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1. APRESENTAc;AO 

Este trabalho tern a finalidade de utilizar as ferramentas de branding para 

analisar e diagnosticar a empresa em questao. Este diagn6stico antecede e serve de 

base para uma mudan~a de posicionamento e marca. 

A Empresa estudada e a lnove, que possui duas empresas, uma atuando no 

varejo de decora~ao e a outra na presta~ao de servi~os de design e comunica~ao. A 

atua~ao em dois ramos distintos, varejo e servi~os, e o fator de estudo. Algumas das 

questoes explanadas sao de como uma empresa mantem sua identidade atuando em 

ramos diferentes de neg6cio e como criar uma rela~ao estreita e esclarecida com seus 

respectivos publicos. 

Segue neste capitulo a justificativa deste trabalho, seu objetivo principal e 

especffico. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Este estudo de caso aproveita o momenta em que a empresa em questao 

reformula sua gestao estrategica e sincroniza com sua mudan~a de marca. 

Branding ainda e urn assunto novo no mercado nacional. Verificou-se em varias 

literaturas, que poucas empresas e poucas agendas de comunica~ao trabalham a 

gestao da marca de uma forma estrategica, o termo e seu significado pratico ainda 

geram duvidas. 0 termo Branding, definido como o modo de administra~ao das marcas 

(MARTINS, 2000), esta associado a uma atividade de planejamento que considera uma 

marca como urn capital intangfvel das empresas, importante para seu posicionamento 

estrategico (AAKER, 2000, GALLINA, 2006}. 

Fazer esta analise atraves do branding sera uma oportunidade de entrar 

contato com ferramentas ainda inexploradas na empresa em questao. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Analisar a gestae da marca da lnove com o objetivo de gerar embasamento 

para mudanc;:a de posicionamento e de como a marca pede ser gerenciada, alinhando 

sua estrategia de neg6cios a gestae, melhorando sua relac;:ao com, clientes finais, 

fornecedores, imprensa, empregados, entre outros. 

1.2.2 Objetivos Espedficos 

Um dos diferenciais competitivos da lnove, e que as duas empresas dao auxllio 

uma para a outra. Este fator estara presente em toda a pesquisa, pensando sempre em 

como trabalhar a comunicac;:ao de uma marca que possui atuac;:ao em segmentos 

diferentes e mantendo a mesma identidade. Para isso, temos como objetivo 

espedfico: 

·Analise do posicionamento da empresa 

• Quais ferramentas de marketing ja se utiliza. 

• Posic;:ao competitiva, analise de concorrentes, ambiente e mercado 

( local e nacional). 

·Analise dos elementos graficos e de comunicac;:ao. 

• Gerar um relat6rio com a conclusao sobre as analises realizadas 



2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 BRANDING 

0 Branding e definido no geral como gestao da marca. 

Na literatura encontramos varias defini~oes. 0 conjunto de a~oes ligadas a 
administra~ao das marcas, a~oes que, tomadas com conhecimento e competencia, 

levam as marcas alem da sua natureza economica, passando a fazer parte da cultura, e 

influenciar a vida das pessoas. A~oes com a capacidade de simplificar e enriquecer 

nossas vidas num mundo cada vez mais confuse e complexo (MARTINS, 2006). 

A palavra brand, do vocabulario infles, pode ser traduzida como marca, do 

verbo marcar. Alem disso, podemos ver que o termo brand tem origem etimo16gica no 

verto to burn (queimar). lsso ressalta o fato de que o surgimento do uso das marcas 

tern sua origem a milhares de anos, quando criadores de gado come~aram a marcar a 
ferro quente seu gado com uma marca que pudesse formalizar sua posse. Alem disso, 

este ato, indiretamente, representava que o dono tinha responsabilidade de alimenta

lo, de cuidar dele, criando uma rela~ao direta entre propriedade e responsabilidade 

(ACCIOLY, 2003, GALLINA, 2006}. 

Atualmente, o termo branding vern sendo disseminado tanto nas empresas por 

seus gerentes, como na literatura do campo da administra~ao e do design. Branding, 

portanto, neste contexte e o processo de constru~ao, aplica~ao e fomento de uma 

marca (MARTINS, 2000). 

0 branding esta, portanto, associado a uma atividade de planejamento, que 

considera uma marca como urn capital intangfvel das empresas, importante para o seu 

posicionamento estrategico (AAKER, 2000}, 

Conclufmos que branding e pensar numa gestao de marca, planejando adequar 

todo o tipo de relacionamento ou contato que a marca venha a ter como consumidor 

(cliente) conforme a estrategia de neg6cios da empresa e seu posicionamento. Com 

objetivo de criar uma rela~ao de valor entre marcas e pessoas. 
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2.2. FERRAMENTAS DE BRANDING 

Pela amplitude de uma analise atraves do branding, algumas ferramentas 

foram selecionadas para utilizac;ao neste diagn6stico. 

