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RESUMO 

 

 

Ao propor o estudo do tema, como o veículo de comunicação sonora se torna um 
grande fator determinante de relacionamento com os públicos de interesse, com 
uma proposta de que se o som for trabalhado adequadamente pode exercer uma 
influência com os diversos segmentos de público de uma organização. Marcas com 
destaque e visibilidade internacional se apropriam dessa ferramenta e utilizam o som 
para criar uma identidade institucional. Apoderaram-se dessa forma de 
comunicação, em virtude de estudos desenvolvidos por profissionais da área de 
Sound Branding, que trabalham a música com uma perspectiva, que por meio da 
definição de estilos musicais compatíveis, dão vida e personalidade para o tema 
musical proposto estrategicamente em cada tipo de perfil empresarial. A proposta do 
som ser um meio de comunicação e uma ferramenta de fidelização dos públicos 
estratégicos da organização se apoia na sua utilização para que uma determinada 
marca se aproxime e estabeleça uma ligação mnemônica, e estruture uma relação 
de reconhecimento da marca que se torne estável e duradoura, seguindo trabalhos 
propostos pelo relações-públicas. 
 
Palavras-Chave: Relações-públicas, Relacionamento, fidelização, públicos, 
identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

By proposing the study of the subject as a means of sound communication becomes 
a major determinant of relationship with stakeholders, with a proposal that if the 
sound is worked properly it can exert an influence with the innumerable audience 
segments of an organization. Brands with prominence and international visibility 
appropriate this tool and use sound to create an institutional identity. They took 
advantage of this vehicle of communication, due to studies developed by 
professionals in the area of Sound Branding, who works the music with a 
perspective, that through the definition of compatible musical styles, giving life and 
personality to the musical theme proposed strategically in each type of business 
profile. The proposal of sound as a means of communication and a loyalty tool for the 
stakeholders of the organizations relies on its use in order for a particular brand to 
approach and establish a mnemonic connection and structures a brand  
recognition relationship that becomes stable and lasting. 
 
Key-words: Public Relations, Relationship, fidelity, publics, identity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 

1 RELAÇÕES PÚBLICAS E AS MARCAS .............................................................. 12 

1.1 IDENTIDADE E IMAGEM DA MARCA EM RELAÇÕES PÚBLICAS .................. 18 

1.2 A MARCA E OS ELEMENTOS DA MARCA ........................................................ 35 

1.2.1 Critérios para a escolha da marca ................................................................ 40 

1.2.3 Subgrupos das marcas .................................................................................. 43 

1.3 ESTRATÉGIAS DE MARCAS ............................................................................. 44 

2 ESTÍMULOS SONOROS NA PERCEPÇÃO DA MARCA EM RELAÇÕES 

PÚBLICAS ................................................................................................................ 47 

2.1 SOUND BRANDING ........................................................................................... 51 

3 ESTUDOS DE CASO ............................................................................................. 57 

3.1 SOUND BRANDING DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO -  SABESP ..................................................................... 57 

3.2 SOUND BRANDING - EMPRESA VIVO ............................................................. 63 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 67 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 69 

REFERÊNCIAS ON-LINE ......................................................................................... 71 

APÊNDICES ............................................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Ao propor o estudo do tema, como o veículo de comunicação sonora se torna 

um grande fator determinante de relacionamento com os públicos de interesse, com 

uma proposta de levar o som colocado adequadamente para importantes pontos de 

contato com os segmentos de público de uma organização. 

Marcas com destaque e visibilidade internacional se apropriam dessa 

ferramenta e utilizam o som para criar uma identidade institucional. Apoderaram-se 

dessa forma de comunicação, em virtude de estudos desenvolvidos por profissionais 

da área de Sound Branding, que trabalham a música com uma perspectiva e que por 

meio da definição de estilos musicais compatíveis dão vida e personalidade para o 

tema musical proposto estrategicamente em cada tipo de perfil empresarial. 

A proposta do som ser um meio de comunicação se encontra no que ele pode 

realizar para que determinada marca se aproxime do coração do público e estruture 

uma relação de reconhecimento que se torne estável e duradoura.  

A assinatura sonora vem sendo proposta por inovar o conceito de 

comunicação, dando sentido para se obter uma expressão mais perceptível, que 

proporciona experiências emocionais e conceitos mentais que buscam aprimorar a 

maneira com que os públicos encaram determinado produto ou serviço. 

Os meios de comunicação são ferramentas indispensáveis para se obter 

qualquer relacionamento dentro de um infinito fluxo de inovações, onde cada vez 

mais as pessoas buscam se entreter com serviços e produtos que propiciem para 

elas memórias significativas.  

O potencial da música em explorar o lado emocional das pessoas é muito 

forte. Ela consegue transmitir diferentes tipos de experiências que tendem a 

aperfeiçoar o modo que encaram a sociedade. 

Para que essa relação se estabeleça se faz necessário que todos os setores 

da empresa estejam alinhados estrategicamente com esse objetivo organizacional 

para que possa controlar a crescente onda de informações e inovações. A sinergia 

entre os níveis hierárquicos propicia melhores condições de atividades voltadas para 

o desenvolvimento dos negócios, e cada vez mais a procura por profissionais que 
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trabalhem com estratégicas comunicacionais se torna fator determinante para o 

sucesso nas organizações.  

Profissionais de relações-públicas visam compreender e estudar a estrutura 

organizacional de cada empresa, auxiliando em um plano benéfico que consiga 

destacar positivamente um determinado negócio frente às concorrências cada vez 

mais acirradas. 

No presente estudo serão apresentados fatores estratégicos que trazem às 

organizações um relacionamento mais estreito, positivo e determinante. Com um 

estudo coerente e bem desenvolvido qualquer relacionamento poderá se tornar cada 

vez mais forte e trará a qualquer organização uma presença destacada e favorável 

frente à contemporaneidade. 

Para corroborar a premissa de que o relações-públicas é o profissional 

capacitado para desenvolver estratégias para que a música atue como formadora da 

identidade corporativa das marcas, com a utilização da estratégia de Sound 

Branding como fator influenciador no relacionamento com seus clientes, é 

desenvolvida a presente monografia. O trabalho estuda as Relações Públicas e as 

marcas, a identidade e a imagem das marcas, a marca e seus elementos, os 

estímulos sonoros na percepção da marca e, por fim, a utilização do Sound Branding 

como ferramenta de Relações Públicas para consolidar e fidelizar públicos. Para 

isso foram realizadas entrevistas com profissionais que atuam com Sound Branding 

e/ou profissionais que desenvolveram a estratégia para suas organizações.  

O objetivo das Relações Públicas está em criar, atrair, fidelizar, estabelecer, 

desenvolver e manter de forma planejada ligações emocionais entre os públicos e as 

organizações.  

Para a realização dessa monografia se estabelece como problema de 

pesquisa que a música pode atuar como formadora da identidade corporativa das 

marcas, se apropriando da estratégia de Sound Branding como fator influenciador no 

relacionamento com os clientes das organizações. A marca sonora deve ser 

conhecida da mesma forma que o logotipo da empresa.  

O estudo do tema se justifica pela inovação da utilização do som como fator 

identificador das marcas frente a seu público-alvo e que a utilização desta 

ferramenta pode auxiliar na memória afetiva do público de interesse ao se recordar 

da marca. Se desenvolvido de forma adequada pode se transformar em um 

diferenciador em que o sentimento de boas recordações pode solidificar e 
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rememorar a marca de forma afetiva no público de interesse e se tornar uma forma 

presente na mente dos consumidores, conquistando assim, perenidade nos 

relacionamentos com seus stakeholders1 pela participação ativa dos profissionais de 

relações-públicas. 

Com o desenvolvimento da pesquisa foi verificado o trabalho do relações-

públicas na utilização do Sound Branding como formador da identidade corporativa 

das marcas.  

Para o desenvolvimento da Monografia foram desenvolvidas duas hipóteses 

para que pudessem ser comprovadas por meio das entrevistas realizadas. A 

primeira é que: O profissional de Relações Públicas é o mais capacitado para 

orientar, guiar e planejar a formulação das políticas e estratégias de comunicação, a 

fim de criar e manter a reputação de uma marca? E a segunda: Pode o profissional 

de Relações Públicas criar, promover e manter uma conexão emocional, duradoura 

e fiel com seus públicos de interesse? 

O objetivo do estudo de Sound Branding é dar visibilidade ao diferencial 

significativo que o som pode determinar para uma marca, criar uma aderência 

emocional e destacar o que uma marca representa por meio da maneira com a qual 

se comunica, desenvolvendo relações entre vozes, ritmos e instrumentos.  

A identidade corporativa de uma organização é o que representa seus 

conceitos, sua ética e responsabilidades diante de seus públicos, e precisa transmitir 

transparência, ponderar suas ações estratégicas com visão para o bem-estar das 

pessoas que agreguem valores para seus negócios.  

A marca sonora se destaca porque consegue transmitir diferentes 

concepções que determinados veículos de comunicação não destacam. A música 

representa um tópico importante e, com a escolha certa para cada perfil 

organizacional tende a proporcionar novos conceitos para uma empresa. 

Determinando a marca como uma pessoa, os profissionais responsáveis pelo 

Sound Branding procuram estudar cautelosamente para que assim, junto da 

empresa, definam artistas e gêneros musicais para cada perfil de público. A música 

toca o coração das pessoas, aumentando seu nível de relação entre organização e 

público. 

                                                           
1 Stakeholders: públicos estratégicos 
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O objetivo específico desse trabalho é destacar como um meio de 

comunicação pode se tornar relevante, frente a tantos outros, explicando a maneira 

com a qual trata cada estudo de personalidade empresarial, o cuidado na hora da 

escolha da assinatura musical, a importância de criar uma imagem mnemônica na 

mente dos seus públicos, como afeta seu lado sentimental e sua visão perante 

determinada marca, como se torna apreciado e distinguido dos demais temas de 

outras marcas. 

Ao relatar algumas percepções de Guerra (2013, p. 10), hoje as pessoas 

buscam por marcas que dialoguem com suas aspirações. Elas se envolvem com as 

marcas pela sua autenticidade e, com o Sound Branding, a abordagem da música é 

estudada em qual estilo, para quem e como é divulgada. 

Pela sua percepção, o som traz à tona sensações diferentes. Em determinado 

momento do dia nos sentimos de um jeito e em outro as sensações mudam. Nos 

conectamos diretamente com a sonoridade das coisas e, trazer isso para dentro de 

uma organização é algo que deve se estudar por meio do contexto com o qual essa 

trabalha e como impactaria sua imagem para os públicos. A música desperta 

emoções em nosso âmago pessoal, por isso as organizações devem se mostrar 

adeptas para que seus públicos sintam sua mensagem da maneira mais impactante 

e favorável possível. 
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1 RELAÇÕES PÚBLICAS E AS MARCAS 
 

 

Desde as exigências de associações medievais na Europa, a marca era 

colocada pelos próprios artesãos em seus produtos, para que pudessem se 

proteger, diferenciar e identificar ante seus consumidores, destacando suas 

qualidades.  

Na sociedade moderna, este processo ainda continua a ser fomentado. Com 

uma quantidade cada vez maior de concorrentes, as organizações permanecem 

criando diferenciais para suas marcas.  

O papel das marcas é o de destacar competitivamente e promover os níveis 

de qualidade do produto e/ou serviço, além de despertar a atenção do público de 

interesse e proporcionar satisfação desse segmento. 

Para alcançar esse resultado a gestão de marcas necessita ser desenvolvida 

pelas organizações, porque integra de forma efetiva o plano de negócio da 

organização e o composto de comunicação organizacional. Para que uma marca se 

destaque no atual cenário da globalização se faz necessária a atuação de um 

profissional de relações-públicas para auxiliar na construção de novas tendências e 

conceitos, bem como na avaliação do quadro mercadológico.   

Neste contexto, o relações-públicas auxilia na construção do relacionamento 

com os públicos-alvo da organização, o que se transforma em fator determinante 

para que uma marca se torne apreciada e lembrada ao longo do tempo. Sem um 

planejamento estratégico que favoreça o destaque de seus valores, princípios e 

transparência, não haverá efetividade para promover o interesse frente ao segmento 

de público desejado.  

Para que a marca se posicione de forma efetiva é necessário um estudo de 

mercado. Deve-se apresentar com clareza e de acordo com os princípios éticos que 

regem sua construção e aprimoramento. É preciso estar de acordo com seu conceito 

e objetivo para que os públicos de interesse tenham conhecimento de sua atuação 

social, coerência nos serviços e produtos que disponibilizam no mercado e ações 

que se comprometem enquanto organização.  
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O profissional de relações-públicas entra como mediador da transmissão da 

mensagem que a marca deseja enviar para que o seu público-alvo capte. Uma de 

suas funções é definir qual ferramenta de comunicação específica deve ser utilizada 

para cada ideia de produto ou serviço que a empresa deseja reestruturar, lançar ou 

manter.  

O relações-públicas entra nesse processo como um profissional cujo estímulo 

e conhecimento são importantes peças na gestão das marcas. Ele estuda, junto à 

organização, aspectos que marquem a consciência das pessoas, para que a marca 

seja lembrada a fim de que determinado produto ou serviço esteja sempre em 

primeiro lugar na hora da escolha pelo público-alvo. 

O processo de construção de uma marca precisa ser estudado 

meticulosamente, já que será exposto para os mais diversos perfis de públicos, se 

assim as organizações desejarem. O apelo é importante, porém precisa de um 

alicerce que sensibilize e desperte as sensações no segmento de público de 

interesse, para que busquem novamente sanar suas necessidades com o mesmo 

produto usado anteriormente. A fidelização requer das organizações 

comprometimento, cumprimento da qualidade ofertada e atendimento de 

competências que façam seus públicos serem conquistados frequentemente. 

Argumentos para uma escolha promissora estão baseados em colocar de 

lado características similares aos de seus concorrentes, já que as organizações 

visam sempre aspectos inovadores, marcantes e únicos na prestação de seus 

serviços e oferta de seus produtos.  

A deferência alcançada proporciona à marca previsibilidade e seguridade em 

sua demanda no mercado, o que dificulta a ascensão de novos empreendimentos 

que querem ingressar no mercado. Segundo Keller e Kotler (2006, p 269), por mais 

que concorrentes tentem modificar seus serviços ou produtos para que possam se 

igualar aos já estabelecidos no mercado, uma organização que está há mais tempo 

na mente das pessoas, devido uma grande propaganda e experiência, se torna 

mnemônica aos seus usuários.  

A marca é um conceito que se constrói na mente das pessoas e não apenas 

algo colocado em um produto. Para se estabelecer e criar um vínculo com seus 

públicos, as empresas primeiramente precisam ensinar “o que é” o produto, bem 
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como a “que” ele se presta e “por que” o consumidor deve se interessar por ele. 

(KOTLER; KELLER, 2006; p. 269). 

 A origem, composição e modelos são alguns dos vários fatores 

imprescindíveis para que o público-alvo tome conhecimento e gosto por aquele 

determinado produto ou serviço, e as organizações precisam se adaptar à 

necessidade de para quem estão produzindo, fazendo com que seus consumidores 

se sintam esclarecidos e gerem valor à marca. 

As empresas devem desenvolver suas funções mercadológicas se balizando 

em estimular a vontade do público, fazer com que ele pense que o serviço ou 

produto ofertado seja diferente e marcante frente aos concorrentes.  

