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1 INTRODU<;AO 

Em marketing, entende-se que toda estrategia eficaz deve estar 

orientada para o mercado. A cada dia, as organizac;6es se deparam com novos 

desafios competitivos. Gada inovac;ao ou estrategia, que as empresas 

introduzem em seus processos e propostas, serve como diferencial no nicho 

mercadol6gico que atuam. 

Todas as marcas evoluem em estagios de tempo e Iugar, nao sendo de 

se esperar que uns poucos estfmulos, descoordenados e de curta durac;ao, 

produzam uma mudanc;a radical na sua concepc;ao e na percepc;ao dos 

consumidores. Em dado momento, verificamos que a estrategia de marca, 

finalmente, e a marca. 

A estrategia de marca deve ser parte essencial da estrategia corporativa, 

todavia concentrada exclusivamente no posicionamento dos produtos ou 

servic;os, na mente do publico-alvo. Como a meta das duas posic;oes 

estrategicas e 0 desenvolvimento de uma vantagem competitiva agil, orientada 

para o mercado (sociedade) e os consumidores, o ideal e que haja integrac;ao 

de todas as func;6es organizacionais em tomo desse objetivo. 

0 conjunto de a<;Oes ligadas a administrac;ao das marcas, definido como 

branding, quando conduzido com conhecimento e competencia, levam as 

marcas alem de ganhos de natureza economica, valores que passam a fazer 

parte da cultura e influenciar a vida das pessoas. 

Este trabalho pretende caracterizar a importancia da identidade visual 

para o reforc;o da marca, em empresa consolidada no mercado de produtos 

biotecnol6gicos. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Propor a reestruturagao da identidade visual da empresa Biosul -

Produtos Biol6gicos S. A., na forma de Estudo de Caso, visando o reforgo de 

sua marca, junto aos publicos interno e externo e ao seu nicho mercadol6gico, 

especialmente no ramo da biotecnologia. 

1.1.2 Objetivos Especlficos 

~ Elaborar analise dos elementos crfticos que consolidam a ldentidade e a 

marca da Empresa; 

~ ldentificar, analisar e estruturar os elementos que comp6em as 

concepg6es de visao, missao e valores da empresa, junto a sua 

administragao; 

~ Propor a sincronizagao da identidade visual, nos elementos ffsicos da 

Empresa; 

~ Propor a reestruturagao do Site da Empresa; 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 As Empresas, o Marketing e a Concorrencia Empresarial. 

Gada empresa que disponibiliza seus produtos no mercado sabe da 

existencia de concorrentes, tambem deve conhecer os pontos em que seus 

adversarios nao podem supera-la e o que o mercado deseja. 

Muitas vezes algumas empresas nao conhecem os demais players do 

mercado, deixando de conhecer o que pode haver de melhor e de nao tao born 

no produto concorrente, dando margem a possfveis ataques inesperados e 

chances de perder o mercado ja conquistado (Kotler, 2001 ), 

E: interessante perceber que algumas pessoas da empresa nao 

conseguem conhecer nem mesmo o que sua empresa produz, sejam produtos 

ou servigos, ha somente o conhecimento de uma parte do que e ofertado ao 

consumidor, mas hoje nao ha mais espago para este tipo de empresa no 

mercado, deve-se ter em mente quais sao os pontos em que se pode melhorar 

e quais podem nao ser tao bons. 

Os concorrentes podem ser classificados de acordo com a percepgao da 

empresa, do mercado ou da combinagao de ambos, tornando assim mais facil 

o reconhecimento dos pontos em que se deve atacar para superar a 

concorrencia. 

Para algumas empresas urn concorrente e apenas quem faz urn produto 

similar, praticamente igual e que tern os mesmos prop6sitos, outras enxergam 

seus concorrentes de acordo como ramo (setor) em que atuam, por outro lado 

ainda existem aquelas organizag6es que classificam os concorrentes por 

produtos ou servigos de mesma categoria e existem aquelas que defendem o 

argumento de que qualquer empresa no mercado e concorrente, pois esta 

disputando o mesmo dinheiro do consumidor, mesmo que sejam segmentos 

diferentes. 

Qualquer que seja o modelo adotado pela organizagao, cabe a empresa 

estudar o mercado, seus concorrentes e principalmente sua propria 

organizagao, nao deixando que os demais conhegam tao profundamente os 
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seus "pontos fracas" que utilizem-se de estrategias que irao tamar sua fatia de 

mercado e eliminar a possibilidade de recuperagao . 

A concorrencia sempre busca lnformag6es dos demais, quer conhecer 

profundamente os acertos dos adversarios e mudar a percepgao do 

consumidor quanta aos produtos ou servigos ofertados. 

A empresa ou organizagao sempre deve estar coletando lnformag6es de 

mercado, procurando saber quem sao as fontes que podem ameagar ou ate 

mesmo retirar consumidores da sua base. 

Qualquer que seja o tamanho da empresa, deve-se saber que sempre 

existirao concorrentes no mercado, independents do seu tamanho, localizagao 

e poder, mas sempre ha brechas que podem pegar a todos desprevenidos, 

como a evolugao tecnol6gica muito elevada, urn novo concorrente que entra no 

mercado ap6s algum tempo e que fixou suas bases estrategicas no 

conhecimento dos pontos Fracas conhecidos e estudados com muita cautela e 

dedicagao. 