Podemos dividir em tres papeis: Estrategia de Neg6cios, Estrategia de Marca e 

Estrategia de Comunicac;ao e relacionamento. 

2.2.1. Estrategia de neg6cios 

Planejamento estrategico e o processo de desenvolvimento e manutenc;ao da 

adequac;ao entre os objetivos da empresa e suas competencias e as mutaveis 

oportunidades de mercado. 0 planejamento estrategico se baseia no desenvolvimento 

de uma missao institucional clara e objetivos viaveis de uma estrategia perfeita e da 

implementac;ao adequada. (KOTLER, 2002). 

0 papel da estrategia empresarial e indicar as abordagens genericas que serao 

usadas para alcanc;ar os objetivos propostos, dentro das limitac;oes dos recursos da 

empresa. 

0 Conceito de Servic;os pode ser definida como - Atividades, beneffcios ou 

satisfac;oes oferecidas para venda, ou relacionadas a venda de produtos (AMA -

Amerian Marketing Association, 1960). Atividades separadamente identificaveis, 

essencialmente intangfveis, as quais oferecem desejo ou satisfac;ao nao 

necessariamente vinculadas a venda de um produto ou servic;o (STANTON, 1981) . 

Atividades, beneffcios ou satisfac;oes colocadas a venda. Sao intangfveis, inseparaveis, 

variaveis e perecfveis. Normalmente exigem maior controle de qualidade, credibilidade 

do fornecedor e adaptabilidade (KOTLER, 1996). Esta atuac;ao se refere ao Escrit6rio de 

design 



2. 2.1.a. Pesquisa de Mercado 

A coleta sistematica e o registro, classifica<;ao, analise e apresenta<;ao 

objetiva de dados sobre habitos, comportamentos, atitudes, valores, 

necessidades, opini5es e motiva<;5es de indivfduos e organiza<;5es dentro do 

contexto de suas atividades econ6micas, sociais, polfticas e cotidiana. 

2. 2.l.b Posicionamento 

0 conceito Posicionamento foi criado em por AI Ries e Jack Trout -

Consiste numa declara<;ao acordada de como urn produto ou servi<;o se adequa 

melhor a urn determinado cliente e necessidade, diferenciando-se a si proprio 

da sua concorrencia. Toda atividade de marketing deve refor<;ar o 

posicionamento no mercado e nenhuma a<;ao de branding deve come<;ar sem 

urn programa de posicionamento. 

Podemos considerar Posi<;ao competitiva como sendo os pontos fortes 

do neg6cio. Alguns indicadores como principais competencias, qualidade do 

produto ou servi<;o, posi<;ao relativa de custos, participa<;ao de mercado, 

conhecimento do mercado, capacita<;ao tecnol6gica e de administra<;ao podem 

indicar qual a posi<;ao competitiva da sua empresa. 

2. 2.l.c. Diferencial 

Este elemento da estrategia empresarial detem uma importancia crftica 

no sucesso do plano estrategico. Especificam-se as vantagens que a empresa 

deveria ter sobre seus concorrentes. 

Existem varios procedimentos para a identifica<;ao das vantagens 

diferenciais necessarias, mas todos pressup5em a busca de informa<;5es 

consistentes acerca dos concorrentes. Basicamente, deve-se atentar para os 

seguintes passos: 

ldentificar os mercados de consumo e distribui<;ao que tenham o maior 

potencial de crescimento; 
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ldentificar os fatores crlticos, condi~oes ou pressupostos do sucesso 

nestes mercados. "0 que e precise para sem bern sucedido neste mercado?" 

ldentificar as competencias essenciais, tanto da empresa, quanto das 

demais empresas que estejam competindo nestes mercados, no memento 

atual e no futuro; 

A empresa tern maiores chances de adquirir vantagem diferencial onde: 

os fatores crfticos de sucesso correspondem aos seus pontos fortes; outras 

empresas nao possuam esta competencia; outras empresas nao sejam capazes 

de consegui-las, exceto a pre~o muito elevado ou em muito tempo. 

2.2.2. Estrategia de marca 

2.2.2.a. lmagem de Marca 

A imagem de uma marca eo processo continuo de relacionamento com 

seu consumidor. Esta diretamente ligado ao posicionamento estrategico. Sao 

varias a~oes, criterios e elementos - como design de embalagem, que formam a 

imagem de marca buscando criar uma conexao emocional com o consumidor e 

a economia da atra~ao. 

Formar uma imagem de marca (mica e duravel depende de um projeto 

bern estruturado de posicionamento e a~oes criativas que rompam com os 

paradigmas nas categorias, combatendo inteligentemente os atributos das 

marcas concorrentes. 

Uma Marca deve representar a cultura organizacional da empresa. 

Desde 1990 o conceito de uma marca forte passa a ser fator determinante para 

o sucesso de uma corpora~ao. Hoje a marca e vista como o maior ativo da 

empresa - Podendo criar um valor economico muito alto, e fator de 

diferencia~ao para o neg6cio. 