Kotler e Keller (2006, p. 270) afirmam que para que a marca se destaque 

diante de seus concorrentes é necessário possuir dez características: 

 

 

1. A marca se destaca por oferecer os benefícios que os 
consumidores realmente desejam; 
2. A marca se mantém relevante; 
3. A estratégia de determinação de preços se baseia nas percepções 
de valor por parte dos clientes; 
4. A marca é devidamente posicionada; 
5. A marca é coerente; 
6. O portfólio e a hierarquia da marca fazem sentido; 
7. A marca utiliza e coordena um repertório completo de atividades 
de marketing para construir a brand equity2; 
8. Os gerentes de marca compreendem o que a marca significa para 
os consumidores; 
9. A marca recebe apoio adequado e frequente; 
10. A empresa monitora fontes de brand equity. 

 

 

As organizações apresentam asserções dos modelos de brand equity de sua 

marca baseadas em como os públicos às veem, leem, escutam, aprendem, sentem 

                                                           
2 brand equity: se estabelece como um valor associado aos produtos e serviços. Ele está ligado no 
modo como as pessoas pensam, sentem e reagem em relação à marca, ainda em seus valores 
comerciais, participação no mercado e em sua lucratividade representada no mercado; se apresenta 
também como um influente medidor do valor psicológico e financeiro que organização dispõe frente 
aos seus públicos. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 270) 
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e pensam a respeito. Com o tempo a afinidade entre ambos cresce e a marca se 

torna fixada na mente de públicos reais, em experiências diretas e indiretas. 

Com o conhecimento da marca, todos os pensamentos, sensações, crenças, 

sentimentos e valores devem estar constantemente formulados e presentes na vida 

de seu consumidor, para assim criarem laços fortes e determinantes, favoráveis à 

sua permanência e crescimento na vida dos seus segmentos de público presentes e 

futuros. 

Kotler e Keller (2006, p. 276) afirmam que existem critérios de escolha do 

elemento da marca que estimam uma forte consolidação na mente do público-alvo;  

 

 

(...) o primeiro é o Memorável, onde é questionado sobre com que 
facilidade o elemento da marca é lembrado, como exemplo a marca 
OMO (nomes fáceis e curtos); o segundo é o Significativo, onde até 
que ponto o elemento da marca é digno e sugestivo em relação a 
sua correspondente classe, como exemplo a marca Bom Ar; o 
terceiro é o Desejável, no caso se o elemento da marca se apresenta 
esteticamente bom e se o consumidor irá ou não achar cativante na 
hora de sua visualização, como exemplo a marca Seda; o quarto é o 
Transferível, onde até que ponto o elemento da marca colabora com 
o ativo do brand equity em outros países, como exemplo a marca 
Volkswagen, que resolveu batizar seu novo utilitário como Tuareg, 
nome da pitoresca tribo nômade saariana; infelizmente a tribo 
carrega um conhecido histórico de posse de escravos, o que criou 
uma forte reação negativa da imprensa nos Estados Unidos. O quinto 
é o Adaptável, onde é questionado se o elemento da marca pode se 
atualizar, como a marca de produtos alimentícios Betty Crocker, que 
passou por mais de oito transformações em seu visual ao longo dos 
anos; e o sexto é o Protegido, no caso se o elemento da marca é 
protegido judicialmente; é sinônimo da categoria do produto 
representado e devem deter o nome da marca, como no caso da 
Maizena. (KOTLER; KELLER; 2006, p. 276). 

 

 

Os profissionais de relações-públicas dispõem de ferramentas que agregam 

uma diferenciação nas escolhas de marcas por um segmento de público e, se uma 

organização possui em seu quadro funcional um relações-públicas junto com outros 

profissionais de outras áreas da comunicação, poderá desenvolver seu trabalho para 

o crescimento e a estruturação de uma marca de forma positiva frente a outras. Isso 

pode representar um desencadeamento respaldado por segmentos de grande 
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importância, como por exemplo a mídia digital, os jornais, públicos de interesse, 

comunidade, instituições não governamentais e o governo. 

 

  

[...] em última análise, a marca é algo que se instala na mente dos 
consumidores. É uma entidade perceptiva que tem origem na 
realidade, mas reflete as percepções e talvez até as idiossincrasias 
dos consumidores. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 269) 

 
 

 

Atualmente as marcas são expostas em diferentes âmbitos, o que causa uma 

confusão em sua divulgação. A linguagem deve expressar de maneira compatível 

com a realidade das organizações, ainda mais com uma demanda maior de 

públicos, que busca marcas mais requisitadas, concretas e respeitadas frente à 

concorrência. 

Com todas essas exposições, o relações-públicas precisa desenvolver novas 

formas de se comunicar nas organizações e realizar ajustes em seus 

relacionamentos com os públicos de interesse. Pode-se afirmar que a marca 

conquista seus públicos em virtude de sua exclusividade, visibilidade, ética social e 

ambiental, transparência em suas ações, falas e conteúdo. 

E uma das formas de inovar na construção desses relacionamentos com seus 

públicos-alvo é trabalhar de forma diferenciada os discursos, produtos fabricados e 

os serviços prestados. Desta maneira, organizações buscam com frequência 

agências especializadas em propaganda, que são fontes de recursos fundamentais, 

porém elas acabam se esquecendo de que a propaganda por si só não será efetiva 

se tiverem um comportamento duvidoso, sem critérios ou se não for explorada de 

forma adequada.   

A marca carrega a essência, um sentimento inalcançável caso não seja 

estudada minuciosamente. Mckenna (1992, p.82) define marca como “um ícone com 

memória virtual. Vemos uma determina marca e ela nos transmite informações que 

não estão visíveis. As informações estão na mente do consumidor”.  

Argenti (2014, p.184) afirma que: 
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 “preza por relações com a mídia, sendo essa um arquétipo de 
público tanto quanto um canal para investidores. Com o surgimento e 
adaptação de novas plataformas de comunicação, as organizações 
precisaram se adaptar à conscientização dos públicos, e que as suas 
atitudes irão interferir na vida das pessoas. Por mais que a 
atualidade seja outra nos dias de hoje, muitas organizações ainda 
relutam em se atualizarem ao real significado e importância da 
comunicação por meio da mídia”.   

 

 

Segundo Margarida Kunsch, (2003, p. 91) “ainda existem barreiras entre 

setores da comunicação, e pessoas julgam erroneamente sobre a essência e prática 

das atividades de Relações Públicas.”  

Kotler considera Relações Públicas de uma forma diferente e abrangente. 

Destaca a importância que as organizações devem dar à construção de 

relacionamentos profícuos com todos os públicos interessados, além dos 

consumidores, fornecedores e revendedores. (KOTLER apud KUNSCH, 2003, p.93) 

Todos os autores citados concordam que, atualmente, com as mudanças das 

tecnologias digitais de informação e comunicação, a função de informar se tornou 

imediata, mas se faz necessário desenvolver uma comunicação assertiva para que 

os apelos possam ser compreendidos pelos segmentos de públicos de interesse 

evitando confusões devido a um excesso de informação. 

Se nesse contexto uma comunicação estratégica for colocada da maneira 

correta junto com uma marca também alinhada, ela atuará diretamente entre 

relações de reciprocidade com públicos consideráveis na sustentação da 

organização. Ao descrever sobre o importante papel da comunicação em empresas, 

Wilson Bueno considera que: 

 

 

 [...] a comunicação empresarial evoluiu de seu estágio embrionário, 
em que se definia como mero acessório, para assumir agora uma 
função relevante na política negocial da empresa. Deixa, portanto, de 
ser atividade que se descarta ou se relega ao segundo plano, em 
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momentos de crise e de carência de recursos, para se firmar como 
insumo estratégico, de que uma empresa ou entidade lança mão 
para idealizar clientes, sensibilizar multiplicadores de opinião ou 
interagir com a comunidade. (BUENO, 2000, p.50) 

 

 

Segundo Lopes (2015, p.9), o grande desafio é o da capacidade de implantar 

sentimentos e percepções relevantes, ao contrário de esforços estéreis e dispersivos 

que se perdem e não sedimentam valor nenhum.  

Entre outros modelos de meios de comunicação, a marca sonora se tornou 

uma das principais ferramentas de trabalho, pois a música se tornou parte 

constituinte de uma marca. 

 

 

1.1 IDENTIDADE E IMAGEM DA MARCA EM RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

A imagem influencia e direciona comportamentos de inúmeros segmentos de 

público que auxiliam na construção da realidade da marca, do produto ou serviço no 

mnemônico do público de interesse de cada organização. Uma imagem institucional 

se estrutura de acordo com a visão do público-alvo, que regula sua maneira de agir 

em relação a essa organização, pela leitura e não apenas pelo o que ela aparenta 

ser no mercado. 

No atual cenário mercadológico é necessário que as organizações se 

adaptem ao que o público anseia, seus desejos e expectativas referentes à marca, 

para gerar maior confiabilidade e garantir a escolha permanente do serviço que 

presta ou do produto que comercializa.  

Ao trabalhar de forma adequada as ferramentas de Relações Públicas é 

possível garantir uma administração de imagem que pode se tornar permanente, 

estratégica e constituir apoio e respeito para a marca. Quando a imagem se forma 

por meio das informações e reflexões percebidas pelas pessoas é necessário 

garantir a coerência e propriedade com as quais a organização preza.  
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Quando um fator se destaca e desperta a atenção do público-alvo, 

automaticamente fica gravado na memória do consumidor e, dessa forma, é 

lembrado com frequência pelo prazer e informações que adquiriram ao 

experimentarem ou verem determinada marca, ligando todas as informações que 

consideraram marcantes. 

Segundo De Toni, uma imagem mental é formada por atributos de várias 

ordens. Há atributos racionais, como características, preço e utilidade; as 

emocionais, como impressões emocionais que permaneceram na memória, de 

contatos anteriores com o objeto; as sensoriais, que são sensações que 

permaneceram na memória, também de contatos anteriores com o objeto e os 

atributos simbólicos, que relacionam o objeto da imagem com outras ideias e 

objetos, de maneira muito próxima, como exemplo uma calça jeans representando 

liberdade. (TONI apud KUNSCH, 2009, p.250) 

Um dos diversos campos de atuação do relações-públicas é a Relações 

Públicas de Marketing, que perpassa o trabalho de assessoria de imprensa, tem 

uma função estratégica como apoio no lançamento de produtos, apoio no 

reposicionamento de um produto maduro, captação do interesse por uma categoria 

de produtos, influência sobre grupos-alvo específicos, defesa de produtos que 

enfrentaram problemas públicos e construção de uma imagem corporativa que se 

reflita favoravelmente nos produtos. (KOTLER; KELLER, 2006, p.593) 

A identidade de uma marca é sinônimo de sua personalidade. Corresponde 

ao que a organização é, quais são seus valores e como deve se destacar e se tornar 

reconhecida no mercado.  

É uma manifestação visual da realidade da organização que engloba seu 

nome, logomarca, produtos e serviços ofertados, instalações, entre outros tópicos. A 

comunicação deve estar alinhada com o conceito da marca, ratificando a 

consciência do que é planejado com o que é realizado.  

Os públicos desenvolvem suas percepções baseados nas mensagens 

transmitidas pela organização e, caso as imagens transmitidas correspondam à 

realidade organizacional, o programa de identidade se tornará benéfico para a 

instituição.  
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Em um cenário que não esteja favorável à organização é possível que a 

perspectiva sobre a realidade organizacional possa falhar, detectando se a 

estratégia elaborada não foi eficiente ou a forma como a empresa se percebe deve 

ser modificada para assim recuperar uma postura conceituada.  

Quando o contexto mercadológico se encontra em crise e não há uma 

reavaliação e um planejamento adequado para um reposicionamento de mercado, a 

reputação da organização é danificada e dificilmente haverá continuidade de suas 

operações. 

Criar diferenciais na percepção dos elementos organizacionais (produtos, 

pessoas, serviços, instalações, nomes, símbolos, etc.) e como esses fatores 

tangíveis e intangíveis são percebidos e assimilados pelos públicos de interesse, 

possibilita a organização a criar um ponto inicial para a criação e posterior 

comunicação de uma identidade desejada. A realização de pesquisas qualitativas e 

quantitativas é necessária para que o grau de coerência da identidade entre os 

diferentes públicos seja concebido.  

Um exemplo é a organização sem fins lucrativos Susan G. Komen Breast 

Cancer Foundation, que apoia mulheres com câncer de mama e passou por uma 

auditoria de identidade. Foi constatado que a organização possuía “vozes” demais, o 

que causava uma confusão entre os públicos de interesse sobre as atividades da 

fundação. Para corrigir a crise de identidade gerada os executivos da própria 

organização resolveram relançar o conceito da marca para elucidar sua missão e 

metas, e obtiveram resultados satisfatórios. (ARGENTI, 2014, p. 90).  

Entre os aspectos que contribuem positivamente para uma identidade estão a 

visão inspiradora, uma marca elaborada com cautela e uma autoapresentação 

coerente. Cada aspecto possui sua importância e dentro da visão estão os valores, 

filosofias, padrões e conceitos da organização, fomentando um forte relacionamento 

entre funcionários e públicos finais, o que garante uma coerência abrangente e uma 

continuidade eficaz nas mensagens transmitidas. 

A construção da identidade e imagem da marca nesse cenário pelo público 

externo se baseia em artigos publicados na mídia e estabelece diálogos com quem 

trabalha efetivamente na organização, captando informações para que sua escolha 

seja baseada em ações e comportamentos positivos na sociedade. 
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O diferencial das marcas está em sua valorização como sinais identificadores 

que auxiliam a avaliar os aspectos envolvidos de maneira dinâmica e com esforço 

reduzido. 

Ao considerar esses aspectos, o valor de uma empresa pode ser 

significativamente influenciado pelo sucesso de sua estratégia de marca corporativa. 

Segundo Argenti (2014, p.92), “a marca e sua gestão estratégica são essenciais 

para o gerenciamento de identidade”. 

Essas análises são realizadas na imagem da marca individualmente, porém 

ainda no cenário das marcas corporativas é possível a fusão de marcas e, nesse 

caso, se faz necessária a reestruturação da identidade das organizações com um 

cuidado especial nas mensagens que desejam enviar e transmitir em um novo 

momento ou cenário, para que possam refletir de forma assertiva sua nova 

realidade.  

Exemplos como as multinacionais Andersen Consulting, Philip Morris, Price 

Waterhouse, Coopers & Lybrand e AT&T sofreram consequências negativas em 

suas marcas devido à fusão com novas empresas. A alteração de nomes e 

logomarcas acarretou danos à identidade inicial em virtude de não terem sido 

comunicadas aos seus segmentos de públicos de interesse de forma integrada.  

As logomarcas são componentes importantes de uma identidade corporativa 

e muitas vezes são mais relevantes que o próprio nome de uma marca, agregando 

uma crescente predominância nos mais variados veículos de comunicação. As 

empresas especializadas em gerenciamento e criação de identidades devem estar 

presentes durante a formação da logomarca, para auxiliar na maneira como irá se 

comunicar com o público de interesse, analisar características fundamentais e 

agregar mais confiabilidade e atenção para determinada organização em longo 

prazo, além de envolver e fazer com que pessoas decidam pela marca ofertada. 

A coerência é fator crucial na construção, consolidação e consistência de 

identidades. A organização precisa manifestar sua logomarca e seus lemas 

relacionados ao comportamento que possui e deseja manter, para que tenha 

oportunidades de maiores destaques.  

A cultura popular, fator também considerável, inspira conjunturas de 

aprimoramento da identidade. Um exemplo desta observação está na pioneira em 
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entregas para o dia seguinte, a FedEx, que decidiu abreviar seu nome Federal 

Express, devido principalmente ao costume de seus clientes referirem-se a ela 

apenas por FedEx e até seu departamento administrativo, onde todos já haviam 

adotado o novo “apelido”. Essa ação demonstrou que a empresa estava em sintonia 

com os feedbacks de seus públicos-alvo, comprometendo-se a reforçar sua 

mensagem reiteradamente.  