Aprender com os acertos e erros dos concorrentes e saber utilizar de 

forma correta a disponibrHdade de lnformag6es de mercado, e aceitar e tamar 

para si a certeza de que nao ira cometer estes erros e de que a concorrencia 

nao podera corrigir os erros tao rapidamente. 

Segundo Kotler (2001 ), a concorrencia e dividida em: 

• Concorrencia de Marcas: uma empresa ve suas concorrentes como 

outras empresas que oferecem produtos e servigos semelhantes aos 

mesmos clientes por pregos similares, como exemplo pode-se citar uma 

empresa que produz carros para a populagao em geral, mas esta 

empresa nao pode concorrer com empresas de carros de luxo; 

• Concorrencia setorial: uma empresa ve todas as empresas que fabricam 

o mesmo tipo de produto ou classe de produto como suas concorrentes, 

urn exemplo e uma empresa de autom6veis que nao distingue o nlvel de 

qualificagao dos produtos concorrentes; 

• Concorrencia de forma: uma empresa ve todas as empresas fabricantes 

de produtos que oferecem o mesmo servigo como suas concorrentes, 
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como exemplo a empresa de autom6veis passa a considerar 

concorrentes os fabricantes de motocicletas, bicicletas e caminh6es; 

• Concorrencia generica: uma empresa ve como suas concorrentes todas 

as empresas que competem pelo dinheiro dos mesmos consumidores, 

assim a empresa de autom6veis enxerga a concorrencia como 

empresas que possam vender viagens ao exterior e residencias. 

A Marca 

Ao adquirir urn produto, o consumidor nao compra apenas urn bern. Ele 

compra todo o conjunto de valores e atributos da "marca". Em fungao da sua 

importancia a marca pode sustentar a empresa e manter a lealdade dos 

clientes. Uma marca forte, formada com associag6es positivas, ampara a 

organizagao em todos os seus movimentos, par mais audaciosos que sejam no 

mercado {Pinho, 2001). 

Segundo Strunk {2001 , p. 87), os neg6cios vencedores tern as marcas 

como grande patrimonio, capazes de transferir valores ao que e oferecido ao 

publico". 0 autor coloca que as marcas "vencedoras" sao as que objetivam 

"criar" tambem beneflcios emocionais que levam a sua fidelidade. tnterpretando 

os autores mencionados, percebe-se que o branding esta estritamente ligado 

ao relacionamento estabelecido pela afetividade entre a marca e o cliente. 

Suas ferramentas colaboram com o objetivo da construgao efetiva do 

valor da marca na mente dos clientes/consumidores, e, e difundido no mercado 

como a solugao dos problemas de relacionamento da marca. 

E importante explicar que a marca nao e apenas a "logo" ou imagem, ela 

e tambem cultura e surge como resultado da relagao da empresa com o 

mercado. Desse modo, a marca tern a capacidade de aglutinar em torno dela 

todos os aspectos tanglveis e os intangfveis, a tecnologia, o processo, as 

patentes, incluindo a propria "logo", o nome e o valor reconhecido. 

Segundo Oliveira {2002), a evolugao da marca passa par tres estagios: 

assertive, assimilative e absorvitivo. No primeiro estagio assertive, a marca fala 

para o consumidor, comunica seu ponto de vista, dizendo que sao as melhores 
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e que basta confiar nelas para se fazer a coisa certa. No segundo estagio, 

assimilativo, as marcas assumem uma posic;ao de dialogo, em que o cliente 

pensa que pode ser importante para o crescimento da marca. E uma relac;ao 

de igualdade e participac;ao. No terceiro estagio, absorvitivo, as marcas 

assumem uma posic;ao de convfvio, tornam-se parte da vida do consumidor, 

motivando-o nao s6 a utilizar sua marca, mas tudo o que se relaciona a ela. E 

isso e o que consolida o branding, a fidelidade do cliente pela marca. 

Adverte-se que a marca nao existe isoladamente. Pinho (1996) identifica 

como seus "principais componentes os produtos em si, a embalagem, o nome 

da marca, a publicidade e a apresentac;ao como urn todo". A marca tern muitos 

significados, incorpora urn conjunto de valores, atributos, que alem de 

diferencic:Ha de seus concorrentes, podem relaciona-la diretamente aos 

desejos dos seus clientes. 

Para Tavares (1998, p.138), "o significado da marca e resultado de 

pesquisas, inovac;ao e comunicac;ao e outros, que vao sendo agregado ao 

processo de construc;ao". Souza & Nemer (1993) afirmam ainda que a marca 

seja a forma como a empresa se comunica com seus consumidores. 

E atraves da marca que as empresas formam a sua imagem na mente 

do seu publico alvo. E importante ressaltar que a marca e diferente de produto, 

embora estejam bastante ligados, eles possuem diferentes caracterfsticas. De 

acordo com Tavares (1998), a marca estabelece urn relacionamento e uma 

troca intangfvel entre pessoas e produtos. 

0 produto e fabricado pela empresa, a marca e comprada pelo 

consumidor. Os produtos nao podem falar por si: A marca e que da o 

significado e fala por eles. Assim, pode-se compreender que a marca e 

baseada tanto nos aspectos externos do produto como tambem nos internos. 
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3.2.1 lmportancia da Marca e seu Valor nos Neg6cios 

A marca e o grande patrimonio da empresa, indica as qualidades do 

produto au dos servigos par esta oferecidos, bern como, fortalece sua imagem 

perante as consumidores. Seu valor e usado como estrategia para diferencia-la 

do concorrente, mantendo-se no mercado e conquistando novas clientes. 