Nesse aspecto podemos citar a teoria - LOVEMARKS - de Kevin Roberts, 

onde marcas inspiram lealdade atraves da emo~;ao, criando fidelidade eterna e 

nao apenas respeito e confian~a. Nesta teoria, Kevin Roberts classifica as 
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marcas em quatro categorias: Marcas, Lovemarks, Commodities e Modismos, 

conforme representac;ao no grafico abaixo: 

eficientes. 
Porern ni:lo tem emo~~o, co~rerr~ o risco 

de serern trocadas. 
Muito Respeita 

Posit;ao alrnejada pefas mar cas que 
desej6rn .sucesso 

Se aplicarmos essa teoria no segmento automobillstico podemos obter 

a seguinte classificac;ao: 

Multo Respeito 

Poucoamor 

C . M ·S:.VSL@Ift ............--
Pouc.o Respeito 
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Kevin Roberts destaca que existem tres pilares para se construir uma 

lovemark: Misterio, sensualidade e intimidade, onde Misterio: Desencadeia 

emo~ao, fundamental para criar fidelidade alem da razao. Rela~ao entre a 

marca e a hist6ria de vida das pessoas. Sensualidade: utiliza os cinco sentidos, 

cria conexoes emocionais - fragrancia, som, cores, atribufdos que diferenciam 

suas marcas. Deixa lembran~as positivas na mente das pessoas. lntimidade: e 

ter compromisso para provar que 0 relacionamento e duradouro, ter empatia 

para entender e responder as emo~oes das pessoas e ter paixao para manter o 

"algo mais" do relacionamento. 

E importante tambem ressaltar alguns conceitos relacionados a marca 

como: 

Fidelidade - definido como o grau de ligac;:ao do consumidor com a marca. 

Conscii~ncia - seria a habilidade da marca em ser reconhecida pelo consumidor 

como parte de uma categoria de produtos. 

Nome - sfmbolos ou slogans, os elementos graticos, bem como o nome que identifica 

a marca para o consumidor. Tratado no item 2.2.2.c. Naming. 

Qualidade percebida - como sendo a percepc;:ao pelo consumidor pela 

superioridade de um produto ou servic;:o em relac;:ao as alternativas disponfveis. 

Personalidade - Sao semelhanc;:as que as marcas possuem com pessoas, animais, 

flares e plantas. Podemos exemplificar estas semelhanc;:as visuais com cores, musicas, estilo, 

entre outros. Tambem e possfvel construir uma composic;:ao psicol6gica de comportamento e 

estilo de vida da marca. 

Conteudo - relacionado ao capital emocional, transforma valores de marca em 

conteudo. Associac;:oes, como sendo o conjunto de significados que o consumidor atribui a 

marca. 

2. 2.2.b. Posicionamento 

0 consumidor sera bastante criterioso nas suas escolhas, 

paradoxalmente feitas cada vez mais a partir de criterios subjetivos. E possfvel 

dizer que o consumidor pensa com o cora~ao quase na mesma propor~ao em 

que julga como bolso. Com isso, a maioria das pessoas argumenta que e muito 
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diffcil dimensional objetivamente as diferenc;:as entre as marcas. Os 

consumidores medias acabam elegendo urn grupo de duas ou tres marcas e 

navegar entre elas. Mesmo com este cenario, a estrategia de neg6cio e de 

comunicac;:ao deve ser a percepc;:ao do cliente. Aquelas duas ou tres marcas 

estao emitindo sinais tanglveis e intanglveis pra os consumidores, tentando se 

mostrar com as melhores alternativas de consumo. Assim, definimos 

posicionamento de marca como os recursos materiais e imateriais que 

utilizaremos para nos posicionarmos como escolhas viaveis, em condic;:oes 

competitivas legltimas na mente dos consumidores. 

Em Marketing entende-se que toda estrategia eficaz deve estar 

orientada para o mercado, podendo haver quando muito, urn certo conflito 

entre estrategia corporativa (a cultura empresarial) e estrategia de marca, 

gerando eventuais contrastes entre as varias unidades das corporac;:oes, fato 

que leve ocasionalmente ao desgaste prematura de algumas marcas. A 

estrategia de marca deve ser parte essencial da estrategia corporativa. 

Posicionamento tambem quer dizer "diferenc;:as desejadas"; a maneira 

como apresentamos nossa oferta aos consumidores e como eles a perceberao, 

comparada as referencias que ja conhecem. 

2.2.2.c. Naming 

Processo de criac;:ao de nome, seja de uma empresa, produto, servic;:o 

assinatura institucional ou ac;:ao promocional. Envolve estudos de analise 

ling(Hstica para checar seu sentido ou significado em determinados idiomas, 

testes de pronuncia, memorizac;:ao, reconhecimento, pesquisas de 

personalidades, lugares, mitologia, etc. 