Argenti (2014, p.99) apresenta uma sequência de ações para um 

gerenciamento consistente de identidade, onde traz a auditoria da identidade para o 

contexto na missão de evitar investimentos superficiais e politicamente 

influenciados, onde as empresas têm o hábito de trazer consultores externos para a 

realização de entrevistas em profundidade, junto da alta gerência e com aqueles que 

trabalham nas áreas mais afetadas por possíveis mudanças.  

A auditoria da identidade auxilia na detecção de fatores destacáveis com o 

intuito de revelar tipos de relações e inconsistências e ainda servir como uma base 

para possíveis e potenciais mudanças de identidade. Seu objetivo é realizar uma 

compreensão da empresa e se aproximar da realidade organizacional na 

perspectiva dos gerentes internos, combinando-as com as percepções dos públicos 

externos.  

Ao se apropriar da informação relevante dos públicos para a construção das 

marcas, os tomadores de decisão terão a oportunidade de criar uma nova identidade 

ou até instituir programas de comunicação para partilhar um perfil correto e mais 

atualizado. 

Em determinadas situações a auditoria da identidade pode apresentar 

resultados que não são esperados pelos altos escalões organizacionais e pode 

apresentar um cenário diferente do qual a organização se sinta inserida. Os 

executivos desejam uma visão institucional que pode não corresponder e não 

coincidir com a realidade organizacional e esse é um dos fatores que refletem 

diretamente um gerenciamento mais complexo da identidade.  

Outro fator analisado pelo autor é o da definição de objetivos para a 

identidade que devem ser estabelecidos pela gerência e explicar a cada segmento 

de público que possui asserções específicas de identidade. Um exemplo mostrado 

pelo autor para uma organização é o de colocar uma nova logomarca na fachada de 
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suas lojas fazendo com que os consumidores se tornem mais atentos às 

transformações que estão acontecendo internamente na loja. (ARGENTI, 2014, 

p.100) 

O autor coloca ainda que programações para o desenvolvimento de design e 

nomes acrescenta outra etapa da consolidação de uma identidade. Muitos 

empresários ainda confiam em seu instinto e deixam de contratar profissionais 

especializados na criação de novos visuais e logomarcas por estarem envolvidos e 

querendo participar ativamente. O correto seria um relacionamento equilibrado entre 

a opinião profissional de um design e a intuição do gerente para uma mútua tomada 

de decisões, eliminando perspectivas que não se identificam com a real significância 

da identidade pretendida. Posteriormente o desenvolvimento de protótipos 

estabelece como a imagem da marca será utilizada em anúncios, em situações que 

a identidade será aplicada em alguns produtos para se obter uma noção de como irá 

funcionar na prática.  

No momento do lançamento da comunicação de uma nova identidade é 

necessário ter cautela, pois o processo é complexo e pode posteriormente ser 

interpretado de diferentes maneiras.  

Argenti (2014, p.104) atribui o exemplo da GAP, que resolveu modificar sua 

logomarca de maneira discreta e pelo seu website, em vez de convocar a mídia para 

auxiliar na divulgação. Com essa atitude, os públicos interpretaram a mudança como 

um recurso estético, em vez do verdadeiro significado da estratégia de comunicação 

proposta.  

Inteirando as etapas componentes da estrutura de uma identidade, a 

implementação de um programa nessa área exige uma perspicácia interpessoal e 

uma abordagem classificada para lidar com todos os segmentos de públicos. A 

identidade corporativa está ligada ao aumento da reputação e benefícios vinculados 

ao seu progresso.  

 

 

O embasamento de uma identidade corporativa consiste na estrutura 
institucional fundadora, no estatuto legal, no histórico do 
desenvolvimento ou de trajetória, nos diretores, no local, no 
organograma de atividades, nas filiais, capital e patrimônio de uma 
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organização. As realizações da organização também consistem em 
sua identidade, como as atividades que movem o sistema relacional 
e produtivo, obtendo a compreensão de técnicas e métodos usados, 
linhas de produtos ou serviços, estruturas de preços e características 
de distribuição. (KUNSH, 2003, p.172) 

 

 

Um conjunto de características forma uma espécie de concha ao redor da 

organização, exibindo sua personalidade, e para Cees van Riel (apud KUNSCH, 

2003, p.172), o desenvolvimento é propiciado por: 

 

 

1. Comportamento – que é o meio mais importante e efetivo, a partir 
do qual a identidade é criada, pois os públicos julgam as 
organizações por seus atos;  
2. Comunicação – como instrumento mais flexível e com o uso dos 
mais diferentes signos;  
3. Simbolismo – que compreende todos os elementos visuais: 
nomes, logos, fotos de passagem, a marca, enfim, todos os meios 
possíveis capazes de expressar a personalidade da organização;  
4. Personalidade – seria a manifestação da autopercepção. Esta 
engloba as intenções da organização e a maneira pela qual reage a 
estímulos vindos do ambiente externo.  

 

 

Considerando as características das organizações, 

 

 

(...) têm uma identidade que pode ser clara, confusa, difusa e até 
uma “identidade não-identificável”, na  medida em que ninguém 
percebe o que ela faz, apenas sabe que existe. Por identidade, 
portanto, deve-se entender a soma das maneiras que uma 
organização escolhe para identificar-se perante seus públicos. 
(REGO,1986, p.97). 

 

 

Em seu livro “Design de Identidade da Marca”, Alina Wheeler (2012, p.44) diz 

que as melhores marcas representam algo importante, como uma grande ideia, um 
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posicionamento estratégico, um conjunto de valores bem definidos, uma voz que se 

destaca. Símbolos são veículos de significados; quanto mais são usados e mais 

pessoas entendem o que representam, mais poderosos se tornam. Eles são a forma 

de comunicação mais rápida à disposição das pessoas, embora o significado 

raramente seja imediato e precisa evoluir com o tempo.  

Na perspectiva de Wheeler, é possível afirmar que o Sound Branding é uma 

identidade que merece atenção da área de Relações Públicas, por ter característica 

sonora e que contempla muitas estratégias no objetivo de transmitir a identidade da 

marca, fazendo com que experiências de seus públicos e consumidores se tornem 

mais memoráveis e afetivas.  

Willens,em matéria para a Meio & Mensagem (2014), afirma que de acordo 

com Beckerman, uma estratégia sonora é “um plano abrangente que inclui todos os 

aspectos sonoros da identidade de uma marca: desde o interior das lojas, passando 

pelos sons dos produtos e chegando até o tipo de música que deve ser utilizada em 

uma publicidade”. 

Um exemplo é o do Branco do Brasil S.A, que solicitou a implantação de uma 

assinatura sonora para celebrar sua campanha de 200 anos, em 2008, junto a 

Zanna Sound, primeira agência da América Latina especializada nesse segmento de 

mercado, que elaborou um projeto alinhando à personalidade, à atitude e às 

histórias da organização que poderiam ser relembradas e contadas, com o intuito de 

incrementar nas festividades da campanha e gerar experiências mnemônicas e 

afetivas em seu público alvo com o reforço da imagem, da identidade, da reputação 

e da memória institucional da organização se apropriando de um ferramental de 

Relações Públicas para a construção desse relacionamento. 

Outra função relevante e constituinte para uma marca é a imagem, que 

descreve a impressão de diferentes públicos com base em todas as mensagens que 

a organização envia em seu nome e logomarca, e que por meio de sua auto 

apresentação, agrega expressões de sua visão corporativa.  

Todas as ações desenvolvidas para uma marca têm como objetivo gerar uma 

experiência encantadora ao segmento de público de interesse, porém, uma má 

experiência com um representante da empresa pode destruir definitivamente o 

relacionamento com um consumidor, como aconteceu com um indivíduo que, 
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insatisfeito com o atendimento que recebeu em uma chamada para a AOL, postou a 

gravação da conversa on-line. (ARGENTI, 2014, p.106).  

A credibilidade é uma das palavras-chave para a imagem de uma marca, pois 

quando é adquirida por meio de um contínuo padrão de comportamento, a 

contrapartida é a viralização de seus anúncios corporativos que são compartilhados 

pelos seus públicos de interesse e que devem ser controlados pelos gestores para 

um acompanhamento mais próximo do comportamento da marca no mercado. 

Para esse monitoramento, Kunsch destaca a importância que envolve os 

procedimentos da criação de um instrumento de gestão e pesquisa de imagem, 

como o método de configuração da imagem (MCI), a saber: 

 

 

1. Uma primeira abordagem, denominada configuração de conteúdo, 
buscando: 

 a identificação dos atributos salientes da imagem de uma 
organização, marca ou produto, na mente dos respondentes; 

 a classificação dos atributos identificados em categorias de 
atributos sensoriais, emocionais, racionais e simbólicos; 

 a atribuição de valores de ordem e de frequência aos atributos 
citados, determinando as suas distâncias em relação ao termo 
indutor empregado para estimular os respondentes a se 
manifestarem. 

2. O método propõe, então, uma segunda abordagem, denominada 
configuração de agrupamentos, buscando: 

 a mensuração do grau de importância dos atributos levantados, 

identificando os atributos considerados mais importantes. (KUNSCH, 

2006, pg.23-4) 

 

 

Os públicos começam a ter percepções sobre uma organização e sua marca 

antes mesmo de começar a interagir com ela. Estas percepções são baseadas em 

leituras prévias desenvolvidas sobre a organização, em informações adicionais que 

obtiveram de outros públicos que já interagiram e ainda, de acordo com os símbolos 

visuais reconhecíveis. Quando existe a interação, os públicos podem construir uma 

imagem diferente, e o objetivo é trabalhar para melhorar a imagem para que os 
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públicos possam conviver com a marca e captar qual é o ideal que ela pretende 

transmitir. 

As organizações necessitam entender a percepção de sua imagem não 

somente entre seus públicos de interesse, mas entre outros públicos-alvo, tais como 

investidores, funcionários e comunidade. Em relação aos funcionários, a imagem de 

uma marca é particularmente relevante, devido ao papel que é desempenhado por 

eles em relação a outros segmentos de público.  

A Starbucks Coffee construiu uma das mais fortes marcas e reputações nos 

Estados Unidos com a criação equilibrada de uma sólida história e uma cultura 

única, que começa de dentro para fora. O presidente, Howard Schultz, explica a 

filosofia:  

 

 

Construímos a marca Starbucks em primeiro lugar com nossa gente, 
e não com os consumidores, em um enfoque oposto às empresas de 
cream crackers e cereais [...] porque acreditávamos que essa era a 
melhor maneira de atender e superar as expectativas de nossos 
funcionários que apreciavam o valor de um bom café. (ARGENTI, 
2014, p.107) 

 

 

Destaca-se que uma das finalidades do profissional de Relações Públicas é 

trabalhar a comunicação interna para fortalecer os relacionamentos, além de cuidar 

e prezar pela imagem de uma organização e sua marca, isto é, a imagem se 

constrói na mente dos públicos e os inputs (entradas) constituem uma grande 

variedade de manifestações das organizações, por meio dos seus atos e da 

comunicação.  

Ter conhecimento e conseguir administrar a imagem de uma marca dentro de 

organizações, por ser de caráter intangível, é algo complexo, sendo um constante 

desafio para a área das Relações Públicas, ainda mais para uma condução dentro 

de uma comunicação institucional. 

Para haver um envolvimento com o público é preciso que a marca transmita 

uma emoção definida, uma personalidade, um espírito. Um dos cases apresentados 
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no livro de Martins, (1999, p.154), é sobre a marca Nike, em que o autor afirma “[...] 

o tênis representa o instinto cosmopolita revolucionário porque está fora do universo 

formal e segregacionista do sapato de couro tradicional. A Nike colocou esse espírito 

na sua comunicação [...]”.  

Contemplando o mesmo conceito do reconhecimento de uma marca, Wheeler 

explica que não basta a marca ser diferente; ela precisa demonstrar a diferença e 

facilitar a vida dos clientes na hora de entender essa diferença. (WHEELER, 2012, 

p.48) 

O espaço físico de uma empresa também pode gerar uma imagem 

institucional. Um exemplo são os hotéis Hyatt Regency, que desenvolveram uma 

imagem diferenciada graças a seus átrios. As organizações podem criar uma 

imagem forte convidando consumidores atuais ou potenciais para uma visita às suas 

instalações e fábricas. Boeing, Bem & Jerry’s, Hershey’s e Saturn patrocinam 

excelentes passeios pela empresa, recebendo milhões de visitantes todos os anos 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 315). 

Outro fator a ser considerado quando se fala de imagem é a concorrência 

entre as organizações, que é embasada na visão necessária que deve ser atribuída 

ao que as pessoas procuram e desejam, e para que essa satisfação seja atingida, 

há uma infinidade de opções e escolhas, o que faz com que as empresas busquem 

formas de estabelecer uma ligação emocional para que se tornem memoráveis, 

insubstituíveis e criem relações duradouras com seus públicos.  

Dessa forma as pessoas acabam se apaixonando pelas marcas, criam 

confiança e acreditam em sua superioridade. Dentro deste envolvimento com os 

públicos-alvo, as marcas possuem três funções principais:  

 

 

Navegação: as marcas ajudam os consumidores a escolher dentre 
uma enorme quantidade de opções; 

Segurança: As marcas comunicam a qualidade intrínseca do produto 
ou serviço e dão segurança ao cliente de que ele está tomando a 
decisão certa; 

Envolvimento: As marcas usam imagens, linguagens e associações 
para estimular os clientes a se identificarem com a marca. (HAIGH 
apud WHELLER, 2012, p. 12) 
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Para que essas funções se tornem efetivas, faz-se necessária uma boa 

gestão de marca para o desenvolvimento e a conscientização em ampliar a 

fidelidade do público de interesse, o que exige uma determinação e disposição 

focada no futuro da marca. A gestão se apropria de todas e possíveis oportunidades 

para expressar o porquê da escolha de determinada marca deve se tornar uma 

aquisição. 

A efetividade desse processo acontece por meio da estratégia da marca, que 

se concretiza por meio da eficácia concebida por uma ideia central unificadora em 

volta de comportamentos, ações e comunicações de uma organização. Quando se 

tem uma visão sintonizada com as estratégias de apreciação de determinada marca, 

seus valores emergem junto a sua cultura, refletindo uma compreensão enraizada 

das necessidades e percepções das pessoas.  

A estratégia define um bom posicionamento, um diferencial, uma vantagem 

competitiva que é única. Ela precisa ser entendida por todo o grupo dos 

stakeholders, como consumidores externos, mídia e consumidores internos, e seu 

desenvolvimento se dá por uma equipe composta pelo CEO, marketing, vendas, 

publicidade, relações públicas, operações e distribuição (WHELLER, 2012, p.23). 

Entre tantas tarefas que o profissional de Relações Públicas exerce, a 

construção e a manutenção da imagem de uma marca é de grande dimensão. O 

escopo do trabalho é manter uma mútua harmonia entre organização e público, 

fazendo com que a imagem projetada se torne consolidada e constante na mente de 

seus públicos de interesse, o que aperfeiçoa outros propósitos voltados para o 

profissional.  

Em continuidade, outra ferramenta necessária para o desenvolvimento do 

trabalho do relações-públicas, é o aconselhamento, cujo objetivo é o de balizar as 

informações sobre a empresa e esclarecer sobre eventuais problemas relacionados 

à sua imagem.  