Devido a importancia da marca para a empresa, Martins (1997) diz que e 

necessaria que esta cuide sempre da sua marca, como parte essencial de urn 

processo interminavel e integrado de gestao, que e a busca de 

aperfeigoamento, reconhecimento e fidelidade par parte dos seus 

consumidores. Uma boa marca transinite eficazmente urn determinado 

conjunto de informag6es. 

Consequentemente, ela leva as consumidores a experimenta-la, a 

gostarem dela, a repetirem o ato de compra e a recomenda-la positivamente. 

As marcas constituem-se como sfmbolos emocionais e a medida que se 

tomam importante para a vida das pessoas, deixam de representar produtos, 

servigos ou empresas, para representar desejo e tudo que acreditam que traga 

bern estar e prazer. 

Em relagao ao consumidor, na concepgao de Aaker (1998), a marca 

pode ser importante, com base em tres tipos de beneffcios: 

a) funcionais: relacionados com a qualidade intrfnseca do produto/servigo 

e com sua funcionalidade; 

b) economicos: integradores de vantagens relativas avaliadas em termos 

de custos e de tempo; 

c) psicol6gicos: de indole subjetiva, ligados as expectativas e percepg6es 

do consumidor determinantes de sua satisfagao. 

A importancia da marca, portanto, estende-se tanto para a empresa, 

como para as clientes. As vantagens do usa de marcas para a empresa estao 

diretamente ligadas aos beneffcios que proporciona aos consumidores. 
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0 valor da marca e formado por urn composto de associag6es positivas 

ao produto ou servigo e a propria organizagao, que se traduzem em resultados 

intangfveis, como: aceitagao, satisfagao e beneffcios. Consequentemente, 

estes se convertem em resultados tangfveis do retorno sobre os investimentos 

apropriados aos esforgos de marketing para a propria empresa. Por outro lado, 

o valor de marca pode ser negativo, quando as associag6es as marcas perdem 

sentido ou nada prop6em, e, portanto, nada e adicionado as expectativas da 

organizagao. 

3.2.2 Branding, como Ferramenta de Gestao Empresarial. 

0 termo branding pode ser definido como conjunto de atividades que 

visa otimizar a gestao das marcas de uma organizagao como diferencial 

competitivo. 0 branding pode ser dividido em duas partes: estrategia e 

operagao. 

Branding faz parte das atividades estrategicas na definigao de 

posicionamento e arquitetura de marcas. Ja as atividades operacionais 

compreendem pesquisa de mercado, naming, comunicagao, design, avaliagao 

financeira e protegao legal e apenas a gestao integrada de todas estas 

atividades pode ser entendida como branding. 

A incorporagao da palavra branding ao cotidiano do mercado brasileiro e 

muito positiva, porque contribui para aprimorar nossa capacidade de construir 

marcas fortes, uma necessidade para a competitividade de nossas empresas. 

lsso desde que o termo seja corretamente entendido e praticado. 

Segundo o Martins (2001, p. 76), branding e o conjunto de ag6es ligadas 

a administragao das marcas. Sao ag6es 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. Ag6es com capacidade 

de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais confuso e 

complexo. 

0 branding tem a fungao de gerenciar os diversos discursos de uma 

marca, que sao oriundos de varias areas do conhecimento, buscando unidade 

nas manifestag6es de identidade da marca. 
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0 marketing entra com sua fungao de planejamento, pesquisa de 

informag6es estrategicas para a idealizagao do produto. 0 design tern a fungao 

de decodificar essas informag6es, e, atraves delas, expressar visualmente a 

marca (Rodrigues, 2006). A propaganda tern a incumbencia de divulgar a 

personalidade da marca e gerar conhecimento. A arquitetura e urn forte 

elemento de experiencia, tanto do ponto de venda, quanta no contato com os 

colaboradores e funcionarios da empresa. A administragao e suas subareas 

tern a fungao de planejar, organizar, gerenciar e controlar o trabalho de seus 

funcionarios e colaboradores. 

Dessa forma, entende-se que o branding pode ser considerado urn 

sistema de ag6es interdisciplinares que visa o estabelecimento de imagens, 

percepg6es e associag6es com as quais o consumidor se relaciona com urn 

produto ou empresa. Assim sendo, o branding, nada mais e do que o construir 

e administrar uma marca atraves de todos os pontos de contato afetivo, 

vivenciados pelo usuario/cliente. 

Rodrigues {2006, pg. 51) ressalta ainda que "a intengao do branding e 

fazer com que a marca ultrapasse sua esfera economica, passando a fazer 

parte eta cultura e a influenciar o comportamento das pessoas, num processo 

de transferencia de valor para todas as partes interessadas da marca". 

Strunk (2001 , p. 112) explica os princfpios utilizados para a 

concep9ao de identidades visuais, considerando que 

quando (as marcas) conseguem estabelecer urn 

relacionamento afetivo (com os consumidores), criam suas 

heran9as, tornam-se sfmbolos de confian9a, ganham uma 

hist6ria e geram riquezas. Argumenta que na sociedade da 

imagem, e vital que uma corpora9ao saiba construir e 

administrar sua propria marca, sob pena de sucumbir num 

mercado cada vez mais competitivo. 