A etapa e precedida de estudos de posicionamento, alem de discussoes 

com os criadores ou gestores do produto. 
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2.2.2.d. Design 

A transforma<;ao do nome de um produto, empresa ou servi<;o em uma 

expressao grafica (sinal grafico, marca ou logotipo) que torne tangfvel o 

programa de posicionamento estrategico da empresa. 

A Marca e a identidade corporativa devem funcionar em uma serie de 

aplica<;oes e prop6sitos como papelaria, cartazes, folhetos, mfdia, embalagens, 

entre outros materiais. 

Formula<;ao de logotipo, formas graficas, sfmbolos, leones, dinamica de 

cores prote<;ao e sustenta<;ao legal estao inclusos no processo de cria<;ao da 

identidade corporativa, assim como pontos comerciais, arquitetura, PDV estao 

inclusos no processo de ldentidade Visual. 

Nao s6 na parte de comunica<;ao corporativa, mas tambem nos 

produtos, o design tem influencia direta na imagem da marca. 

2.2.2.e. Endobranding 

Assim como nos preocupamos em construir uma marca com vfnculo 

emocional, com o publico que a consome, e necessaria fazer um trabalho com 

as equipes internas da empresa, para que essa marca seja verdadeiramente 

apaixonante. Tanto para quem trabalha par ela, como para quem compra seus 

produtos ou servi<;os. Esse trabalho faz parte das a<;oes para constru<;ao da 

imagem da marca. 

Endobranding pode ser considerado o processo de difusao da 

personalidade da marca dentro da empresa, atraves de palestras, workshops e 

a<;oes de comunica<;ao, visando transformar colaboradores em embaixadores 

da marca. 

2. 2.3 Estrategia de Comunica<;ao e Relacionamento 

As novas tecnologias estimulam a criatividade das empresas e dos meios 

de promo<;ao de marcas, principalmente diante do desfio da globaliza<;ao, da 
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Internet e das novas posturas de consumo. A comunica~ao tern grande 

importancia para propagar o conhecimento da marca. A Internet, a TV paga, a 

supera~ao da barreira do idioma, entre outros fatores tornaram ainda mais 

complexo o trabalho de produ~ao e venda da imagem das empresas e suas 

marcas. Fica diffcil imaginar que os modelos classicos de comunica~ao de 

marcas possam simplesmente se encaixar nos novas formatos tecno16gicos e 

nas demandas cada vez mais abrangentes dos clientes. 

Os conceitos "ponto de contato" e "mementos da verdade" foram 

criados em 1981 por Jan Carlzon, entao presidente da Scandinavian Airlines 

System. Carlzon de maneira notavel, demonstrou que todo contato entre urn 

consumidor e a empresa pode ser urn momenta da verdade para a decisao de 

compra ou recompra e a fixa~ao da imagem de marca. 

Estrutura de urn Plano de Comunica~ao: 

• Analise da situa~ao/fato principal; 

• ldentifica~ao do problema; 

• Estabelecimento do objetivo; 

• Estrategia criativa: 

- Defini~ao do publico-alva 

- Posicionamento a ser criado 

- Proposi~ao ao consumidor (proposta) 

- Justificativa da proposi~ao 

• Estrategias/Ferramentas do Mix de Comunica~ao a serem utilizadas; 

- Propaganda 

- Promo~ao de vendas 

- Rela~oes publicas e Assessoria de lmprensa 

- Eventos 

- Marketing Direto 

- Comunica~ao Digital 

- A~oes Sociais e Culturais 

- Eventos e A~oes promocionais 

- Mfdias (Internet e novas mfdias) 

• Or~amento do plano; 
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• Cronograma de implanta!;ao. 

• Desenvolvimento da Comunica!;ao 

2.2.3.a. Internet Branding 

Desde que os brasileiros come!;aram a se interessar pela Internet, 

estima-se que ja foram criados mais de 500 mil websites, para um publico 

proximo de quase quinze milhoes de internautas localizados na classes A e B, 

principalmente dos grande centres do pafs. As primeiras "paginas" de Internet 

foram os sites institucionais, muito proximos dos portfolios em papel, 

basicamente contando a historia da empresa, o curricula dos executives, 

produtos e servi!;OS, alem dos dados financeiros. 

Embora o mercado tenha evolufdo com bastante velocidade, existe 

ainda no Brasil a cultura de que os websites sao vefculos de mfdia, uteis apenas 

para divulgar a imagem das empresas e apenas "entrar na onda" da Internet. 

Em entrevista a "m&m web" ( em 12 de julho de 1999), Philip Kotler declarou 

que a Internet nao e apenas mais um canal que se acrescenta aos canais 

existentes, pais e uma verdadeira oportunidade de reinventar as empresas, 

dada a sua base de cria!;ao de relacionamento com os consumidores. Como os 

anunciantes estao cada vez mais interessados em usar o marketing de 

relacionamento, ou marketing customizado, Kotler acredita que a Internet ira 

trazer implica!;6es cada vez mais extraordinarias. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERJSTICAS E METODO. 

