dia e horário. 

A utilização das peças gráficas é uma constante na comunicação do restaurante. Ela 

proporciona grande suporte para a marca. Sampaio (1999) define a peça gráfica como peças 

de comunicação veiculadas em jornais, revistas ou meios semelhantes. A partir do veículo 

escolhido para anunciar, estas peças tem grande atuação sobre o público-alvo, pois estão em 

um lugar conhecido e respeitado, que passa credibilidade e confiança ao espectador, como por 

exemplo um jornal conhecido na cidade,região ou estado. 

Mais do que isso, o Iguaria cria promoções especiais para seu público. No dia dos 

namorados o restaurante sugere um cardápio diferenciado para seus clientes apaixonados, 

propõem preços especiais e ambiente diferenciado, o mesmo acontece na semana santa. Os 

cardápios especiais ficam disponÍveis nas mesas do restaurante, impressos em um formato 

diferenciado do cardápio padrão. 

Esse tipo de ação demonstra os cuidados que o estabelecimento tem para com essas 

datas, que além de especiais são ótimas aliadas do restaurante para proporcionar ao público 

essa interação. A comunicação desempenhada para dar suporte a marca Iguaria é muito 

importante para construir e manter a imagem de marca do estabelecimento. Isso acontece 

porque gera nos consumidores lembranças, percepção de qualidade, valores e inúmeras outras 

características emocionais. 

Outro fator muito importante para a construção e manutenção da imagem de marca 

foi o relacionamento do restaurante com o público-alvo do restaurante. Através dos dados dos 

clientes o restaurante envia em forma de carta convites para seus consumidores. Realizando 
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uma campanha direta e personalizada, mas capaz de surpreender cada pessoa de forma única, 

aproximando a marca destas pessoas. 

A marca Iguaria foi muito bem elaborada e construída. Seus elementos 

proporcionaram vantagens para a construção de uma imagem de marca forte. O nome 

utilizado para o restaurante é um nome com muita sonoridade e carisma, de fácil pronúncia, 

foi um nome bem escolhido para dar vida à marca. O ambiente construído, planejado segundo 

Braga (2011), para proporcionar conforto e sofisticação a seus clientes é um importante aliado 

para a construção da marca, pois demonstra o interesse do negócio em oferecer qualidade e 

atenção as pessoas. 

Além disso, o cardápio oferecido pelo restaurante, com pratos de várias culinárias, 

também proporcionou ao Iguaria “casa cheia”, essa qualidade percebida fez com que suas 

noites estivessem sempre lotadas, com público fiel para apreciar não somente a comida, mas 

todo o conjunto oferecido pelo restaurante. 

A comunicação desenvolvida, desde a criação da marca até os anúncios veiculados 

foram e são grande aliada para tornar a marca conhecida e reconhecida na mente dos 

consumidores. Trabalhada em cima dos atributos da marca, aquilo que a marca tem de 

melhor, como pratos, ambiente, atingiu o público com a promessa de proporcionar sempre o 

melhor e transformar o momento em uma grande alegria. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a construção da imagem de marca do 

restaurante Iguaria. Os principais esforços realizados para tornar a marca conhecida e 

reconhecida no mercado em que atua. 

A realização deste estudo se deu pela necessidade de conhecer melhor as ferramentas 

utilizadas para tornar uma marca ou produto conhecidos. É através da propaganda, mas 

também de outros fatores que a população conhece e compreende as vantagens oferecidas por 

determinadas marcas, a partir de mensagens construídas especialmente para cada tipo de 

público. 

A utilização de diversas ferramentas de comunicação proporcionaram ao restaurante 

ser conhecido pelo público-alvo. No entanto estas ferramentas não dariam suporte necessário 

ao empreendimento se o mesmo não oferecesse a seus clientes a promessa básica do 

restaurante: qualidade, sofisticação e atenção a seus clientes.  

A expectativa de seus gestores quanto ao sucesso do empreendimento foi alcançada. 

Para isso, muitos esforços como a contratação de arquiteta, decoradora, publicitários e 

designers foram realizados, muitas decisões foram tomadas e muitas pessoas foram 

envolvidas para dar suporte e conhecimento na elaboração da marca  Iguaria.  

Com o auxilio de profissionais capacitados, os gestores da marca conseguiram criar 

um restaurante de sucesso na cidade, que atende a um público exigente e qualificado. O 

ambiente do restaurante foi muito bem executado, o que proporciona aos clientes muito 

conforto e sofisticação. A utilização de materiais adequados ao lugar, como móveis bonitos e 

confortáveis, jogos de talheres, louças sempre impecáveis contribuem e muito para a 

construção de uma marca forte. 

O atendimento oferecido pelo restaurante é parte importante da construção da 

imagem de marca, porque é ele que dá suporte aos clientes. As informações básicas como as 

características dos produtos devem ser transmitidas de maneira clara e objetiva, mas sempre 

aliando simpatia e respeito com o consumidor. O empenho dos gestores em transmitir esses 

aspectos se caracteriza pela contratação de seus funcionários, pessoas capacitadas e treinadas 

para cumprir essas tarefas. 

Parte fundamental do restaurante são seus bens tangíveis, os produtos oferecidos aos 

consumidores. A partir de um cardápio selecionado, com culinária de diversas regiões do 

Brasil e do mundo, os cuidados dentro da cozinha para preparar os melhores pratos é rigoroso. 

Todos os ingredientes são selecionados para proporcionar os melhores sabores e aromas ao  
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cliente. Cuidados essenciais, mas que são capazes de fazer muito pela consolidação de uma 

marca forte. Fica evidente que a promessa básica do restaurante está focada em proporcionar 

qualidade em tudo o que é oferecido pelo Iguaria. 

Mesmo não havendo um planejamento de comunicação formal, havia grande 

interação da agência com o restaurante. O sucesso do restaurante deve-se muito ao que ele 

apresenta no ponto de venda, mas também, deve-se as características criadas para comunicar o 

empreendimento. É muito importante que o profissional da publicidade compreenda o cliente, 

compreenda o produto, pois a partir dessa compreensão os mecanismos para criar serão 

ativados, proporcionando mais clareza e desempenho ao argumento utilizado para anunciar. 

Este trabalho proporcionou grande conhecimento sobre a construção da imagem de 

marca. A partir de autores como Kotler, Aaker, Sampaio, um vasto campo de informação foi 

concentrado para a pesquisa. O estudo da construção da imagem de marca depende de muitos 

fatores, o mesmo não está concentrado em um único aspecto, mas sim, dividido em muitas 

áreas do conhecimento que devem ser buscadas e unidas, complementando-se uma a uma, 

para assim dar suporte ao tema, enriquecendo principalmente o campo da publicidade. 
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