A mudanga da economia industrial para a sociedade de informagao 

transforma muitos conceitos, que mudam a maneira como uma empresa deve 

enxergar seu neg6cio e definir suas estrategias. No marketing tradicional, por 

exemplo, se sabia exatamente com quem se estava falando e de que maneira 

se deveria falar. 0 publico-alva era a primeira coisa definida antes da agao. 
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Hoje, nao se sabe para quem se fala, ja que os sites sao abertos a 

todos, em qualquer horario, e e af que se faz necessaria encontrar uma 

maneira de sempre demonstrar a identidade da empresa, seja em produtos, 

servigos, atendimento ou propaganda. E preciso que ela seja reconhecfvel 

pelos seus "intangfveis". 

Entre as diferengas, Guimaraes (1996) cita uma transigao, de urn padrao 

em que se construfam apar€mcias, para outro, que necessita transparencia, urn 

padrao que deixa de ser simplesmente consumista para optar pelo consumo 

consciente, que busca a beleza real em detrimento da ideal. Agora as coisas 

nao sao simplesmente observadas, sao experimentadas". Nao se compra mais 

urn simples lapis preto. 

Hoje, ao entrar numa papelaria, entra-se, na realidade, numa loja que 

tern fachada diferente, cheiros, luz especial, uma pessoa que sabe de tudo 

sabre lapis e lhe mostra cada modelo com seus recursos disponfveis. 0 design 

ja e acessfvel nas gondolas de superrnercado. 

A atual demanda por arquitetura de marca decorre da conscientizagao 

do consumidor sobre o que e uma marca, sobre quem responde por urn 

produto. lsso leva a urn resgate da eficiencia do marketing como criador de 

valor, que foi prejudicado pelo usa da propaganda. 

A empresa precisa ser responsavel par seus produtos e marcas e 

mostrar a cara para o consumidor, como fez, par exemplo, a Unilever. Eles 

reduziram o portfolio de marcas e se mostraram corporativos, com a postura de 

'eu garanto a qualidade, o prego justa e boas praticas sociais', o que fez com 

que as pessoas passassem a fazer toda a correlagao entre as marcas da 

empresa. Hoje, a Unilever, como marca, e urn grande ativo da Unilever como 

corporagao, num legftimo estudo e agao de branding. 

Desta forma, conclui-se que o branding e uma nova atividade de carater 

interdisciplinar adotada para construir e administrar a identidade da marca 

atraves de todos os pontos de construgao da imagem, desenvolvendo 

manifestagoes multi-sensoriais, com contribuigoes de varias areas do 

conhecimento, criando a percepgao de valor em torno da marca, atraves dos 
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cinco sentidos, buscando a plenitude da marca e a fidelidade dos clientes. As 

ferramentas do branding aumentam as vantagens competitivas no mercado, 

beneficiando a empresa e os clientes, de maneira total e inovadora. 

3.2.3 0 Brand Equity. 

Considera-se, tambem, que os valores intrfnsecos as marcas sao os 

ativos geradores de percepgao positiva na decisao de compra. E o que se 

identifica como o brand equity. 

0 brand equity e urn conceito muito explorado principalmente por Aaker 

(1998). 0 que 0 autor chama de brand equity sao OS valores intrfnsecos as 

marcas, que sao os ativos geradores de percepgao positiva na mente das 

pessoas. Aaker (1998, p. 45) definiu o brand equity como sendo "o conjunto de 

ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu sfmbolo, que se 

somam ou se subtraem do valor proporcionado por urn produto ou servigo para 

uma empresa e/ ou para os consumidores dela". T ais ativos devem estar 

ligados as marcas atraves de seu nome e/ou sfmbolo. Esta nftida definigao dos 

valores simb6ticos intangfveis nas marcas, que e, sem duvida, fator decisivo na 

indugao e na decisao de compra por parte dos consumidores. 

Nesta definigao, o brand equity esta baseado em cinco componentes: 

lealdade da marca, conhecimento do nome (marca), qualidade percebida, 

associagao a marca em acrescimo a qualidade percebida, outros ativos da 

empresa relacionados a marca, como por exemplo: patentes, marcas 

registradas e canais de distribuigao. 

De acordo com Strunk (2001, p. 68), o brand equity e o resultado de 

todas as qualidades e atributos que estao relacionados a uma marca, sendo o 

poder de convencimento de uma marca em relac;ao ao seu consumidor no 

momenta da compra, e o que faz o consumidor escolher determinada marca 

dentre todas as outras concorrentes. E tudo de tangfvel e intangfvel que a 

marca possui e que contribua para seu crescimento lucrativo. 
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Com base nos autores referenciados, pode-se entender que brand 

equity e tudo que lida com o valor da marca, mas que vai alem do patrimonio 

ffsico, sendo o valor da imagem e da lealdade dos seus clientes. 

Para Pinho (1996, p. 86) a construgao do brand equity se da pel a criagao 

de urn conjunto organizado de atributos, valores, sentimentos e percepg6es 

que estao ligados a marca, que a reveste de urn sentido e valor que ultrapassa 

o custo percebido dos beneffcios funcionais do produto". Denota-se, portanto, 

que o brand equity cria valor nao s6 para os consumidores, mas, tambem, para 

a empresa. 

Neste sentindo, Aaker (1998) aponta valores para a empresa e para os 

consumidores atraves das formas do brand equity. 

a) Valor para a empresa atraves do aumento da: 

./ Eficiencia e eficacia dos programas de marketing . 