O grande sucesso de uma marca ou a ascensão de uma crise é associado 

rapidamente diante da concorrência. Para a projeção de ações positivas de uma 

determinada organização, o papel do relações-públicas deve ser requisitado, pois 

ele detém conhecimentos que o fazem pensar de uma maneira ampla a 

organização, e se torna responsável por uma gestão de imagem aprazível.  
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As organizações contam com os profissionais de Relações Públicas para que 

possam desenvolver uma gestão da comunicação com o intuito de apoiar a 

promoção corporativa, em conjunto com a divulgação de uma imagem assertiva 

entre públicos e opinião pública. Segundo o especialista em Relações Públicas, 

Cunha Neto,  

 

 

O relações-públicas deve agregar cada vez mais sentido de valor e 
firmar a marca da empresa no mercado. Ele vai comunicar, de forma 
integrada, tudo o que existe na empresa, abordando diversos 
profissionais, desde os diretores executivos, área do Marketing, 
Recursos Humanos, fornecedores e mais ainda, os clientes. (CUNHA 
NETO, 2016, ONLINE) 

 

            

 Para agregar valor à imagem institucional organizacional devem-se alinhar as 

estratégias, comportamentos, ações e comunicações. Escritas em um linguajar 

simples, essas declarações são usadas internamente como farol de uma cultura 

especial e externamente como vantagem competitiva que ajuda os públicos a 

escolherem.  

Em uma exemplificação, para o desenvolvimento das técnicas de Relações 

Públicas faz-se necessário a compreensão, seguida da clareza, onde se encontram 

os valores essenciais, atributos de marca, vantagem competitiva e estratégia de 

marca; posteriormente o posicionamento, com a diferenciação, propostas de valor e 

a categoria de negócio, e finalizando a grande ideia, a essência da marca, onde se 

destaca a ideia central, o conceito unificador, as mensagens principais junto de uma 

voz e um tom. (WHELLER, 2012, p. 26-27). 

 Outra técnica desempenhada pelo relações-públicas é a auditoria de 

imagem, que segundo Bueno (2006), é um instrumento ou metodologia para avaliar 

a presença e a imagem de uma organização junto a determinados públicos ou à 

opinião pública, de maneira geral.  

Em princípio, pode-se desenvolver um projeto global de auditoria de imagem 

como um conjunto diversificado de técnicas (e/ou metodologias) para aferir a 
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percepção que os públicos têm das organizações. Entre elas, o questionário, as 

entrevistas em profundidade, os grupos de discussão e os de foco e o survey.  

Ela deve ser realizada por profissionais que entendam os veículos de 

comunicação, a cobertura característica do segmento que as organizações estão 

inseridas e as próprias estratégias de comunicação. (DUARTE; BARROS apud 

BUENO, 2006, p. 347) 

 Para se alcançar os resultados desejados na auditoria de imagem, deve ser 

gerado um relatório de auditoria de imagem satisfatório a posteriori que deve ter a 

abordagem dos seguintes itens: 

 

 

a) Uma descrição detalhada dos objetivos, metodologia e categorias 
de análise, visto que é fundamental que os procedimentos dispostos 
estejam descritos para a possibilidade de analisar os dados de 
maneira abrangente. A amostra utilizada, o tempo de análise, a 
descrição dos indicadores (se houver) devem estar explícitos para 
que assim fiquem respaldadas e validadas as conclusões.  

b) Apresentação dos resultados, com todos os dados do projeto 
disponíveis na hora da formulação do Relatório, podendo ser divido 
em capítulos ou partes para favorecer a leitura e a consulta, e como 
se trata de um instrumento de comunicação, sugere-se que estes 
dados coletados estejam dispostos em colunas e gráficos, 
acompanhando uma descrição.  

c) Conclusões/Sugestões, onde os principais resultados deverão se 
consolidar, e caso já estejam definidas as hipóteses, estas devem 
estar especificadas, com uma confirmação parcial ou até mesmo 
uma possível rejeição (DUARTE; BARROS apud BUENO, 2006, 
pg.360).  

 

 

O pesquisador (empresa ou auditoria), poderá estabelecer comparações e 

propor novas categorias de análise para aprofundar o conhecimento de temas 

específicos. 

Ao analisar todos os aspectos apresentados pode-se afirmar que a imagem 

de uma marca é o resultado das impressões que as pessoas têm, advindas de 

muitas fontes. No atual cenário, as pessoas não exigem tanto ao que um produto ou 

serviço possa fazer, mas sim seu significado.  
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Diferentes expectativas pleiteiam a criação da imagem de uma marca. Em 

uma perspectiva comunicativa pode-se vê-la como resultado da relação entre 

receptor e a incitação desenvolvida pela marca e produto. Deve-se ressaltar que a 

melhoria da imagem de uma marca pode ser alcançada pela ação da identidade da 

marca. Ambas representam um significado para uma emersão de uma marca 

consistente, que se torna notável entre as necessidades e expectativas criadas para 

sua demanda de públicos. 

Para que um projeto de posicionamento bem articulado seja desenvolvido, é 

necessário formar as bases de uma imagem de marca que seja única, durável e 

resistente às investidas desorganizadas dos concorrentes. Outra providência 

importante é romper com os paradigmas nas categorias, combatendo de maneira 

inteligente os atributos das marcas concorrentes e criando diferenciais de percepção 

da marca como no Sound Branding.  

Para a criação de uma marca faz-se necessária a construção de associações, 

que se distribui da seguinte forma: 

 

 

Atributos: estão normalmente relacionados ao desempenho de um 
produto, embora se relacionem ainda com alguns serviços. Eles 
podem ser divididos entre atributos relacionados e não relacionados 
ao produto; os relacionados ao produto são aqueles diretamente 
associados ao acabamento físico do bem, variando conforme a 
categoria, como peças específicas de montagem do mesmo. Já os 
atributos não relacionados ao produto incluem informações como 
visual da embalagem, benefícios emocionais, características do 
consumidor e situações de uso, por exemplo. Os consumidores 
avaliam os atributos da imagem de uma extensa gama de 
mercadorias e comparam as alternativas de ambos. Mesmo que os 
atributos não relacionados tenham pouca magnitude com o produto, 
eles servem como pista fundamental para formar associações. Em 
via de regra, as embalagens não afetam diretamente as funções dos 
produtos e a decisão na hora da compra, mas servem como 
indicações importantes para que se formem opiniões sobre a 
qualidade e procedência do que estão adquirindo. Os outros atributos 
não relacionados são formados a partir das observações de cada 
consumidor, o modo como “compram” o posicionamento da imagem 
de uma marca, seja por experiência própria, influência de 
propagandas ou opiniões de outras pessoas.  

A segunda categoria é a dos Benefícios, que são as necessidades 
que os atributos relacionados ao produto acatam, e na hora da 
decisão possuem características dominantes que os públicos 
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procuram. Os benefícios podem ser funcionais, experimentais ou 
simbólicos. O primeiro limita-se aos elementos intrínsecos do produto 
ou serviço; os experimentais também estão relacionados aos 
benefícios funcionais, mas se localizam em um degrau acima no grau 
de importância, já que se relacionam aos estímulos e sensações de 
prazer. Já os benefícios simbólicos estão relacionados ao conceito 
de cada cliente, detendo um alto grau de importância, como sua 
posição social ou querer reforçar sua autoestima. (MARTINS, 2006, 
p. 201-202)  

 

 

Martins coloca ainda que a última e a mais importante categoria referente à 

construção de associações é a de Atitudes, por se tratar da atitude dos públicos em 

relação às marcas. A força na hora das criações de associações deve-se ao 

desempenho e importância que são implantados, fazendo com que o segmento de 

público de interesse dedique mais credibilidade e confiança; quanto mais bem 

desenvolvido for o processo, mais as pessoas estarão dispostas a valorizá-lo. Caso 

aconteça o contrário, o fluxo de vendas é lesado, aumentando a concorrência. 

A reputação é outro fator que acompanha a junção de uma identidade junto a 

uma imagem bem alinhada. Ela difere da imagem por ser construída ao longo do 

tempo e por não ser somente uma percepção em um determinado tempo. Sua 

importância é evidenciada por pesquisas de ponta que identificam o melhor e o pior. 

(ARGENTI, 2014, p. 107) 

A proliferação de informações e requerimento por uma maior transparência 

exige um foco determinante das organizações na construção e sustentação de uma 

reputação resistente. 

O ambiente de negócios está em constante mudança, e junto o relações-

públicas se atualiza conforme a demanda de estratégia, promovendo assim uma 

fomentação de novos planejamentos entre todas as áreas de uma organização, 

velando pela sua identidade, imagem e reputação.  

Ao avaliar sua reputação, as organizações precisam examinar as percepções 

de todos os nichos de públicos. Muitas empresas de Relações Públicas 

desenvolvem diagnósticos para auxiliar organizações a conduzirem essa avaliação, 

juntamente com pesquisas voltadas para diferentes públicos. Os funcionários são 

um ponto de partida, na medida em que precisam entender os valores e a visão da 
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empresa, para poder se orientar em cada interação com seus consumidores. 

Qualquer organização que não exercer os valores que promove, está fadada a ter 

sérias repercussões negativas.  

Um exemplo é a IBM (International Business Machines), empresa voltada 

para a área de Tecnologia da Informação (TI), que durante um tempo considerável 

defendeu o emprego vitalício. No início da década de 1990, contudo, a empresa 

enfrentou um grave downsizing3, gerando uma piada que circulou internamente, 

relacionando as iniciais do nome da empresa: “IBM quer dizer ‘I’ve Been Misled’ [fui 

enganado]”. Com isso, veio o desapontamento de seus funcionários, pois a 

organização não estava agindo de acordo com sua ética e seus valores. (ARGENTI, 

2014, p.110) 

A reputação cumpre um papel essencial na inserção de uma organização na 

sociedade, agregando-lhe identidade e personalidade próprias. É possível construir 

uma imagem de uma organização a partir do gerenciamento de sua identidade, o 

que na prática é quase sempre gerenciar o processo de comunicação de uma 

organização.  

Para Joan Costa, a reputação é um dos atributos da imagem, ou seja, ela é 

sua vertente qualitativa, identificada também pelos termos prestígio ou notabilidade. 

É o valor que está presente na forma pela qual indivíduos, grupos ou a própria 

opinião pública contemplam uma organização. (COSTA Et. al. DUARTE; BARROS, 

2006, p.347) 

Dessa forma é possível concluir que a imagem, a identidade e a reputação 

são fatores fundamentais para as organizações e para os profissionais de relações-

públicas no desenvolvimento da estratégia do Sound Branding, durante a construção 

da imagem da marca. Como a semiótica auxilia a interpretar uma imagem e 

entender como transmite as mensagens, ela se coloca como um importante 

fundamento na disseminação de suas impressões. 

A imagem é um signo que representa algo e precisa ser lido e descodificado, 

uma vez que auxilia a construir sentidos para aquilo que se observa. É importante 

ressaltar também que reconhecer um elemento de uma imagem não significa que 

                                                           
3 *downsizing: Processo de aprimoramento da eficiência e redução de custos, principalmente com a 
redução do quadro de funcionários. (ARGENTI, 2014, p.110) 
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pode haver compreensão e decodificação, pois o ser humano trabalha com 

elementos simbólicos. 

Imagem e identidade se entrelaçam para um posicionamento forte e benéfico 

e geram uma reputação positiva; quanto mais as organizações estiverem 

preparadas e comprometidas com o que transmitem para seus públicos, sua marca 

estará se destacando e firmando sua presença na escolha e decisão dos segmentos 

de público.  

A imagem está “comprometida” com a marca e a organização, e ambas 

dependem de sua consolidação na mente das pessoas. É um fator que remete 

lembranças de outras experiências, mantendo a atenção, fidelidade e confiança de 

quem adquiriu produtos e serviços de determinada marca.  

Por ser de uma tendência mnemônica, a imagem capta a atenção quando 

direcionada ao segmento de público correto. Quando a emoção de uma pessoa 

dissemina uma aceitação, a credibilidade e reconhecimento da imagem de produtos 

e serviços se mantêm constantes e prontas para se consolidarem junto às 

organizações. 

O Sound Branding, nesse contexto, pode auxiliar o relações-públicas a 

conseguir um fortalecimento de imagem, identidade e reputação para as marcas ao 

trabalhar a memória afetiva dos públicos-alvo, proporcionando sensações e 

sentimentos agradáveis ao se recordarem do som que remete a determinadas 

marcas. 

 

 

1.2 A MARCA E OS ELEMENTOS DA MARCA 

 

 

Para Klein (2004, p. 32), “as marcas precisam de propaganda contínua e 

sempre crescente para permanecer no mesmo lugar”; para que a empresa possa 

construir uma identidade de marca ou uma consciência corporativa, o esforço de 

posicionamento deve ser amplo e contínuo apenas para a manutenção no mercado.  
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Uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que acrescenta 
outras dimensões que o diferenciam de algum modo de outros 
produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. 
(KELLER, 2006, p. 4) 

 

       

Para a construção das marcas, percorre-se uma longa trajetória, que tem um 

forte impacto sobre como são construídos os relacionamentos organização/público-

alvo e como o público alvo se relaciona com a organização.  

 

 

Cada etapa; aumentou a voz dos consumidores, acrescentou peso 
ao que é mais difícil de medir – os aspectos impalpáveis dos 
relacionamentos, as marcas... o poder das pessoas, tornou a 
emoção mais central, aproximou ainda mais os consumidores das 
companhias que produzem os bens de serviços de que precisam. 
Assim eles ficariam mais próximos de sua necessidade de design, 
qualidade, preço, utilidade, disponibilidade, inovação e segurança. 
(KELLER, 2005, p. 24) 

 

 

Para um melhor posicionamento no mercado, acontece a transição das 

chamadas marcas para as marcas registradas para o reforço da condição de 

diferenciação do produto. Keller (2005, p. 28) diz: “todo mundo quer transformar 

suas coisas em marca registrada. Primeiro foi com nomes e slogans; a tendência é 

criar marcas registradas de formatos, fragrâncias, sons e de cores, inclusive.”. 

Os avanços técnicos na construção das marcas possibilitaram uma 

homogeneização dos produtos fabricados, ou seja, eles tornaram-se mais 

equivalentes. A isso se confere também o progresso técnico que tem provocado o 

aumento da competição, uma vez que o ineditismo de um produto deixa 

rapidamente de ser novidade porque pode ser consecutivamente copiado quase que 

simultaneamente.  
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Isso também faz com que o ciclo de vida de um produto seja cada 
vez menor, exigindo uma mudança constante por parte das 
empresas. Nas transformações que determinada empresa passa a 
sofrer em termos de produtos ou serviços, o que permanece é a 
marca. (FONTENELLE, 2002, p. 178) 

 

 

A marca é compreendida por ser um nome, símbolo ou signo que identifica 

todos os bens e serviços de organizações, trazendo um conceito diferente e único 

perante a concorrência. Ela pode gerar diferentes e importantes vínculos com seus 

públicos-alvo, comprometendo de maneira positiva sua identificação. 

Toda marca deve desenvolver sua própria visibilidade, tal qual se relacione de 

maneira harmoniosa com as expectativas que deseja alcançar, criando seu próprio 

conjunto de valores. A transmissão de suas mensagens procura instituir relações, e 

estas podem ser estreitadas através de outros meios, como os sentidos do corpo. 

 

 

Uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que acrescenta 
outras dimensões que o diferenciem de algum modo de outros 
produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas 
diferenças podem ser racionais, e tangíveis – relacionadas com o 
desempenho de produto da marca – ou mais simbólicas, emocionais 
e intangíveis – relacionadas com aquilo que a marca representa. 