Este trabalho tern urn tema explorat6rio que busca urn estudo do contexto da 

· realidade. 0 metodo central de pesquisa que orientou este trabalho foi o estudo de 

caso, com observac;:oes diretas e entrevistas sistematicas. 

3.2 PESQUISA 

Uma etapa preliminar a pesquisa de campo foi a pesquisa bibliografica, com as 

definic;:oes te6ricas de branding. Esta pesquisa de apoiou em bibliografia ja elaborada e 

tornada publica em relac;:ao ao tema estudado, constitufdo principalmente de livros, 

jornais, revistas, monografias, teses, artigos cientfficos e informac;:oes retiradas da 

internet. 

Para a fase de coleta de dados a pesquisa se ap6ia em arquivos da empresa e 

entrevistas atraves de questionarios. 

l9 



4. COLETA DE DADOS- Utilizando as ferramentas de Branding 

4.1 HISTORICO DA INOVE 

A lnove Design foi fundada em 1986 na cidade Curitiba - Parana. Pelos s6cios 

Alceu Bonfim e Eviete Dac61. Atuando na presta<;ao de servi<;os de design grafico e de 

produto, a empresa foi se aprimorando, passando a oferecer servi<;os de comunica<;ao 

e marketing seguindo cada vez mais na linha de comunica<;ao lntegrada. 

Ap6s uma longa experiencia adquirida na area de design de m6veis junto aos 

grandes p61os produtores do pafs, surgiu a ideia de um novo neg6cio na area de 

varejo. 

Em 1996 foi criada a lnove Store. Uma loja de m6veis com a proposta de trazer 

a alta decora<;ao para todos os ambientes da casa. Em seu mix de produtos encontram

se dezenas de projetos desenvolvidos pelo departamento de design de produto. A loja 

serve como um laborat6rio pra o escrit6rio e vice-versa. Nessa troca, pode-se 

acompanhar as tendencias de mercado, analisar o comportamento do consumidor e 

formadores de opiniao, implantar e testar projetos de produto e estrategias de 

comunica~:;ao, diretamente no ponte de venda. Em 2004 foi aberta mais uma loja da 

lnove Store. 

Hoje as atua~:;oes da lnove se expandem alem do design, oferecendo solu<;5es 

integradas de comunica<;ao e marketing. 

4.1.2. Hist6rico das Marcas lnove Design 

(1986) 
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4.2. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

4.2.1.Posic;ao competitiva 

Posicionamento e a estrategia basica do processo para criar (ou recuperar) 

marcas. A lnove se posiciona no mercado nacional como o escrit6rio que possui um 

amplo conhecimento em design. Ela comprova o fato sempre citando seus 23 anos de 

atuac;ao, principalmente atendendo industrias do setor moveleiro e embalagens. 

Segundo Alceu Bomfim "A /nove tem uma gestiio moderna que vem conquistando ano 

a a no uma fatia de mercado". 

4.2.2. Diferencial 

A lnove Design, apesar de atuar na area de comunicac;ao e marketing, seu 

posicionamento e focado no design como um diferencial, pela sua experiencia de mais 
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de 20 anos de atuac;ao no mercado. Os departamentos de design grafico e produto 

complementam-se entre si. 

Ja lnove Store, fundada dez anos depois do escrit6rio, trouxe toda a vivencia na 

area de desenvolvimento de produtos moveleiro para o varejo. Sua proposta e 

oferecer m6veis e objetos com design assinado e tornar isso acessfvel. 

A lnove Design utiliza o design como ferramenta para agregar valor ao produto, 

sua atuac;ao esta focada nesse ponto e sua equipe interna tambem. "0/hamos os 

c/ientes como parceiros, trazendo-os solu~oes, diferencia~ao, e estrategias para 

amp/iar sua competitividade" diz Alceu Bomfim. 

A atitude da equipe comercial tambem amplia a empatia, ou melhor, a simpatia 

com a marca, buscando passar uma imagem de uma empresa sempre a frente em seu 

mercado. 

4.2.3. Analise de Concorrencia 

Estudo ou Pesquisa de mercado e o recolhimento e analise sistematica de 

informac;5es relativas a determinados mercados. Existem varios tipos de pesquisa de 

mercado, mas a distinc;ao mais comum esta entre trabalhos quantitativos e 

qualitativos. 