./ Lealdade da marca; 

./ Pregosl margens; 

./ Extensao eta marca; 

./ Incremento com o trade; 

./ Vantagem competitiva. 

b) Valores proporcionados para os consumidores atraves do aumento da sua: 

./ lnterpretagao/ processamento de informagao; 

./ Maior confianga na decisao de compra; 

./ Satisfagao de uso. 

Ainda de acordo com Aaker (1998), as ferramentas do brand equity 

podem organizar: programas para atrair novas consumidores ou reconquistar 

antigos; construir a qualidade percebida; as associag6es com o valor da marca 

que afetam aspectos emocionais e a satisfagao de usa que proporcionam 

plataforma para o crescimento via extens6es da marca; pode dar impulso ao 

canal de distribuigao, isto porque uma marca forte tera a vantagem de ganhar 
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maior destaque no local de venda; e finalmente, os ativos do brand equity 

facilitam uma vantagem competitiva que acaba por representar uma barreira 

real para os concorrentes. 

Dentro deste ambiente, como em qualquer fen6meno decorrente de 

multiplas interag6es, 0 branding, ou gestao da marca, e uma ferramenta 

reconhecida como urn fen6meno contemporaneo pelos autores pesquisados, 

produto de uma sociedade em constante mudanga. Pode tambem ser 

conceituado, como o conjunto de ferramentas voltadas para a gestao do valor 

organizacional da identidade visual, que abrange a pesquisa para analise da 

segmentagao do mercado, tendencias, motivag6es, necessidades e desejos do 

consumidor; analise dos concorrentes; experiencias em design e marketing e 

desenvolvimento das especificidades para a aplicabilidade da marca. 

0 brand equity, portanto, como ferramenta pode criar na mente do 

consumidor lideranga para a marca, fazendo com que esta seja bern 

posicionada. 

3.3 ldentidade Visual 

A identidade visual consiste na aplicagao uniforme de urn conjunto de 

elementos visuais e conceituais que, somados, refletem a imagem de uma 

empresa ou organizagao junto aos diversos agentes com os quais ela se 

relaciona (governo, sociedade, fornecedores, concorrentes e publico-alvo). 

Em outras palavras, trata-se da primeira impressao transmitida pela 

empresa; a forma mais simples ( e nem por isso, me nos importante) de 

comunicagao com o ambiente externo, devendo, portanto, estar em perfeita 

sintonia com seu posicionamento, seus objetivos e, mais abrangentemente, 

sua missao. 

Os elementos basicos que comp6em a ldentidade Visual Corporativa 

sao: logotipo, sfmbolo, cores e tipologia-padrao. A partir da definigao desses 

componentes e de criterios rfgidos de aplicagao dos mesmos, e que devera ser 

elaborada a programagao visual da empresa (cartao-de-visitas, papel timbrado, 
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envelope, website, sinalizag6es interna e externa, pegas publicitarias e 

promocionais e outros). 

3.5.1 Elementos Flsicos com Oportunidades de lncorporac;ao de 

ldentidade Visual na Empresa 

Os elementos ffsicos das empresas sao 6timos elementos para se 

aproveitar para serem utilizados como mfdia de reforgo da marca. lsto torna a 

empresa mais bern vista pelos pr6prios funcionarios, clientes e futuros clientes, 

passando a imagem de seguranga e credibilidade. 

Os elementos a serem utilizados devem ser estudados antes da 

implementagao do plano de comunicagao visual, para se evitar a poluigao 

visual dos ambientes, alem de se buscar nao afetar a estrutura ffsica a ser 

usada. Estes e outros cuidados tern por obrigagao serem analisados antes da 

implementagao da identidade visual. 

3.5.2 Novas Mtdias e a Marca 

A Internet e cada vez mais uma ferramenta fundamental em qualquer 

plano de marketing. A mudanga de paradigma no desenvolvimento 

empresarial esta a conduzir as empresas para a adogao crescenta de um 

modelo relacional, por oposigao ao modelo tradicional, nas suas estrategias de 

marketing. E e neste contexto que se destaca a importfmcia da Internet como 

instrumento de comunicagao. 

Para alem da componente relacionada com a comunicagao e 

informagao, a utilizagao da Internet enquanto instrumento de venda e, tambem, 

uma area com cada vez maior potencial. 

A utilizagao da internet na estrategia de marketing pode permitir: 

• Desenvolver uma maior iteratividade com os seus clientes e/ou 

potenciais clientes, na medida em que possibilita que o receptor/cliente 

selecione a informagao e comunique com o emissor/empresa; 
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• Maior acessibilidade - comunicagao 24 h/dia, 7 dias/semana, 365 

dias/ano; 

• 

• 

Personalizagao - a Internet possibilita a total individualizagao das 

mensagens; 

Mais e melhor quantificagao - a Internet e urn meio que, sendo 

mensuravel, permite realizar uma avaliagao e controle mais imediatos 

e fiaveis do impacto da estrategia e comunicagao com o mercado. 

As vantagens acima mencionadas, o baixo custo, nomeadamente em 

ag6es diretas de marketing e a evolugao crescenta do numero de usuarios faz 

com que a Internet venha a ocupar cada vez maior importancia nas estrategias 

de marketing das empresas. Apesar de ser uma ferramenta cada vez mais 

utilizada, nao s6 pelas grandes empresas, mas tambem por PME (Pequenas e 

Medias Empresas), muitas vezes as suas potencialidades nao sao totalmente 

aproveitadas, sobretudo no que respeita as potencialidades de interagao com 

os consumidores. 