(KELLER; MACHADO, 2006, p.4)  

 

Para fidelizar seus públicos-alvo, as marcas precisam passar confiança e criar 

laços que perdurem, mostrando que são referências nos produtos e serviços que 

prestam para seus consumidores. Keller (2006, p.7) afirma que sob a perspectiva 

econômica, as marcas permitem que os consumidores reduzam custos de busca de 

produtos tanto internamente (em termos de quanto têm de pensar) quanto 

externamente (em termos de quanto têm de procurar). Deste jeito, conhecendo suas 

qualidades e características que chamam atenção, os consumidores acabam 

adquirindo suas preferências. 

Para a construção de uma marca, Keller e Machado (2006, p.48) contemplam 

uma sequência de etapas que devem ser interligadas, voltadas para o alcance de 

objetivos em comum. São elas: 
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 Assegurar a identificação da marca junto aos clientes e uma 
associação de marca com uma categoria específica de 
produto/serviço ou com necessidade do cliente; 

 Estabelecer firmemente o significado da marca na mente dos 
clientes, ligando um conjunto de associações de marca tangíveis e 
intangíveis com determinadas propriedades; 

 Estimular as respostas adequadas de clientes/consumidores a essa 
identificação e significado de marca. 

 Converter a resposta de marca em um relacionamento de fidelidade 
intenso entre os clientes e a mesma.  

  

 

Os consumidores começam a se interessar por determinada marca a partir do 

momento que suas necessidades e desejos são compreendidos. Quando a marca 

começa a se fixar na lembrança de seus consumidores, eles consequentemente irão 

ligá-la a certas conexões na memória, voltadas à satisfação que tiveram e poderão 

ter frequentemente. Pinho (1996, p. 43) exprime que uma marca passa a significar 

não apenas um produto ou serviço, mas um conjunto de valores e atributos que 

refletem em seus consumidores. 

Segundo a consultoria inglesa especializada na administração de marcas, 

Interbrand Group, existem sete pontos para a definição do valor e da força de uma 

marca, que são: liderança, internacionalidade, estabilidade, mercado, tendências, 

suporte e proteção. Os fatores são medidos por seus níveis de consistência e 

perenidade, onde a liderança da marca em um setor significa maior estabilidade e 

potencial de rentabilidade em relação a seus concorrentes.  

 

 

A internacionalidade diz respeito à marca ser internacional, nacional 
ou regional, o que vai constituir motivo para dotar a marca de maior 
ou menor valor. A estabilidade ao longo do tempo garante maior 
fidelidade do consumidor e, consequentemente, maior valor para a 
marca. O mercado é analisado em função de estar sujeito, em maior 
ou menor grau, a mudanças devido a inovações tecnológicas. As 
tendências em longo prazo da marca no mercado indicam sua 
capacidade de manter a preferência do consumidor e são indicativas 
de valor. Já o suporte, quando recebido na forma de investimentos 
mercadológicos ou de outra natureza, valoriza a marca em 
detrimento daquelas que não merecem a atenção continuada dos 
seus proprietários. E por último, a proteção da marca mediante 
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registro e eventuais patentes de processos de produção redundam 
em maior valor para a ela (Pinho, 1996, p. 45). 

 

 

A criação e o fortalecimento de uma marca exige um importante planejamento 

que a mantenha em ascensão a longo prazo. Analisando os elementos essências 

para o reconhecimento de uma marca, são ressaltados o NOME, que vai comunicar 

quem a organização é no mercado, fazendo com que a torne memorável; já o 

LOGOTIPO representa a estética do nome e a essência da marca; o SÍMBOLO 

carrega a imagem da marca, o que faz com que o consumidor a identifique; o 

MASCOTE complementa a identificação da marca, intensificando a memorização de 

seu público alvo, como o palhaço da Mc Donalds; a EMBALAGEM abrange a 

relevância do material constituído até o design final utilizado na fabricação dos 

produtos da marca e o REGISTRO, que contempla a criação da marca e todas as 

suas finalidades em um órgão específico, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial).  

Com todos os elementos interligados, o brand equity compõe e destaca a 

influência fomentada por valores adicionais que geram lucratividade e 

reconhecimento da marca. A promessa de uma marca constitui um valor vinculado 

às expectativas dos consumidores, fortificando relacionamentos que consigam 

embasar a posição de empresas e organizações no mercado competitivo ao longo 

do tempo.  

Segundo Khauaja e Prado (et. al. 2008, p. 25), a marca é o somatório do 

“bom, do ruim, do feio e do que não faz parte da estratégia das organizações”. Na 

construção de marcas do século atual, elas adquirem vida própria na mente dos 

públicos-alvo, atribuindo conteúdos e imagens a sensações efêmeras.  

Ainda segundo as autoras, não se pode controlar por completo as marcas na 

mente dos consumidores, sendo apenas possível orientá-las e influenciá-las. Se 

empresas e organizações souberem impactar a marca em si, e não somente seus 

produtos, a probabilidade dos públicos de interesse se adaptarem às novas 

mudanças mercadológicas é maior.  
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Prado e Farinha, (et. al. 2008, p. 53) consideram que as empresas optam por 

adotar estratégias de marcas conforme a alternativa que melhor se adapte ao 

encaminhamento traçado pela sua direção, objetivando a melhorar seu desempenho 

no mercado e incrementando suas vendas. 

 

 

1.2.1 Critérios para a escolha da marca 

 

 

Existem seis critérios para a escolha de elementos de marcas: a 

memorabilidade, a significância, a atratividade, a transferibilidade, a adaptabilidade e 

a proteção. A memorabilidade é uma condição necessária para alcançar um alto 

nível de lembrança de marca. Para atingir tal meta, podem ser escolhidos elementos 

de marca que sejam memoráveis e, portanto, facilitem a lembrança espontânea ou o 

reconhecimento em situações de compra; a significância favorece a formação de 

associações de marca, tanto no conteúdo descritivo quanto no persuasivo; a 

atratividade está ligada às marcas ricas em imagens visuais e verbais; a 

transferibilidade considera que quanto menos específico o nome, mais facilmente ele 

poderá ser transferido através de categorias; a adaptabilidade, que profere quanto 

mais adaptável e flexível o elemento da marca, mais fácil será atualizá-lo, e por 

último a proteção, que abrange as considerações legais (elementos de marca que 

possam ser legalmente protegidos), o registro formal junto aos organismos 

apropriados e a defesa vigorosa das marcas registradas contra violações não 

autorizadas da concorrência. (KELLER E MACHADO, 2006, p. 92). 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Quadro 4-1 Critérios para a escolha de elementos da marca. 

1.Memorabilidade      4. Transferibilidade 

Facilmente reconhecido 
 

Dentro de categorias de produto e através 
delas 

Facilmente lembrado 
 

Através de fronteiras geográficas e culturais 

  
     

  

2. Significância 
  

5. Adaptabilidade   

Descritivo 
  

Flexível 
 

  

Persuasivo 
  

Atualizável   

  
     

  

3. Atratividade 
  

6. Proteção   

Divertido e interessante 
 

Legal 
 

  

Rica imagem visual e verbal 
 

Competitiva   

Esteticamente agradável 
   

  

              
KELLER e MACHADO, 2006, p. 92 

 

 

A evolução do conceito de marca se firma de acordo com algumas 

afirmações, que se complementam para um reconhecimento maior de seus públicos-

alvo. São elas: 

 

 

Lembrança por potenciais consumidores; benefícios fortes e 
diferenciados; relevância para atender as necessidades e os desejos 
de um grupo em longo prazo; possuir uma imagem condizente com a 
identidade transmitida pela organização; ter um portfólio que ajude a 
construir sua imagem; possuir percepção de qualidade adequada às 
expectativas dos consumidores-alvo; criar um vínculo de fidelidade 
com seus consumidores-alvo; garantia de lucratividade da 
organização e possuir um valor patrimonial elevado. (KHAUAJA e 
PRADO, 2008, p. 27) 

 

  

Para um melhor entendimento sobre a gestão das marcas, destacam-se dois 

itens: sua classificação e estratégia. Na primeira, existem ramificações específicas, 

sendo os grupos de marcas, que são baseados nas duas grandes famílias nas quais 
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as marcas se dividem, e os subgrupos de marcas, que são relacionados diretamente 

a cada um dos grupos de acordo com seus perfis intrínsecos.  

 As estratégias são escolhidas pelas empresas por meio de alternativas que se 

adaptem ao seu encaminhamento, planejado pela sua direção.  

 

 

1.2.2 Grupos de marcas 

 

 

As marcas são divididas em grupos, sendo as marcas dos fabricantes, as 

marcas dos distribuidores ou dos canais de marketing e as marcas genéricas. Nas 

marcas dos fabricantes, o controle é realizado por organizações onde sua principal 

atividade é a produção de bens de consumo.  

As marcas dos distribuidores ou dos canais de marketing, conhecida também 

como marcas próprias, são aquelas que pertencem aos distribuidores de produtos, 

não importando se são classificados como atacadistas ou varejistas. 

Entre alguns desafios para o estabelecimento de marcas próprias no Brasil, 

estão significar mais que apenas o preço; entender os critérios de compra dos 

diferentes consumidores; identificar seu segmento-alvo; incorporar atributos 

emocionais, além dos funcionais; desenvolver soluções específicas aos segmentos; 

aumentar variedades e inovar. (FARINHA; PRADO, 2008, p. 52) 

As marcas próprias podem usar o nome do distribuidor e também podem ser 

compreedidas por serem marcas sem reconhecimento direto com o canal, sendo 

chamadas de marcas fantasias. Empresas que adotam marcas próprias procuram 

por lealdade do público-alvo, vantagens competitivas com aumento de vendas, 

maior lucratividade e melhores margens.   

O grupo das marcas genéricas compreendem a inexistência da marca. 

Embora seus produtos possam trazer muitas vantagens aos segmentos de públicos 

de interesse, há organizações que optam por lançar produtos sem marcas. (AAKER, 

1996, p. 313-314) 
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Os produtos resultantes de marcas genéricas são comercializados em grande 

maioria sem uma marca própria. Exemplos desse grupo de produtos são grampos, 

legumes, e outros pormenores que contém em suas embalagens somente o tipo de 

produto e ingredientes exigidos no caso de produtos alimentícios. Sendo assim, 

estes produtos chegam aos seus consumidores finais com preço reduzido, por não 

deterem custos de composição e propaganda da marca. 

As empresas que querem liderar um determinado segmento devem criar uma 

categoria que seja resumida em apenas uma palavra que as representem, 

significando a primeira e única naquele mercado por um tempo. Deste jeito, os 

consumidores irão sempre lembrar da marca, sendo crucial converter essa 

lembrança em aquisições efetivas. (RIES, 1999, p. 24)  

 

 

1.2.3 Subgrupos das marcas 

 

 

Em relação aos subgrupos das marcas, citado anteriormente, eles se 

relacionam consequentemente aos grupos das marcas, sendo específicos tanto para 

as marcas dos fabricantes quanto para as marcas dos distribuidores (marcas 

próprias). 

No grupo das marcas dos fabricantes existem as marcas líderes, que 

transmitem características positivas mas que dependem do seu grau de preferência 

no mercado. Na sequência, aparecem as marcas de primeiro preço, cujo 

posicionamento no mercado é baseado pelo preço baixo, ressaltando entre os 

públicos a relação custo-benefício. 

As marcas líderes podem também ser denominadas de premium, que são as 

associadas a produtos de categoria superior; renomadas, que são associadas a 

produtos de grande impacto social e as legendárias, as associadas a produtos 

tradicionais, com longa existência e prestígio no mercado. (FARINHA; PRADO, p. 

42) 
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As marcas de primeiro preço contemplam os produtos de preço baixo e 

qualidade considerável, as quais predominam nos setores de higiene pessoal, 

alimentos, bebidas e limpeza.  

 

 

1.3 ESTRATÉGIAS DE MARCAS 

 

  

Nas estratégias de marcas as organizações possuem sua própria maneira de 

gerir seus negócios. Conforme fatores como seu porte, cultura, setor e posição 

competitiva, elas adotam uma ou mais estratégias de marcas, procurando as que 

mais atendam suas necessidades no mercado a ser atendido. Para incrementar sua 

vendas, as organizações podem optar por estratégias de marcas múltiplas, marca 

guarda-chuva, extensão de imagem, estratégia mista, co-branding, poda e tranding-

up/tranding-down. (FARINHA; PRADO, 2008, p. 53). 

Nas marcas múltiplas, alguns fatores favorecem sua idoneidade, como a 

experiência anterior da empresa na introdução de marcas individuais; uma grande 

profusão de categorias de produtos e/ou versões muito específicos; as crenças na 

competição interna como fator estimulante e propiciador de eficácia no 

posicionamento preciso como fator crítico de sucesso. (SOUZA; NEMER, 1993,  p. 

42) 

A atribuição de inúmeros nomes aos produtos de determinada empresa é 

mais eficiente do que criar somente um nome que englobe todos os produtos. Os 

fatores que podem conduzir tal estratégia são públicos mais sofisticados e com 

gostos divergentes e um setor mais amadurecido.  

A marca guarda-chuva caracteriza-se pela colocação de um mesmo nome 

para todos os produtos em suas linhas de criação. A estratégia desta marca está 

quando as empresas possuem produtos de maior qualidade e preço condizentes, 

proporcionando força à marca durante o lançamento de novas mercadorias. Sendo a 

percepção dos públicos de interesse às lembranças positivas da marca um fator 

determinante, uma vantagem desta estratégia está no custo de desenvolvimento 
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menor ao lançamento de um produto, uma vez que não é preciso realizar pesquisa 

em relação ao nome ou ao registro e nem um esforço adicional de comunicação 

para posicionar a marca. (SOUZA; NEMER, 1993, p. 18-22). 

Cinco regras podem ser seguidas para colocar ou não um nome guarda-

chuva em um produto: 

 

 

1) Volume de vendas: quando a estimativa de vendas para um 
produto for grande, é melhor optar por colocar um nome que não seja 
o nome da empresa. Caso contrário, emprega-se o nome da 
organização para as vendas de produtos que tenham baixa 
expectativa de comercialização. 

2) Concorrência: quando existirem muitos concorrentes, pôr o nome 
da organização, mas não criar um nome diferente para o produto. 

3) Apoio publicitário: produtos com grandes verbas para propaganda 
podem ter um nome próprio. Se o produto não se encaixar nessa 
hipótese, será melhor levar o nome da empresa. 

4) Significado: produtos genéricos não necessitam do nome do 
fabricante, porém produtos específicos, como os químicos, exigem o 
nome da empresa. 

5) Distribuidores: produtos com alto giro nas prateleiras e boa 
distribuição não precisam do nome do fabricante. (RIES; TROUT, 
1993, p. 99). 

 

 

A extensão da imagem ou da marca visa usufruir do posicionamento da 

marca junto ao consumidor, para que assim possa agilizar um lançamento bem-

sucedido de novos produtos com o ínfimo investimento em comunicação. Exemplo 

desta estratégia é a marca Ferrari, que tendo em vista o sucesso de seus carros, 

resolvou também expandir a marca para roupas e perfumes, passando para estes 

produtos a mesma ideia de exclusividade e prestígio. (FARINHA; PRADO, 2008, p. 

61). 

A estratégia mista tem características das marcas múltiplas e da marca 

guarda-chuva, e segundo Souza e Nemer (1993, p. 23) “consiste em personalizar os 

produtos sem abandonar o aval da marca guarda-chuva, que pode ou não ser o 

nome da empresa”. Sua vantagem é ter como artifício a ratificação da marca guarda-
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chuva e/ou do nome da organização, diminuindo desta forma os custos de 

lançamento. 