A ultima pesquisa qualitativa feita pela equipe da lnove Design, seleciona e 

analisa alguns dos principais concorrentes diretos atuantes no Brasil. 0 criterio 

utilizado para selec;ao dos concorrentes foi atuar em urn dos quatro segmentos -

Marketing, Design grafico, Design de produto e Publicidade: 



EMPRESA SITE 

Guto Indio da Costa http ://www.indiodacosta .com/ 

Tee Design http ://www.tecdesign .eom.br/ 

Asa Design http ://www.asadesign .eom.br/ 

Lumen Design http ://www.lumendesign .eom.br/ 

Blu Design http ://www.bludesign .com.br 

OpusMultipla http ://www.opusmultipla .com .br 

Segmento http ://www.segmento.eom.br/ 

G/PAC http ://www.planandplay.eom .br/index.htm 

GAD Branding & Design http://www.exclam.eom .br/ 

Seragine Farne Guardado http://www.seragini .com.br 

lnove Design http ://www.inovedesign .com.br 

',EMPRESA 
N!! de, 

funcionarios 

Guto Indio da Costa 30 

Tee Design 11 

Asa Design 15 

Lumen Design 15+ 

Blu Design 20 

OpusMultipla 100 

Segmento 90 + 

G/PAC 35 

GAD Branding & Design 95 

Seragine Farne Guardado 70 

lnove Design 56 



4.3. ANALISE DE MARCA 

4.3.1. Posicionamento 

0 Escrit6rio de Design tra~ou um caminho baseado na experiencia na area 

moveleira e desenvolvimento de embalagens. Seu foco ficou no design e nao em uma 

solu~ao integrada de produto e imagem de marca. 

Suas vendas sao de servi~os isolados, nao conseguindo integrar as equipes de cria~ao 

em um mesmo cliente. 

4.3.2 Marca Grafica 

Podemos dizer que marca e a uniao de atributos tanglveis e intanglveis, 

simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada, gue criam influencia e 

geram valor (MARTINS, 2006). 

leone: 

Urn drculo que representa a forma perfeita. 

Ele se comp6e de tra~os, pixels e a forma 

concreta, uma simbologia que mostra a 

evolu~ao no processo do design. Partindo de 

urn conceito manual ate chegar na 

materializa~ao, representando tambem o papel 

da industria. Tra~os sao as ideias, OS pixels 

representam a materializa~ao da ideia em 

projeto. 

Tipologia: 

inove 

INOVE STORE 

leone: 

Nao possui.A marca e urn logotipo, ou seja, 

representada apenas pela forma particular da 

sua escrita. 

ltalica e arredondada, transmite modernidade. Tern peso, pela espessura grossa da letra. 

Cores: 



r·······~··················· ..................................................................................................................................................... _ ........................................................................................................ . 

Azul e preto forma uma combina!;ao masculinizada. Cores fechadas impoem respeito e transmite 

seriedade, o tom do azul (esverdeado) deixa urn ar mais moderno. 

Assinatura: (posicionamento): Assinatura: (posicionamento): 

Design e Comunica!;ao Design Store 

Slogan: Design com resultados : Slogan: Mobilia contemporanea 

4.3.3. Analise do Nome 

........................................... ···········---~···········-···· ···-·····---·······-···-····················· ........................................................................................ _ .. ._ ................................................................................................... . 

Tamanho: Curto 
i················· ............................................................................................................................................. ) ................................................................................................................................................................................................. . 

Lingua: Portugues 

Classifica!;ao: Descritivo - o nome descreve o beneficia central associado a 

ele. 
---.. ~··--· .. ---------

Significado e etimologia: lnovar: fazer inova!;5es em; introduzir novidades em. I 

Renovar. 

A palavra inovar, vern do latim, novare, que significava: inovar; 

renovar, refazer, enquanto innovare so quer dizer: renovar. 0 

prefixo in- e aqui intensive (ao passo que em muitos outros 

casas e negative). E igual a preposi!;aO in, cujo sentido conserva 

e junta-se muitas vezes a verbos incoativos para mostrar a 

passagem a urn novo estado. 

4.4. ESTRATEGIAS DE COMUNICA~AO 

Para a lnove Store, o escrit6rio de design e urn apoio e diferencial competitive, 

pois todos os materiais graficos sao desenvolvidos pela lnove Design. Alem da 

vantagem financeira em rela<;ao a outras lojas de m6veis que precisam investir em 

comunicac;:ao terceirizando o servi<;o, tambem ha a experiencia e conhecimento mais 

afundo do neg6cio. 

Nesse aspecto o escrit6rio de design acaba ficando em desvantagem no seu 

mercado, pois acaba destinando uma verba muito pequena para sua comunica<;ao, 

utilizando na maioria das vezes, materiais tradicionais com baixo impacto. 
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5. DIAGNOSTICO 

A lnove vem trilhando um caminho solido durante estes 23 anos de atua~ao na 

presta~ao de servi~os em design. Destacou-se na area de design para m6veis, mais 

especificamente em planejados, tornando se conhecida pelo segmento, com uma 

imagem de marca em excelencia neste servi~o. A loja de m6veis como um segundo 

neg6cio, que acabou crescendo e se tornando um diferencial competitive. 