Antes de a empresa definir a sua estrategia de marketing, e importante 

conhecer alguns conceitos basicos e ferramentas que o Web Marketing 

disponibiliza, para melhor compreender as suas potencialidades e preparar a 

selegao dos que mais interessam a empresa: 

• Web Site - geralmente e o elemento dinamizador da estrategia de a

marketing da empresa. Genericamente podem ser definidos tres tipos de 

web sites: 

• Site institucional: Sobretudo direccionado para apresentar a empresa, 

mostrando os seus produtos e/ou servigos, funcionando como urn 

catalogo interactivo. 

• Site comercial: com uma forte componente comercial, a empresa 

coloca a disposigao dos consumidores a venda directa dos seus 

produtos ou servigos. Para alem desta vertente comercial, este tipo de 

site pode incluir tambem uma vertente institucional. 

• Microsite: pequeno web site que representa normalmente uma 

ferramenta de apoio a comunicagao. E muito utilizado para campanhas 

especfficas, caracterizando-se geralmente por urn perfodo de vida curto. 
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Habitualmente funciona como prolongamento de urn banner (ver 

definigao mais a frente). 

• E-mail- 0 numero de utilizadores da internet nao para de aumentar e 

com ele, tambem, o numero de caixas de correio eletr6nico. 0 e-mail 

constitui urn instrumento de comunicagao direta, sob a forma de uma 

carta eletr6nica, enviada a urn ou varios destinatarios. Tal como uma 

carta, pode ser utilizado para diferentes fins, com a vantagem de 

representar menos custos (por exemplo: envelopes, selos de correio, 

tempo despendido nestas tarefas pelos funcionarios administrativos). 

Recorrendo a uma base de dados interna ou atraves da aquisigao de 

uma base de dados externa, pode-se utilizar a internet para: 

./ Comunicar com os clientes; 

./ Receber pedidos de informagaolsugest6es - este podera ser 

urn meio privilegiado para manter urn relacionamento 

proximo com o cliente, fazendo com que este se sinta 

seguro, ouvido, apoiado, valorizado e util, podendo assim a 

empresa comegar por estabelecer urn verdadeiro 

relacionamento como cliente, que vai para alem da 6ptica 

puramente comercial. 

./ Enviar Newsletters- o envio de boletins eletr6nicos e uma 

forma de manter os clientes I consumidores 

permanentemente informados sobre as atividades da 

empresa . 

./ Aumentar as vendas; 

./ Anunciando promog6es; 

./ Enviando diretamente documentagao sobre urn novo produto 

ou servigo; 

./ Recupar antigos clientes, atraves do envio de informag6es I 

ofertas relevantes para ele. 

• Ferramentas de Busca: web site de pesquisa na Internet que reune e 

exp6e informagao residente em sites, a partir de palavras-chave 

(keywords) definidas pelo usuario. 
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• Banner: area de imagem, animada ou nao, utilizada para atrair urn 

visitante a urn determinado site, atraves de urn link especffico. 0 banner 

e mostrado sempre que a pagina que o contem e aberta e o usuario, 

atraves de urn 'click', e direcionado para o site do anunciante. 

3.4 ldentificac;ao do Publico-Alva. 

Antes de mais, a empresa deve clarificar se existe uma correspondencia 

entre os alvos de comunicagao que pretende atingir e os utilizadores da 

Internet, de forma a ser assegurada a viabilidade de recorrer ao marketing na 

internet. 

E provavel que a resposta a esta questao seja positiva e a tendencia e 

para que a probabilidade aumente, atendendo ao crescimento contfnuo do 

numero de utilizadores da Internet. 

Existem varios estudos disponlveis on-line relativamente ao perfil dos 

utilizadores da internet (sexo, idade, habilitag6es literarias, etc.) e a propria 

utitizagao (frequencia, locais, atividades realizadas, tipo de sites e de sites de 

busca mais visitados. etc.). 

A empresa deve tambem perceber junto dos seus clientes se sao ou nao 

utilizadores da internet. Caso nao sejam, deve-se procurar saber quando 

intencionam ligar-se a internet; se sao usuarios, e fundamental saber com que 

frequencia navegam e com que fins, assim como se preferem ser contatados 

por carta ou por e-mail. Para isso, a empresa podera recorrer por exemplo a 

pequenos questionarios ou, de forma mais informal, recolher a informagao 

atraves da sua equipe de vendas (nesta etapa a obtengao dos contatos de e

mail dos clientes e fundamental). 

3.5 Definic;ao da estrategia de Marketing na Internet. 

0 planejamento da sua estrategia de Marketing na Internet deve estar 

sempre em perfeita consonancia com a estrategia de marketing definida para a 

empresa e/ou produto. Neste sentido, a empresa deve garantir que a estrategia 

de Web Marketing: 
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• Esta em perfeita sintonia com o posicionamento que pretende 

transmitir; 

• 

• 

Esta direcionada aos seus segmentos-alvo; 

Esta em coerencia e e complementar das restantes ag6es de 

comunicagao que a empresa realiza. 

3.5.1 Definic;ao dos objetivos da Estrategia de uso das Novas Midias. 

A definigao da sua estrategia de uso das "Novas Mfdias" deve comegar 

pela definigao dos objetivos, como sejam, por exemplo: 

• Criar urn novo canal de vendas. 

• Potenciar a imagem da empresa e/ou produtos/servigos. 