A estratégia de co-branding (AZEDO, 2002, p. 10-12) está fundamentada na 

união entre organizações distintas e detentoras de marcas fortes e reconhecidas 

para o lançamento de um produto exclusivo, com foco promocional. As marcas 

dividem seus investimentos, custos e riscos até seu pós-venda, além de trazer à 

elas mesmas associações concomitantes que, combinadas, podem criar um fator de 

singularização. 

Segundo Hill e Lederer (2002, p.4), o poda, “também chamado de prunning, 

consiste em cortar a quantidade de marcas de um portfólio dos produtos da 

empresa, exigindo ações precisas por parte da organização.” Isso ocorre por 

circunstâncias antagônicas de mercado, por falha de gerenciamento da marca ou 

até mesmo por determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE). 

A estratégia de trading-up/trading-down (PINHO, 1996, p. 26-27) é muito 

utilizada atualmente, por ser desmembrada de marcas múltiplas. Ela se traduz em 

um deslocamento da marca para cima ou para baixo, fazendo com que a empresa 

lance novos produtos para públicos-alvo diferentes ou o contrário, para segmentos 

de públicos específicos. 

Por se tratarem de estratégias de marcas, todas possuem vantagens e 

desvantagens. A preocupação e o objetivo das organizações é promover seus 

produtos, capitalizando-os a longo prazo. Suas estratégias podem ser adotadas para 

grupos diferentes de produtos, constituindo o reflexo de um direcionamento em um 

contexto próspero. 
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2 ESTÍMULOS SONOROS NA PERCEPÇÃO DA MARCA EM 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

Em tempo de inovações para atrair seus públicos, as organizações tentam 

ampliar ações assertivas ao desenvolverem uma comunicação mais atrativa para 

sua marca. Nesse cenário a utilização de estímulos sonoros ganha uma melhor 

percepção por estarem ligados diretamente com a consciência das pessoas, com o 

poder de acalmar a ansiedade ou estimular adrenalina necessária.  

Marcas que se apropriam das propriedades sonoras em consonância com sua 

idiossincrasia constroem possibilidades de destaque frente a outras que não utilizam 

os estímulos sonoros de maneira adequada. O som tem como uma de suas 

designações despertar emoções e estímulos, o que afeta diretamente o ouvinte de 

determinados modos e desencadeia respostas emocionais. 

Quando as pessoas recebem um grande número de informações para ler e 

assimilar, elas acabam se dispersando, ao contrário dos atributos sonoros que 

entram em sua percepção espontaneamente. 

Segundo Cavaco (2010), uma pesquisa realizada por Ira Altschule, psiquiatra 

que estuda os impactos da música no organismo humano, a música chega a 

alcançar o tálamo, afetando o sistema nervoso diretamente. 

Para alcançar seus objetivos de permanência na mente dos públicos-alvo, as 

organizações buscam por estratégias que levem a um embasamento de seus 

valores, e partem de novos instrumentos para fazê-lo. Os estímulos criados servem 

para que seus públicos-alvo se sintam em sintonia com os valores que ela procura 

mostrar, criando uma maior aproximação e relacionamento entre ambos. 

Outro conceito usado no campo da comunicabilidade é a paisagem sonora, 

que traz versatilidade para os seus mecanismos. De acordo com Shafer (2011, p. 

23) “a paisagem sonora é qualquer campo de um estudo acústico, sendo composta 

por elementos como os sons fundamentais, os sinais sonoros e as marcas sonoras.”  
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O autor ainda explica que os primeiros elementos são os sons criados por 

suas características geográficas e climáticas, como a água, o vento, os pássaros e 

outros animais; o segundo se destaca por ser percebido conscientemente, como 

sirenes, buzinas e apitos. Já o último elemento se refere a um som comunitário que 

seja único e notado exclusivamente pelas pessoas daquele determinado lugar. 

Segundo Jourdain (1998, p. 13), “quando a música nos transporta ao umbral 

de êxtase, nos comportamos quase como viciados, ouvindo repetidas vezes.” O 

autor afirma ainda que nosso cérebro consegue reconhecer e qualificar sons e 

músicas que gostamos, levando ou trazendo várias emoções.  

O uso dos sentidos humanos implica também em textos publicitários 

importantes para o fluxo de comunicação, visto que são falados em jingles, vinhetas, 

spots, entre outros. Esta união se caracteriza por atribuir uma maior dimensão à 

integração sensorial e à estima da comunicação audiovisual. 

Organizações implantam ferramentas estratégicas, como o caso do som, com 

o objetivo de darem suporte para sua marca e perpetuarem na mente de seus 

públicos de interesse o destaque da sua identidade e diferenciá-la de seus 

concorrentes. 

Para o artista e educador de formação híbrida Pedro Consorte (2012), uma 

das características sonoras mais importantes para entender o tipo de conexão que 

se identifica com o som é a forma pela qual ele se propaga. O fato dele se propagar 

através da vibração faz com que não seja óbvio, nem visualmente explícito, mas sua 

influência sobre as pessoas é perceptível, em virtude de não conseguirem enxergá-

lo.  

Alguns estímulos sonoros, como o logo sonoro, são pensados também para 

terem efeitos favoráveis sobre a imagem da marca, e que quando acrescentados 

nos estabelecimentos, instigam atitudes de consumidores.  

 

 

Ao som de uma música agradável, os compradores que tendem a 
comprar por impulso, compram ainda mais e os que não têm 
tendência a comprar por impulso gastam mais quando sentem um 
cheirinho bom na loja. A música atua subconscientemente sobre nós 
e sobre a nossa forma de estar. (CAVACO, 2010, p. 86)  
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Ao usufruir do potencial que uma música traz, as organizações precisam 

entender que sua marca, quando usada com outro sentido além da audição, deve se 

apresentar coerente ao contexto, condizendo com sons característicos para os 

consumidores em cada situação e assim resgatar suas emoções.  

Os profissionais de Relações Públicas estudam a estrutura organizacional 

para entenderem a cultura de seu cliente, desenvolvendo planos estratégicos que 

passem credibilidade e comprometimento. Para isso, utilizam os meios de 

comunicação adequados, onde o som também se encaixa como um instrumento 

valoroso. Para Perez (2004, p. 91) “os sons e a música são vistos da perspectiva 

organizacional como caminhos expressivos que podem colaborar na marca, produto 

ou empresa”. 

Os estímulos acústicos vêm ganhando magnitude no contexto das mudanças 

de comunicação da marca. Indivíduos podem se desconcentrar ao olharem para um 

outdoor na rua, mas os estímulos sonoros conseguem captar a atenção perdida. Os 

públicos optam por um panorama de estímulos que ofereçam conexões mais 

sensitivas e valorosas. 

Assim surge a marca sensorial como uma estratégia que visa criar uma 

atmosfera com estímulos para o consumidor, por meio das singularidades do próprio 

produto, na comunicação corporativa e no âmbito de vendas. Uma experiência 

tridimensional, que dispõe de inúmeros canais sensoriais para comunicar algo, pode 

despertar a atenção almejada pelas empresas, com maior interesse, aproximação 

de seus públicos e destaque em circunstâncias de excesso de informação. 

(GUZATTI, 2016, p.3) 

Profissionais de comunicação precisam se esforçar para atraírem ao máximo 

a atenção de seus públicos de interesse, por meio de sentidos distintos, 

transformando os meios de comunicação de sua marca em memórias mais 

solidificadas. 

A percepção sonora tem um impacto imediato sobre as lembranças, atitudes 

e emoções. Gorn (1991) desenvolveu um experimento que comparou situações 

onde consumidores foram expostos a ambientes distintos, com e sem algum tipo de 

trilha sonora. A experiência apontou que 80% dos indivíduos escolheram 

determinados produtos em ambientes com música, por estimularem a produção de 
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endorfinas no corpo, ativando certos pontos de prazer no cérebro. Nestas condições, 

o som possui habilidades de afetar na velocidade das compras, no tempo de espera 

dos consumidores e inclusive no ticket médio4 das empresas. A percepção sonora 

ainda envolve a recepção e interpretação de estímulos sonoros, identificando 

sensações sonoras, reconhecimentos, discriminações, compreensões, localizações 

e a atenção necessária, tornando-se parte do processo auditivo. 

Segundo Guerra, (2013) existem outros elementos sonoros de uma marca, 

como a voz da marca (tonalidade e estilo de voz humana), sound design dos 

produtos da marca (ícones sonoros da marca); jingles comerciais (músicas 

promocionais associadas à comunicação da marca) e brand song (trilhas de 

sonorização de locais virtuais ou físicos da empresa). 

Por meio das falas de um locutor, o redator cria histórias para complementar 

as imagens de filmes publicitários e institucionais. Gravar locuções impõe uma 

comunicação clara e um trabalho em equipe entre a agência e a produtora de áudio, 

ambas contratadas pela organização. 

Jason Bermingham, locutor publicitário e narrador oficial da revista Speak Up5 

no Brasil, destaca Lou Schmidt, da Antfood Music & Sound Design6, compositor e 

músico especialista na elaboração de trilhas que relaciona algumas características 

para a gravação de locuções. A primeira é colocar uma voz mais alta que a música, 

enquanto a locução conduz o filme, porque caso a trilha atrapalhe a mensagem que 

se quer passar, o locutor perde o sentido da história. Outra é uma locução guia que 

sirva para o redator verbalizar o que está dentro da cabeça dele, sendo mais 

objetivo para facilitar o processo de gravação e aprovação da locução, dado que 

cada redator possui suas manias e jeitos de falar que influenciam o acting7. 

O Audio Branding pode se relacionar ao Sound Branding por ser responsável 

pela descrição do processo de desenvolvimento da marca por meio de elementos 

audíveis no âmbito da comunicação da marca, firmando-se em seu lado 

multissensorial e holístico. Ele visa construir de maneira sólida o som da marca e 

                                                           
4 ticket médio: valor médio das vendas por cada usuário. 
5Speak Up: revista digital voltada para o ensino da língua inglesa e que aborda temas variados, como 
cinema, comportamento e política. 
6Antfood & Music Design: estúdio de áudio criativo, com escritórios em Nova York, São Paulo e 
Amsterdã. 
7 acting: atividade na qual uma história é contada por meio de sua promulgação, com a atuação de 
atores e atrizes. 
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representar a sua identidade e valores de forma distinta. Em seus elementos 

característicos estão o logotipo de áudio, os sons funcionais da marca e a voz da 

marca. 

As organizações procuram por um embasamento que consiga adaptá-la a 

enfrentar as constantes mudanças do cenário social e mercadológico. A 

necessidade de explorar novas maneiras de se comunicar com seus públicos faz 

com que organizações precisem avançar na elaboração de novos dispositivos, 

saindo um pouco da mídia digital. Quando uma marca se comunica por meio de 

sentidos humanos, principalmente audição, consegue despertar mais atenção, 

evocar mais sensibilidade e comoção, transformando em atitudes afetivas e 

irrefutáveis a preferência das pessoas. 

 

 

2.1 SOUND BRANDING 

 

 

O som desperta inúmeras sensações que podem influenciar de diversas 

formas a vivência do indivíduo. O armazenamento desses sons fica alocado na 

memória e pode servir de “gatilho” para a rememoração desses sentimentos. Afinal, 

os sons possuem a capacidade de trazer lembranças, recordar pessoas, situações, 

produtos, lugares, filmes entre outras sensações.  

Bronner (2009) elucida que os princípios do Sound Branding se baseiam em 

diferentes suportes teóricos, como psicologia cognitiva, marketing, branding e 

musicologia (ciência que estuda a música), e ainda tem como panorama fortalecer 

os estímulos sonoros da marca. 

Para uma melhor contextualização do Sound Branding, em primeiro lugar se 

destaca o termo Branding, que consiste em um conjunto de ações ligadas à 

administração das marcas que, tomadas com conhecimento e competência, as 

levam além da sua natureza econômica, passando a abranger a cultura e influenciar 

a vida das pessoas (MARTINS, 2006, p. 6). Com uma gama maior de informações, 

organizações se concentram mais em sua disseminação. Para Martins (2006, p.8) o 

Branding é: 
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O conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações 
que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas 
além de sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, 
e influenciar a vida das pessoas.  

 

 

Entrando em seu conceito mais específico, cada som tem sua própria 

finalidade no inconsciente e consciente dos indivíduos, que se traduz em emoções e 

que apenas os atores que mantiveram um contato com uma sonância específica e 

vivenciaram uma experiência podem guardar consigo na concepção de tradução ou 

interpretação. É possível exemplificar a compreensão imediata de uma situação a 

partir de toadas como sirenes de ambulância, apitos de trens e alarmes em áreas de 

conflito.  

O som possui uma forte característica de evocar emoções e recordações. A 

partir do início do século XX as marcas se apropriaram desse atributo para a 

fortificação da identidade institucional.   

O primeiro fruto desse encontro foram os jingles, constituídos por slogans 

simples, com rimas e refrãos de fácil memorização.  

O produto pioneiro a ter um jingle veiculado no rádio foi o cereal Wheaties, 

fabricado pela companhia líder mundial em alimentos, a General Mills. Já no Brasil, 

o primeiro foi ao ar pela Rádio Philips, onde o locutor e produtor Ademar Casé 

convenceu o dono de uma padaria a anunciar em seu programa, o que resultou no 

fechamento de um contrato (ZANNA, 2015, p. 20). 

Nesse cenário em que o som é o fator envolvente e de convencimento dos 

públicos surge o Sound Branding como uma categoria responsável pela criação da 

linguagem sonora das marcas e pode ser conhecida em outros locais como Audio 

Branding, Sonic Branding, Acoustic Branding, Corporate Sound e Sonic Mnemonics. 

Tem como objetivo abranger todas as formas de sonorização de uma marca com a 

capacidade de prender a atenção dos públicos em meio a tantos apelos 

audiovisuais. 

O Sound Branding utiliza a música como ferramenta facilitadora para uma 

aproximação da marca e seus públicos de interesse, com a utilização de aspectos 
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conceituais e práticos em sua abordagem que diferenciam o emprego do som e 

causam um impacto nos resultados que determinada marca almeja.  

Existem elementos sonoros importantes que compõem o grupo de 

expressões sonoras da marca, sendo a voz um elemento imprescindível, visto que 

consegue humanizar a percepção da marca. O Sound Branding ainda abriga 

seleções de músicas e artistas que possuem afinidade com a marca. Elas são 

chamadas de Music Branding, uma área onde se define o raio de abrangência dos 

estilos musicais afinados com a personalidade da marca (ZANNA, 2015, p.35). 

Na construção do Sound Branding cada nota musical é utilizada pela marca e 

não pelo produto em si. O som é aplicado em pontos de contato da marca com seus 

diversos públicos e não somente em rádio, televisão ou internet. Para alcançar seu 

objetivo o tema musical da marca segue critérios de alta qualidade para ser 

composto, arranjado, gravado, produzido e finalizado. 

O Sound Branding recorre a instrumentos, timbres, estilos musicais, texturas, 

toques e formas de se apropriar da linguagem para que a personalidade da marca 

possa ser definida e reconhecida pelos públicos de interesse, associando 

diretamente a imagem e a identidade institucional de uma organização.  

Com esses subsídios é criado um vocabulário sonoro para poder traduzir o 

DNA da marca para que possa ser reconhecida nos lugares em que se expressa. 

Para a construção do Sound Branding é necessária realização de entrevistas, 

levantamento de dados, pesquisas, dinâmicas de grupo que gerarão um diagnóstico 

de definição de diretrizes para criação. 

Depois que todas as informações são coletadas, a equipe de Sound Branding, 

junto com o departamento de comunicação e criação, começa a desenvolver 

decisões sendo fundamental a participação de CEOs para agregar maior 

credibilidade e garantir aprovações. 