Porem alguns deslizes na parte de estrategia de neg6cios, atuando com uma 

posi~ao competitiva mais passiva que as demais concorrentes, tenham impedido um 

crescimento mais efetivo para o escrit6rio de design. A lnove poderia estar atuando 

com um mix de servi~o mais amplo, pois possui profissionais de diversas areas que 

estao em constante especializa~ao e a atualiza~ao desses profissionais faz parte da 

cultura da empresa. 

Em termos de comunica~ao as duas empresas fazem comunica~ao 

isoladamente, o escrit6rio de design utilizando muito pouco dos meios de 

comunica~ao, e a lnove Store fazendo campanhas e promo~oes peri6dicas, atuando 

como um cliente fixo do escrit6rio. Seus materiais graficos, inclusive a marca, tiveram a 

ultima atualiza~ao no ano de 2000 e acabaram ficando com uma linguagem 

ultrapassada. 
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6. A~OES IMPLEMENTADAS 

A execuc;ao deste trabalho se deu ao mesmo tempo em que houve a entrada de 

uma consultoria nas empresas, e varios acompanhamentos puderam ser feitos em 

paralelo. 

A seguir seguirao alguns pontos ja implementados no escrit6rio de design. 

6.1. REPOSICIONAMENTO DE MARCA 

0 primeiro ponto de mudanc;a, e urn dos mais importantes que define o 

caminho a ser trilhado, foi o posicionamento da marca I nove. 

A lnove ja trabalhava de uma forma integrada, mas nao utilizava este fator no 

seu posicionamento. Ap6s uma analise da atuac;ao da empresa, este fator foi 

incorporado na atuac;ao e oficializado de forma a tratar a empresa como urn grupo, 

com 4 frentes de atuac;ao em segmentos diferentes, e nao empresas isoladas. 

Grafico da atuac;ao como grupo de empresas com 4 frentes de atuac;ao: 

INOVE GRUPO 

Escrit6rio de Design e gestao Varejo de m6veis voltados 

de Marcas para alta decora~ao 

Venda corporativa de 

mobilia rio 

Linha de produtos para alta 

decora~ao 

A mudanc;a de posicionamento interfere diretamente em todas as frentes de 

atuac;ao do grupo. Esse novo posicionamento de grupo integra a area comerciat 

possibilitando vendas casadas de ambas as areas dentro de urn mesmo projeto ou uma 

mesma empresa. 

Dentro do Grupo lnove, esta o escrit6rio de design que tambem se 

reposicionou revisando e atualizando seu mix de servic;o. Com uma nova postura 

perante o mercado, trocou sua assinatura para- Branding+Design ao inves de Design e 

comunicac;ao que utilizava antes. 
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6.1.2 Missao, Visao e Valores 

A lnove Branding+ Design tambem tornou oficial a Missao, a visao- para daqui 

5 anos e os Valores, alem de um manual do funcionario com seus direitos e deveres. 

MISSAO 

Definir;ao: A razao de ser da Empresa. Sua postura, atitude e caminho a 

ser seguido para atingir sua visao de marca. 

lmplementar o conceito de branding utilizando o gestae estrategica do 

design para promover o crescimento e fortalecer o neg6cio de nossos 

clientes. 

VI SAO 

Definir;ao: Estrategia de neg6cios da empresa. Uma meta desafiadora e 

inspiradora que define onde a marca deve chegar e em quanto tempo. 

Atuar no mercado nacional e internacional, sendo referenda em 

branding e design, desenvolvendo e valorizando os colaboradores, 

objetivando o lucre para clientes e acionistas. 

VALORES 

Definir;ao: Prindpios eticos que guiam a postura da empresa e de seus 

colaboradores no dia-a-dia. 

1- Respeito, etica, e seriedade. 

2- Rela~oes transparentes com clientes, fornecedores e colegas. 

3- Equipe qualificada e reconhecida atraves do espa~o para o 

crescimento 

4- Busca permanente pela qualidade, inova~ao e criatividade. 

5- Espfrito de equipe, colabora~ao e integra~ao em todas as atividades. 

6- Disciplina, organiza~ao e limpeza para melhoria e zelo do ambiente 

de trabalho. 

7- Responsabilidade Social e Ambiental 



6.2. METODOLOGIA DE BRANDING 

A partir do momento em que o grupo lnove se reposicionou, aplicando do 

branding internamente e o escrit6rio de design comec;ou a vender essa consultoria em 

branding utilizando uma metodologia propria tendo o design com sua ferramenta 

chave. 

METODOLOGIA Bl'UND!HG ! H>IOVf DES I GN iiJDJl'e 

2.1 METODOLOGIA 

DESIGN 
COMO FERRAMENTA 
DE BRANDING 

So1Li~5es alinhadas 
como pro·cesso de 

::onstru~ao da Marca. 

ES11'M,&tA 
UlENTIOAOE 
tMPLEMENJAcAO 
~fl 

6.3. ADEQUAtAO DO MIX DE SERVItOS 

• lntel igen::ia a serv i;c do cliente. 
• Lider es d a organiza~ao alt a.mente en\<Oiv idos nesta 

• D'iagnostico l Pesquis.a / Plar1ejarnento 

• E:o:p re:;sao da marc a a.lin hada a nova estrat egia. 
• Torr.ar tangfvel o po£icionamento e£.colhido. 
• Entre gar a no•,; a prorr,ess:a da man:a. 