• Dar a conhecer a empresa e os produtos. 

• Aumentar a notoriedade da empresa e dos produtos/servigos. 

• Alargar a area de influencia do neg6cio - no caso de uma empresa que 

se queira internacionalizar, urna presenga forte na Web e muitas vezes 

um factor crftico de sucesso. 

• Criar valor acrescentado para os clientes/consumidores. 

3.5.2 Definic;io dos atvos de comunicac;ao. 

Definidos os objetivos que pretende alcangar com a presenga na Web, 

deve-se identificar e ordenar por ordem de importancia os principais alvos da 

comunicagao (alvos primarios e alvos secundarios). A defini<;ao clara dos 

meios de comunicagao e fundamental para identificar as melhores formas de 

comunicar o site: on-line (atraves da colocagao de banners nas paginas web 

mais visitadas pelos alvos, por exemplo.) e off-line (onde e atraves de que 

meios comunicar o site, etc.). 

3.5.3 Definic;ao das ac;oes a implementar. 

Neste passo, a empresa devera definir as ag6es que pretende realizar 

on-line, como sejam a construgao de um web site, a publicidade em 

ferramentas de busca (e em que "buscadores" devera divulgar), a colocagao de 

banners, o estabelecimento de parcerias (por exemplo para a colocagao de 



29 

banners em sites de parceiros, cujos clientes se enquadrem junto do perfil dos 

clientes da empresa), entre outros. 

Para alem das ag6es on-line, a empresa deve tambem fazer o 

planejamento das ag6es off-line, que sao fundamentais para servir de suporte a 

estrategia de Web Marketing da empresa, tais como: 

• a construgao e ou aquisigao de uma base de dados; 

• meios de divulgagao da presenga on-line da empresa: publicidade, 

'folders' ou outro material institucional, etc. 

As ag6es a implementar devem ser planejadas, descritas em atividades 

e programadas. 

3.5.4 lmplementa«;ao das a«;oes de Marketing na Internet 

A grande maiorra das PME nao disp6e de recursos humanos com 

tempo, conhecimento e competencias para implementar uma campanha de 

comunica<;ao de Marketing na Internet. A empresa podera por isso identificar e 

selecionar empresas de Web Marketing, devendo para isso estruturar um 

briefing que va de encontro as suas necessidades. 

E fundamental que no briefing, de levantamento de dados, se deixe 

margem para que sejam dadas solug6es e pareceres quanto a adequagao da 

sua estrategia on-line. Sendo a Internet uma area em permanente 

desenvolvimento, estao constantemente surgindo novas ferramentas que 

podem adequar-se melhor as necessidades da empresa. 

Outro aspecto a considerar e a definigao da forma como a atualizagao 

dos conteudos do site sera feita e as aplica<;6es para medigao da performance 

da sua presenga on-line. 

Por exemplo, no caso de urn site, existem varias alternativas: 
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• Pode-se solicitar o orgamento para urn Gestor de Conteudos (ferramenta 

que permite a propria empresa fazer a atualizagao dos conteudos do seu 

site); 

• Pode-se solicitar ao 'Webmaster'' que apresente a atualizagao dos 

conteudos e de urn relat6rio, atraves do qual se possa tirar conclus6es 

quanta a performance das campanhas. 

• Pode ainda solicitar a empresa fornecedora do servigo a construgao de 

uma pagina Web que permita, a qualquer momenta, avaliar os 

resultados do site. 

3.5.5 Avaliac;ao e controle 

A avaliagao de uma campanha on-line pode ser tao instantanea e 

rigorosa quanta as suas necessidades, existindo para cada caso varios 

parametros de avaliagao. 

Se para tarefas que muitas vezes sao realizadas pelas pr6prias 

empresas podem ser criados indicadores de performance, como e o caso dos 

e-mails, onde devem ser criados indicadores como taxas de resposta (numero 

de e-mai.ls enviados/numero de respostas ou pedidos de feedback), na maior 

parte dos casos a sua avaliagao e controlo pode requerer compet€mcias que 

muitas vezes as PME nao encontram internamente. Existem variados tipos de 

indicadores: 

Numero de visitas (visualizag6es) das diferentes paginas que comp6em 

urn web site. 

Duragao media das visitas no web site. 

Origem das visitas ao site (atraves de que e-mails, de que links, etc.). 

Duragao media das visitas no site. 

Documentos mais consultados, etc. 

A Internet permite urn nfvel de avaliagao e controlo que outros meios nao 

permitem com tamanha exactidao, pelo que este e urn dos parametros 
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fundamentais que deve definir claramente com a empresa que lhe esta a 

preparar a campanha on-line da empresa. 

3.6 Pesquisas Qualitativas na ldentificac;ao de Fatores Crfticos na 
Avaliac;ao de Empresas. 

Historicamente considera-se os metodos qualitativos tao antigos como a 

propria escrita, passando por relates de trabalhos de campo, metodos de 

observa<;ao, de viajantes e historiadores. Durante algum tempo com a 

afirma<;ao do metodo cientffico positivista, foram colocadas em desuso. Mas, a 

partir do final do sec. XIX, como trabalho "tecnica de estudo das comunidades" 

de Frederic Le Play, uma investiga<;ao usando a observa<;ao participante, e 

posteriormente com a "Escola de Chicago", o uso de tecnicas qualitativas 

firma-se definitivamente como ferramenta para compreensao no campo da 

antropologia, geografia urbana, na analise das paisagens, hist6ria da cultura e 

outros, como administra<;ao de empresas, evoluindo para uma disciplina 

academica (Garcia Ballesteros, 1998). 