 

 

(...) a criação do Sound Branding requer muita dedicação, 
envolvimento, criatividade e sensibilidade para identificar as 
características da marca. Elas são tão singulares que podem ser 
comparadas a uma impressão digital: única e intransferível. O 
método apenas revela isso e coloca à disposição suas ferramentas 
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de encantamento para os públicos. O que faz a diferença é o 
engajamento da equipe e o comprometimento da empresa na 
consistência e coerência na aplicação do Sound Branding ao longo 
do tempo (ZANNA, 2015, p.38) 

 

 

Em 2009 foi fundada a Audio Branding Academy, na cidade de Hamburgo, 

Alemanha, e é reconhecida por ter sido a primeira organização independente a 

pesquisar sobre o tema do Sound Branding. A instituição propôs o processo de 

desenvolvimento do tema por meio do uso de elementos acústicos inseridos na 

comunicação da marca. 

Em entrevista com um dos fundadores da organização, Cornelius Ringe, 

afirma que a indústria do Sound Branding é muito forte na Alemanha, seguida pelos 

Estados Unidos e Grã-Bretanha e, que mesmo o Brasil sendo um país que 

desperdice bastante seu potencial auditivo, ele está entre os mercados fortemente 

emergentes. (ZANNA, 2015). 

No Sound Branding as marcas são reconhecidas por suas músicas, que pode 

ser definido como um logotipo sonoro, a forma e o timbre de voz utilizado em suas 

comunicações para que os públicos de interesse se aproximem da marca por 

experiências auditivas agradáveis.  

As marcas precisam descobrir e definir a razão de sua existência e comunicar 

seu propósito. Atualmente, marcas que se restringem aos benefícios de seus 

produtos perdem no mercado competitivo, em virtude dos públicos-alvo preferirem 

ficar alinhados à causa que faça sentido a determinado segmento. Para uma marca 

estabelecer um vínculo afetivo com seu público é necessário compreender e 

entender que ela possui características próprias, estilo e formas de apresentação.  

Segundo Zanna (2015, p.34), “se a marca souber a razão da sua existência 

(propósito), se entender seu jeito (personalidade) e tiver certeza de com quem 

deseja falar (públicos), está pronta para proporcionar boas EXPERIÊNCIAS.” Assim, 

acaba criando momentos que despertam um sentido de alegria nas pessoas, 

relembrando emoções e memórias desejáveis. 

O DNA sonoro das marcas funciona como um aliado fundamental e muitas 

empresas utilizam o Sound Branding tanto quanto desenvolvem sua linguagem 
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verbal. Elas sabem que o som pode perfeitamente estimular sensações, acordar 

memórias e sentimentos e mudar o estado de espírito das pessoas. 

O cinema foi o primeiro a perceber a capacidade da música de interagir com 

seus públicos. No início do século XX a maioria dos filmes mudos começou a ser 

embalada por músicas tocadas ao vivo e depois que as trilhas sonoras foram 

adaptadas para cada filme, junto com os rolos negativos vieram também partituras 

para grupos musicais e orquestras (ZANNA, 2015, p.43). 

Filmes começaram a usar o som de uma maneira instigante, desenvolvendo 

uma a trilha sonora adequada e que indicasse momentos importantes durante o 

decorrer da história. Assim as pessoas não precisavam necessariamente olhar uma 

determinada cena, pois a inserção de um som condizente já fazia com que o 

expectador entendesse o contexto. 

Sessenta anos depois o Sound Branding começa a transformar os principais 

atributos da marca em uma identidade sonora, utilizando-a para ativar o poder 

cognitivo do som e os relações-públicas se apropriam dessa ferramenta para 

desenvolver a comunicação organizacional com um novo apelo emocional para o 

fortalecimento da imagem, identidade e reputação institucional das organizações.  

Segundo Jackson (2003, p.38), o som pode ser compreendido de três 

maneiras diferentes, sendo a primeira a voz, a segunda a ambiência e por último a 

música, sendo esse um fator determinante que trabalha simultaneamente os valores 

da marca ao lado de suas mensagens visuais. 

Complementando as estratégias do Sound Branding, outro elemento utilizado 

é o Sound Logo, uma assinatura sônica de uma marca que usufrui de componentes 

acústicos para a sua identificação, além de possuir um suporte maleável e sucinto, 

servindo de diferentes maneiras por elas. Seu método recorre a inúmeras técnicas 

que também são aplicadas por especialistas em Branding focado no som. O Sound 

Logo é capaz de gerar e influenciar atitudes, prender a atenção dos públicos e 

reconhecer associações que suportem a imagem da marca. (BATISTA, 2011) 

Durante uma criação de Sound Branding são estabelecidas etapas 

imprescindíveis dentro das instituições. No início se faz necessária uma imersão na 

rotina da marca e seus públicos, para assim se conhecer os acertos, erros e 

oportunidades de mediações. Consequentemente as informações obtidas são 
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analisadas por um grupo de trabalho formado por pessoas que representam a marca 

e trabalham voltadas para ela. Zanna (2015, p.29) afirma que 

 

 

Durante o processo de criação são realizados todos os diagnósticos 
e entrevistas necessárias, com levantamento de dados, pesquisas, 
dinâmicas de grupo, determinando as características da marca e 
suas diretrizes para que o Sound Branding possa ser criado. 

 

Em entrevista com Zanna (2017), ela explica que existem certas dificuldades 

no processo de desenvolvimento do Sound Branding, como o desconhecimento do 

cliente sobre a área de Branding e uma ausência de um trabalho prévio, onde o 

profissional não consegue conhecer facilmente a cultura da organização na qual irá 

prestar atendimento, e também a junção de possíveis parceiros estratégicos para a 

concretização, devido à conciliação de agendas. Zanna ainda explica que o Sound 

Branding já é uma ferramenta voltada e focada para o lado institucional e que pode e 

deve ser uma apropriação das Relações Públicas em virtude de exercer a 

manifestação da própria marca, e que não é uma ferramenta focada em campanha 

publicitária, mas sim em criar uma identidade sonora, com a tradução do conceito da 

marca no sentido da audição. 

 Com o conceito determinante do Sound Branding, o estreitamento de 

relacionamentos entre organização e público se torna nítido e contextualiza todos os 

níveis de comunicação. As organizações buscam o fortalecimento de sua marca 

baseadas em novas experiências inerentes às conveniências de seus públicos de 

interesse, com projetos empreendedores e consistentes onde a ferramenta da marca 

sonora pode se tornar fator determinante para sua expansão institucional e 

mercadológica, o fortalecimento de seus relacionamentos com seus públicos de 

interesse e visibilidade da imagem e identidade organizacionais. 
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3 ESTUDOS DE CASO 

 

 

As informações para o desenvolvimento da análise dos estudos de caso 

foram colhidas de formas diferenciadas. Com a Sabesp, houve o contato via e-mail 

institucional da Companhia que respondeu sobre a forma como se apropriou dessa 

ferramenta de fidelização com o público-alvo. Em relação a empresa Vivo, a mesma 

não retornou o contato. Dessa forma, para complementar os depoimentos sobre a 

realização da construção da marca sonora, me apropriei de dados fornecidos on-line 

pela empresa e outras plataformas que estão referenciadas ao final da monografia 

para poder descrever o processo nas duas organizações. 

 

 

3.1 SOUND BRANDING DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO -  SABESP  

 

 

 Muitas organizações vêm utilizando novas ferramentas mercadológicas para 

acompanharem as demandas vigentes que surgem no contexto da concorrência e a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é uma delas. 

A empresa é responsável por todo o abastecimento de água e saneamento básico 

do Estado de São Paulo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do 

meio ambiente. Com o desenvolvimento do Sound Branding como ferramenta de 

Relações Públicas para o fortalecimento da imagem e identidade institucional, a 

Companhia foi contemplada em sua marca, ações e inovações comunicacionais. 

 

 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 
utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 
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impossível mediante outros delineamentos já considerados. (GIL, 
2002, p.54).  

 

 

A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista fundada em 29 de 

junho de 1973, sendo considerada uma das maiores empresas de saneamento do 

mundo em população atendida. A empresa ainda oferece serviços de consultoria 

sobre o uso racional da água (PURA – Programa de Uso Racional da Água) que 

demonstra por meio de um equipamento uma economia que chega a 85% do uso de 

água, além de planejamento e gestão comercial, financeira e operacional. 

A marca da Companhia foi criada em 1973, por Nabin Mitaini, que teve a ideia 

de utilizar a forma e significado do antigo cântaro criado pelos egípcios, que 

utilizavam os vasos de barro para o processo de aeração e decantação da água. 

Com a definição do conceito visual, Mitaini inseriu elementos simbólicos, como uma 

gota estilizada, a qual hoje vem revestida pela ideia geral de saneamento, como 

elemento para a concordância de linhas e arcos no arranjo da figura. 

Na sequência houve uma dinâmica de associação das iniciais do tema (s e b) 

na formação da marca com o intuito de alcançar a configuração destas inicias 

adicionadas ao simbolismo do cântaro e da gota. O elemento gráfico superior à 

direita compõe a letra “C”, de Companhia; ainda mostra-se a conotação gráfica de s 

– b, referente ao saneamento básico e para complementar surge a letra “P”, que 

somada ao “S” resulta em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Figura 1 – Concepção da Logomarca da Sabesp 

 

Fonte: Site da Companhia. 

 

 

A empresa também possui suas mídias sociais, como Instagram, Facebook, 

Twitter e Flickr, com foco voltado para troca de ideias e experiências sobre 

inovações no setor de saneamento.  

Por meio do site institucional da Companhia, obtive informações 

complementares sobre sua missão, visão, valores éticos e diretrizes estratégicas.  

Como citado anteriormente, sua missão consiste em propagar a prestação de 

serviços de saneamento, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas, 

enquanto sua visão é ser referência mundial de sustentabilidade, sendo competitiva 

e inovadora com foco em seus consumidores.   

Seus valores éticos consistem no respeito à sociedade e aos clientes, ao 

meio ambiente, à cidadania, à integridade e competência. Em suas diretrizes 

estratégicas visa pela segurança hídrica, excelência na prestação de serviços, 

sustentabilidade, integração, relacionamentos, valorização das pessoas, inovação 

tecnológica e ampliação do tratamento de esgoto. 
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 Atenta às transformações sustentáveis, a Companhia buscou renovar seu 

conceito, projetando um representante sonoro de sua marca para criar uma relação 

mnemônica com seus públicos de interesse. O tema musical é constituído pela 

água, natureza e kalimba, instrumento tradicional africano. 

O tema musical tem duração de 2 minutos e 55 segundos e conta com a 

extração de sons para todas as peças sonoras, entre logo sonoro, som para 

comercial de TV, chamada de espera para o SAC (Serviço de Atendimento ao 

Cliente), entre diversas outras. 

O logo sonoro tem duração de 2 segundos e é uma sinopse sonora do 

conceito da Companhia, que junto à logomarca, faz a soma dos canais de contato 

com os públicos de interesse que vão além da simples visualização da logomarca. O 

objetivo é criar uma relação de afetividade sonora, fazendo com que os segmentos 

de público ouçam esse som específico e associem diretamente à companhia.  

Um dos principais intuitos do logo sonoro é patentear a marca de forma eficaz 

e efetiva por meio dos sons em todos os veículos de comunicação possíveis, para 

ser lembrada facilmente por seus públicos.  

Para o desenvolvimento do logo sonoro da Sabesp foram levantadas 

questões direcionadas ao público interno da empresa, com perguntas que 

fundamentassem as próximas etapas. Foi realizado um workshop com os 

profissionais do departamento de comunicação para conseguir extrair informações 

intangíveis e importantes para o processo do Sound Branding.  

Segundo Groves (2015, p.3), “o logo sonoro deve ser único e ter 

memorabilidade, tendo como definição a habilidade de ser capaz de se tornar 

reconhecido e lembrado”. 

Embasados nas pesquisas, entrevistas e posteriormente no processo de 

avaliação para a construção da marca sonora, criaram-se os sons determinantes 

para a companhia com o Maga-Cordas, que compreende o arquétipo da marca da 

Companhia; Percussões para a posição da Companhia como sócia ambientalmente 

responsável e Ostinato, que aborda um padrão rítmico persistentemente repetido 

para sua posição tecnológica. 



61 
 

O estudo levou à criação da voz da marca, com um mood8 de líder feminina, 

referindo-se a uma mulher de negócios, na faixa de seus 50 anos e que gosta de se 

reinventar, mas que ao mesmo tempo está atenta ao meio ambiente, gentil e 

humana. O ponto alto da criação do Sound Branding da Sabesp foi a apresentação 

do maestro João Carlos Martins, que rearranjou a música da Companhia com sua 

orquestra em eventos pelo Brasil. 

A chamada de espera da Companhia possui 14 segundos e tem como chave 

principal transmitir relaxamento ao cliente e humanizar o atendimento, visto que 

existem momentos que ocasionam algum tipo de stress, transmitindo uma má 

impressão da empresa. Seu texto “Olá, seja bem-vindo à Sabesp, em alguns 

instantes você será atendido. Respeite a vida, faça o uso racional da água” é 

preferido pela voz da marca, e no fim é tocado o logo sonoro, evidenciando-a. 

A Sabesp, nesse cenário de Sound Branding inovou com a criação de um 

ringtone, peça desenvolvida para a aproximação com o público via celular e 

smartphones, tendo duração de 11 segundos. Seu toque foi extraído do tema 

musical e serve como base para outras peças da marca.  

 

 

Nesse campo as possibilidades de interação são inúmeras: podcasts, 
aplicativos musicais para smartphones ou tablets, rádios online 
dentro do site da marca ou dentro de redes sociais etc. O importante 
nesse caso é que todo o som produzido por esses meios seja 
intencional e planejado, e que todas as experiências sonoras de 
consumo propiciadas pela marca sejam conectadas, coerentes e 
coesas. (GUERRA, 2013, p. 74). 

 

 

Além do kalimba, outros instrumentos como viola de 12 cordas, percussões, 

ruídos e violões foram colocados propositalmente para lembrar determinadas 

características intangíveis da marca. No tema musical é possível ouvir o som da 

água, ponto-chave da criação para as outras peças do Sound Branding e o principal 

bem vendido pela empresa.  

                                                           
8 *mood: temperamento; feição; compleição 
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O site da Companhia dispõe do canal TV Sabesp, com um programa online 

aberto para o público, intitulado “Acontece na Semana” e criado por meio de um 

Sound Branding específico. Sua duração tem 16 segundos e no começo são 

tocados sons que acometem ao tema musical. Na sequência, o texto é falado pela 

voz da marca: “Olá, está no ar o Acontece na Semana, veja os destaques desta 

edição [...]”. 

Em entrevista, o gerente de produção de comunicação da Companhia, Carlos 

Eduardo Rodrigues, ressalta que a marca sonora da Sabesp gera relações de 

confiança a todos os stakeholders e que para proteger e prosperar a empresa, existe 

um amplo trabalho de monitoramento e inovações pela área de Identidade Visual da 

Superintendência de Comunicação. Ainda na Superintendência, as áreas da 

comunicação são interligadas, e todos os profissionais buscam constantemente por 

estratégias que conectem a marca às pessoas de maneira sólida e aperfeiçoada.  