• Gerencia da, i' rnple menta~o . 

• 70 %do S:L1cesso do projetc esta na implanta~ao. 

• Viabilidade definida desde c in icio 

• A. e m pres,~ e urn ~.e r vivo, muda 
const<mte menteil medida e m que surge lrlll O\/d~. 

que steese desafi os. 

As decisoes de marketing mais fundamentais que as organizac;oes devem tomar 

referem-se aos produtos/servic;os que oferecerao ao mercado-alvo. 0 mix de servic;o 

tambem foi revisto para se alinhar a nova estrategia . lncluindo servic;os que ja eram 

prestados, mas que antes nao constavam oficialmente e tambem novos servic;os. 

Abaixo segue o Mix de servic;o, divididos conforme a metodologia adotada: 

1. PLANEJAMENTO 

I NOVE 
SRANOIGN E DESIGN 

..... LtMMW•i+ 
<.::.:{ 

3. IMPLEMENT ACAO 
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Planejamento: 

Criac;ao: 

I NOVE 
BRANDIGN E OESIGN 

!' t<OME {!:!Jl:'lJ!X!Jl) • 

i1 L.OGO J 

. t _P~~t-~:':~'f< r 
: .. rsiiit;t:.iiAc~o . 
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'. {~:,~3QI?t;i{ 
'(f;.0~;~~r~~j 

DESIGN OE PRODUTO ~+ : 
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lmplementa~ao 

3. IMPLEMENT A~AO 

P6s Vendas 

6.4. MATERIAlS CORPORATIVOS 

AIE~m da nova marca do grupo, todos os materiais corporativos seguem a nova 

linguagem visual do grupo. ltens de papelaria, arquitetura, sinaliza~ao interna, todos 

redesenhados para se alinhar a nova estrategia. 

Inclusive o material de apoio de vendas das equipes comerciais - portfolio e 

apresenta~oes - seguem uma mesma linguagem para o Escrit6rio de design e as 

vendas empresariais. E nao s6 a parte visual, mas tambem a parte de conteudo que 

agora vende o servi~o integrado no grupo. Abaixo, a nova marca do grupo I nove: 

-1nove 
(2008) 

6.5. CANAlS DE COMUNICAtAO 

Alguns can a is de comunica~ao como website e e-mail marketing tambem foram 

adequados ao novo posicionamento. Os sites que antes eram individuais por empresa, 

agora se concentram em um portal, o site do grupo, com links para as quatro frentes. 

A ideia de trabalhar como um grupo, tern o objetivo de ganhar for~a para marca, 

sendo que cada marca refor~a uma a outra, inclusive em seus canais de 

relacionamento com clientes, fornecedores e stakeholders. 
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7. CONCLUSAO 

0 mundo esta mudando de forma muito rapida, mas todas essas 

transforma!;6es so vem refor!;ar a importancia e o destaque que as marcas tem. A 

forma muda, mas a rela!;ao do consumidor com o produto e o servi!;O segue um 

caminho ja tra!;ado, ela e aperfei!;oada e e ele, o consumidor, quem decide se aceita 

ou nao as novas form as. Ele e o juiz e todos os esfor!;OS de branding devem foca-lo. 

0 Marketing orientado para os beneffcios e a manuten!;ao do bom 

relacionamento funciona, gera resultados financeiros satisfatorios e facilita a forma!;aO 

das associa!;6es positivas de marca na mente dos consumidores. Na area de 

comunica!;ao, mfdias alternativas mudam a forma de fazer comunica!;ao. A internet e 

um importante canal de relacionamento como cliente, indo muito alem de apenas um 

portfolio eletronico, contribui para a forma!;ao de brand equity, e deve estar alinhado 

e expressar o posicionamento estrategico da empresa. 

A lnove se encontra compreendendo ate que ponto e possfvel executar as 

mudan!;aS exigidas pelo mercado e quais pontos sao necessaries mudar de forma 

emergencial para nao se distanciar demais dos cabe!;as de mercado. Ela tra!;a uma 

nova estrategia para semear na organiza!;ao um novo conceito de atua!;ao. Possuindo 

um negocio muito singular, e diffcil achar um exemplo que tenha a mesma forma de 

atua!;ao da lnove, tanto no mercado nacional quanto internacional, assim ela vai ter 

que descobrir por si propria, qual a melhor estrategia tra!;ar atingir o sucesso em seu 

mercado. 

Podemos afirmar que o Design e o elo entre todas as frentes de atua!;ao da 

lnove, sua caracterfstica multidisciplinar, permite essa utiliza!;ao. As quatro frentes tem 

o design como premissa e isto se torna um diferencial. 
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