Já o publicitário e analisa de gestão da empresa, Marcello Mussa do Amaral, 

também entrevistado para essa monografia, afirma que a Companhia possui uma 

marca muito forte e respeitada, porém sua força não vem apenas de sua 

representação visual. Ela é proveniente da percepção positiva de seus clientes e 

colaboradores, ocasionando um vínculo emocional que a marca mantém com as 

pessoas. O publicitário ainda destaca que esta conexão deve ser preservada e 

reforçada em todas as suas manifestações, e que a extensa pesquisa realizada para 

a criação da marca sonora da Companhia foi muito importante para a manutenção 

da sua essência emocional, pois transmite com maior eficiência a sua personalidade 

e proporciona mensagens mais humanizadas, marcantes e que reforçam o laço 

afetivo da empresa com seus públicos. A sinergia entre os funcionários no 

planejamento de ações que revelam comprometimento para os clientes é 

fundamental, e a identidade sonora trouxe uma mudança dinâmica, próxima e 

reforçada para a marca. 

Para a renovação e fortalecimento de sua marca, a Sabesp optou por 

campanhas com objetivos diferentes. Em sua primeira campanha, realizada em 

2010, a Companhia convidou o nadador César Cielo para ser o personagem 

principal na sua promoção e fortificação de identidade socioambiental. O slogan 

utilizado foi “Neste verão, faça como o César Cielo. Use a água com 

responsabilidade e seja rápido.” A ação visou estimular as pessoas a se 
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conscientizarem em relação ao desperdício de água por meio da utilização de spots 

em formato de chamada institucional sonora e filme para TV aberta. 

Outra ação institucional que a Companhia explorou foi mostrar seu novo 

conceito “Sabesp, a gente respira água.” A campanha teve como premissa um filme 

institucional intitulado “Closes”, que mostrou a relação do consumidor com a água 

por meio de imagens habituais e cheias de simplicidade. O filme exibiu peixes em 

sacos plásticos com uma locução sucinta e seguida por uma música delicada, 

apresentando a adoção por parte da Sabesp de uma marca sonora que transpasse 

as suas ações de comunicação.  

A marca sonora da Sabesp trouxe dinamismos positivos para seus meios de 

comunicação, aproximando seu conceito socioambiental de seus públicos-alvo. Com 

essas ações a Companhia visa fortalecer seu posicionamento embasado na 

sustentabilidade e deixa clara sua postura íntegra ao acrescentar novos meios de 

aproximação e transparência para com seus públicos. 

  

  

3.2 SOUND BRANDING - EMPRESA VIVO 

 

 

Em 2010 a Telefônica, empresa espanhola de telecomunicações, adquiriu as 

ações da Vivo que pertenciam à Portugal Telecom. A concessionária de telefonia 

móvel, fixa, internet, banda larga e TV por assinatura do Brasil decidiu ampliar a 

força de sua marca e torná-la ainda mais reconhecível para seus públicos. 

No desenvolvimento da estratégia de Sound Branding a empresa foi guiada 

pela constante inovação tecnológica e alta qualidade de serviços, atuando em uma 

transformação digital que ampliasse sua autonomia, personalização e escolhas de 

seus públicos, que estão imersos em uma vida digital, de maneira segura e 

confiável.   

A própria equipe de marketing da Vivo contratou os serviços de uma 

produtora externa especializada – assim como a Sabesp – para o desenvolvimento 
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da marca sonora da empresa e das diretrizes únicas de mediações auditivas, 

identificando todos os pontos de contato com o público: chamadas de voz, filmes 

publicitários, espaços físicos e virtuais, lojas e sons de aplicativos.  

Com uma base conceitual e referencial para criação das trilhas sonoras e 

sons da marca, o manifesto sonoro foi desenvolvido por meio de um estudo que 

considerou a marca Vivo como se fosse um homem de 30 anos, entusiasmado, 

acessível e definitivamente humano. Seu logo sonoro foi a síntese mais marcante da 

melodia do manifesto e foi utilizada em suas assinaturas digitais. 

A marca foi lançada para representar a grande rede de clientes no Brasil. O 

próprio nome Vivo remete à vida, energia, alegria e atitude positiva. 

O ícone que representa a empresa, um boneco semitransparente e sem 

expressão facial, traduz a postura convidativa e seus valores, entre eles a 

proximidade, transparência, simplicidade, acessibilidade e brasilidade. Seu aspecto 

visual e dinamismo representam a diversidade, personificando a marca, sua 

tecnologia e serviços oferecidos. 

 

 

Figura 2 – Concepção do símbolo da Vivo 

 

Fonte: Site da Google 

 

 

O slogan adotado pela empresa remete a uma rede de relacionamentos que 

deve ser criada e mantida para que aconteça uma interação contínua entre seus 

públicos, o que fortalece a marca da empresa com seus públicos-alvo. O slogan 
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“Conectados vivemos melhor” remete diretamente à comunicação direta e às redes 

de sustentação de cada indivíduo. 

Os atributos da personalidade da marca embasaram a criação do tema 

musical, com uma estética indie rock e formado por um quarteto de músicos, 

misturado com o som do percussionista africano Sané que remete ao tribal, 

relacionado com o atributo mais entusiasmado. Houve também a formação de um 

sexteto de cordas relacionado ao atributo transformador da marca, e um quarteto de 

vozes para cantar o famoso “Ô ô Ô ô Ô ô Vivo”.  

Ainda sobre a base instrumental, foram inseridos viola, violino, violoncelo, 

guitarra, baixo, berimbau, cuíca, bateria, teclado e arranjos. 

A voz da marca foi incorporada pela sua atitude transformadora, com uma fala 

de maneira inspirada, humana por ser próxima, espontânea e genuína, 

entusiasmada, por ser otimista, divertida, alto astral, contagiante e acessível pelo 

seu jeito simples e por facilitar o entendimento. Com a junção destes pilares a voz 

que se formou foi: “Fazia tempo que você esperava para ter internet banda larga na 

sua casa? Não mais...”.  

O projeto do Sound Branding da empresa contou com uma peculiaridade que 

foi a construção de quatro territórios criativos, sendo que para cada um foi elaborada 

uma trilha modelo: 

 

 

1) Território Institucional: possui uma estética parecida com o tema 
desenvolvido (manifesto sonoro); 
2) Território Cômico: possui um ambiente mais divertido, com 
instrumentos como o clarinete sendo tangidos; 
3) Território Inteligente e humorado: possui uma estética mais 
eletrônica; 
4) Território Emocional: abusa das cordas de aço e orquestra e do 
violão. (case disponível em: http://www.zanna.net/vivo/>.) 

 

 

Zanna, em case da Vivo disponível em seu site, explica que a audição é o 

primeiro sentido a ser percebido em uma ação de comunicação, mostrando que o 
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representante sonoro da marca possui uma importante vocação para facilitar a 

aproximação almejada. 

Em depoimento ao site da agência Zanna, a ex-diretora de Imagem e 

Comunicação da Vivo, Cristina Duclos, que era uma das responsáveis pela 

implantação do Sound Branding na empresa na época, afirmou que a música é 

capaz de encantar e conectar as pessoas mais do que qualquer outra linguagem. A 

Vivo, por promover a conexão em todas as suas ações, não poderia deixar de 

considerar esse aspecto no trabalho de desenvolvimento da marca. 

Depois do projeto de Sound Branding a marca buscou por mais uma inovação 

comunicacional: a possibilidade de uma maior experiência entre a marca e seus 

clientes. 

O projeto para a rádio contou com a visita em várias lojas Vivo por todo o 

Brasil, como em Belém, Salvador, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Porto 

Alegre, para levar em consideração as particularidades de cada uma das regiões.  

Aproveitando que a marca Vivo é a primeira do segmento a utilizar este 

recurso, procurou se destacar a premissa de que a música tem em acalmar o cliente, 

com um estilo leve e suave, relaxando o ambiente dentro das lojas. 

Dois pontos nortearam a criação, sendo o primeiro os atributos da 

personalidade da marca – citado anteriormente – e a opinião das pessoas. Com isto, 

foram criadas três playlists: uma para região Norte/Nordeste, outra para a 

Sudeste/Centro-Oeste e a última para a região Sul. Ainda projetaram uma 

programação por horário, sendo que nas horas mais vazias das lojas uma música 

animada é utilizada, enquanto uma música mais calma entra nos momentos de 

maior movimento. 

Com o projeto desenvolvido, tanto para a marca sonora em todos os pontos 

de contato quanto para a rádio dentro de lojas físicas, a Vivo inovou a forma de se 

relacionar com seus públicos-alvo ao buscar subterfúgios de aproximação que a 

diferenciem e marquem de uma forma positiva e memorável seu público. Aos 

colaboradores, usar o bom senso e deixar a música ser ouvida é a melhor 

estratagema para um relacionamento acolhedor e próspero.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo das questões proferidas sobre o Sound Brading, obtive o 

entendimento de que inovações no campo da comunicação são sempre fatores 

consistentes em relacionamentos. 

Quando uma marca se destaca emocionalmente, ela traz consigo um bem 

precioso para as pessoas: a sensação de serem entendidas. A emoção fragiliza as 

pessoas, e nós, profissionais de comunicação, temos o dever de compreender todas 

suas peculiaridades e objetivos, estreitando nossos laços para que possamos fazer 

um trabalho íntegro e virtuoso. 

Ao estudar uma organização, devemos obter o máximo de informações, 

opiniões, histórias e cultura. Com os instrumentos alcançados, podemos visualizar 

falhas que tornaram a organização vulnerável, programando novas ações junto aos 

colaboradores, fomentando o relacionamento com seus consumidores. 

Devemos proteger e propagar uma imagem organizacional embasada em 

ética, comprometimento, acessibilidade e respeito, fortalecendo também sua 

identidade mediante a possíveis situações de instabilidade. 

Com a ferramenta do Sound Branding, vimos o quanto uma marca tem 

potencial para explorar sua existência e, adicionando o som aos pontos de contato 

com os públicos, conseguem trazer mais harmonia e sensibilidade, resultando em 

uma maior aproximação. 

A música emociona, e as marcas possuem personalidades que podem 

transformá-la em protagonistas na vida das pessoas. Se as pessoas se sentem 

acolhidas por algum estímulo sonoro, a probabilidade de se estabelecer uma 

conexão com a marca aumenta impreterivelmente. 

Quando as organizações são avaliadas para que se projete um trabalho de 

marca sonora, muitas versatilidades aparecem para alavancar sua posição frente 

aos seus concorrentes. O som cria intimidade entre pessoas e marcas, e o método 

usado pelo Sound Branding esquadrinha inúmeras técnicas que também são 

aplicadas por especialistas em Branding. 
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Diagnósticos e entrevistas são essenciais para a inserção do projeto, 

transferindo elementos sonoros importantes para a descoberta da voz da marca. As 

dinâmicas são em grupo, onde se estudam conceitos de música, os territórios 

sonoros da marca e são projetadas diretrizes que irão nortear a composição das 

trilhas do Sound Branding. 

Nós, responsáveis pela otimização e comprometimento entre organizações e 

seus públicos, podemos usufruir de muitos veículos de comunicação. Ao darmos 

ênfase ao poder do som para a fortificação de uma marca, conseguimos descrever 

emoções de uma maneira mais afetiva e humana, fortalecendo laços que podem 

perdurar por muito tempo. 
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APÊNDICES 

 

 

1 ENTREVISTAS 

 

1.1 ENTREVISTA REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS – 

TRANSCRIÇÃO 

 

1.1.1 Entrevistada: Zanna Lopes, da agência Zanna Sound, do Rio de Janeiro. 

 

 

PERGUNTAS 

 

a) Quais dificuldades poder ser percebidas durante o planejamento de um Sound 

Branding? 

Zanna: “As dificuldades podem ser o desconhecimento do cliente sobre a área de 

branding e uma ausência de um trabalho prévio de branding, com a ausência da 

cultura da organização. Mas hoje em dia a maioria das empresas já estão 

conscientes em relação a isso, procurando saber quem são para realizar um 

trabalho de marca. Ter uma cultura já estabelecida seria mais fácil, para poder entrar 

no tema do Sound Branding. Outra dificuldade é juntar os parceiros estratégicos, em 

questão de agenda”. 

 

b) Como nós, profissionais de Relações Públicas, conseguimos abordar uma 

percepção da marca em seu sentido organizacional com um projeto de Sound 

Branding? 

Zanna: “O Sound Branding já é uma ferramenta voltada e focada para o institucional, 

funcionando como uma manifestação de marca. Ela não é focada diretamente para 

a campanha publicitária, mas sim em criar uma identidade sonora, traduzindo toda a 

identidade e conceito da marca pelo sentido da audição.”  
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1.2 ENTREVISTA REALIZADA VIA E-MAIL INSTITUCIONAL DA 

SABESP 

 

1.2.1 Entrevistado: Marcello Mussa do Amaral, analista de gestão e publicitário 

da Superintendência de Comunicação da Sabesp, em São Paulo. 

 

 

PERGUNTAS 

 

a) Quais pontos positivos a inserção do projeto da marca sonora trouxe para a 

Sabesp? 

Marcello: A Sabesp possui uma marca muito forte e respeitada, porém sua força não 

vem apenas de sua representação visual. Ela é proveniente da percepção positiva 

de seus clientes e colaboradores e do vínculo emocional que a marca mantém com 

as pessoas. Esta conexão deve ser preservada e reforçada em todas as suas 

manifestações e, sempre que possível, de maneira multissensorial. Fruto de extensa 

pesquisa, a marca sonora criada pela Zanna Sound é muito importante para a 

manutenção da essência emocional da marca Sabesp, pois transmite com maior 

eficiência a sua personalidade e proporciona mensagens mais humanizadas, 

marcantes e que reforçam o laço afetivo da empresa com seus clientes. 

 

b) Como nós, profissionais de Relações Públicas, conseguimos abordar uma 

percepção da marca em seu sentido organizacional com um projeto de Sound 

Branding? 

Marcello: Os profissionais de comunicação precisam trabalhar em sinergia para 

mudanças que agreguem sentidos para as marcas com as quais trabalham. Com o 

sound branding, a Sabesp se tornou mais próxima, destacando o comprometimento 

de suas ações de uma maneira mais reforçada e dinâmica. 
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1.2.2 Entrevistado: Carlos Eduardo Rodrigues, gerente de departamento de 

comunicação da Superintendência de Comunicação da Sabesp, em São Paulo. 

 

 

PERGUNTAS 

 

 

a) Quais fatores positivos podem ser destacados com a implementação de 

inovações comunicacionais para a marca sonora da Sabesp? 

Carlos: A marca sonora da Sabesp agrega confiança nas relações com todos os 

stakeholders e, para proteger este valioso patrimônio, um amplo trabalho de 

monitoramento, padronização e orientação às unidades e aos empregados é 

desenvolvido pela área de Identidade Visual da Superintendência de Comunicação. 

 

b) Como nós, profissionais de Relações Públicas, conseguimos abordar uma 

percepção da marca em seu sentido organizacional com um projeto de Sound 

Branding? 

Carlos: Na Superintendência de Comunicação da Sabesp, trabalhamos com áreas 

da comunicação interligadas. Sendo assim, procuramos constantemente por 

estratégias de relacionamento que nos conectem mais e mais com nossos clientes. 

O sound branding trouxe isso: um aperfeiçoamento diferente e necessário para 

nossos pontos de contato com as pessoas.  

 

2 DEPOIMENTOS 

 

2.1 INFORMAÇÕES COLHIDAS VIA SITE DA AGÊNCIA ZANNA SOUND, 

EMPRESA VIVO, MEIO&MENSAGEM E MINHA OPERADORA. 

 

Depoimento de Cristina Duclos, ex-diretora de Imagem e Comunicação da Vivo, na 

época de implantação do Sound Branding na empresa: 
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a) Depoimento colhido via site da Agência Zanna Sound. 
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b) Depoimento colhido via site da Empresa Vivo 
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c) Relato no site meio&mensagem 

 

 

 

 

 

Site “meio&mensagem”. 
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d) Relato no site minha operadora 

 

 

 

 

Site “minha operadora”. 

 