Compreende-se que a realidade e formada por significados, valores e 

interpreta<;oes. com estudo em profundidade de cada lugar-empresa. Deve-se 

observar todos os "atores", os elementos do lugar-empresa e sua intera<;ao. 

sem descontextualiza-tos. 0 resultado serao informa<;oes descritivas, utilizando 

palavras do avaliador e das pessoas estudadas. A autora propoe as seguintes 

fases para as pesquisas qualitativas: a) Definir o problema; b) Esquematizar a 

investiga<;ao; c) Coletar os dados e informa<;oes; d) Analisar as informa<;oes do 

Iugar e contexte e e) Validar e expor os resultados. 

3.6.1 A Analise SWOT 

0 termo SWOT e uma sigla oriunda do idioma ingles, e e urn acronimo 

de For<;as (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Amea<;as (Threats). 

A analise SWOT e uma ferramenta utilizada para fazer analise de 

cenario ou analise de ambiente, sendo usado como base para gestae e 

planejamento estrategico de uma corpora<;ao ou empresa, mas podendo, 
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devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de analise de 

cenario, desde a criagao de urn blog a gestae de uma multinacional. 

E urn sistema simples para posicionar ou verificar a posigao estrategica 

da empresa no ambiente em questao. A tecnica e creditada a Albert Humphrey, 

que liderou urn projeto de pesquisa na Universidade de Stanford nas decadas 

de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 maiores 

corporag6es. 

Nao ha registros precisos sobre a origem desse tipo de analise, segundo 

Hindle & Lawrence (1994) a analise SWOT foi criada por dois professores da 

Harvard Business School: Kenneth Andrews e Roland Christensen. Por outre 

lado, Tarapanoff (2001) indica que a ideia da analise SWOT ja era utilizada ha 

mais de tres mil anos quando cita em uma epfgrafe urn conselho de Sun Tzu: 

"Concentre-se nos pontes fortes, reconhega as fraquezas, agarre as 

oportunidades e proteja-se contra as ameagas ". 

Esta analise de cenario se divide em ambiente intemo {Forgas e 

Fraquezas) e ambiente extemo {Oportunidades e Ameac;as). 

As forc;as e fraquezas sao determinadas pela posigao atual da empresa 

e se relacionam, quase sempre, a fatores internos. Ja as oportunidades e 

ameagas sao antecipag6es do futuro e estao relacionadas a fatores externos. 

0 ambiente interne pode ser controlado pelos dirigentes da empresa, 

uma vez que ele e resultado das estrategias de atuagao definidas pelos 

pr6prios membros da organizagao. Desta forma, durante a analise, quando for 

percebido urn ponte forte, ele deve ser ressaltado ao maximo; e quando for 

percebido urn ponto fraco, a organizagao deve agir para controla-lo ou, pelo 

menos, minimizar seu efeito. 

Ja o ambiente externo esta totalmente fora do controle da organizagao. 

Mas, apesar de nao poder controla-lo, a empresa deve conhece-lo e monitora

lo com frequencia, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameagas. 
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De acordo com Garcia (1999), para caracterizar os principais recursos e 

elementos envolvidos no planejamento estrategico ou especffico pode ser 

adotada a analise SWOT, buscando-se avaliar algumas areas tematicas mais 

representativas da realidade do lugar-empresa, a saber: polftico-administrativa; 

sociocultural; ffsico-ambiental e econ6mico-produtiva. 

Para se gerar analise descritiva da realidade, pode ser estabelecida uma 

matriz de impactos cruzados, por ponderagao, para proceder a avaliagao 

correlacionando os pontos Fortes e Fracos, com as Oportunidades e Ameagas, 

propondo as seguintes indagag6es: 

a) 0 ponto Forte aproveita a Oportunidade apresentada? 

b) 0 ponto Forte resiste a Ameaga apresentada? 

c) 0 ponto Fraco (debilidade) dificulta o aproveitamento da Oportunidade 

apresentada? 

d) 0 ponto Fraco e vulneravel a Ameaga apresentada (nao consegue se 

proteger)? 

3.6.2 Comunica~ao em Marketing 

Para uma definigao de comunicagao resgatamos Gomes (1997, p. 72), 

quando postula que: 

Comunicac;ao e o processo de produc;ao/recepc;ao de 

complexos efeitos de sentidos (e nao s6 de informac;ao) a 

partir do Iugar que os interlocutores ocupam na trama das 

relac;6es sociais e em func;ao do horizonte ideol6gico 

cultural de que sao portadores em virtude de sua situac;ao 

ou posic;ao de classe. 

De acordo com Andrade & Henriques (1999, p. 93) ''todo ato de 

comunicagao tern por objetivo a transmissao de uma mensagem" e seis 



34 

elementos sao envolvidos no processo de comunica9ao: 0 emissor e quem 

transmits a mensagem e o destinatario e quem a recebe. Mensagem e o 

conteudo que o emissor transmits ao receptor e e o objeto da comunica9ao. 

Toda mensagem e transmitida atraves de urn canal de comunica9ao, 

que e o meio ffsico pelo qual a mensagem e levada do emissor ao receptor. 

C6digo e o conjunto de signos e regras da comunica9ao e referents e o 

assunto da comunica9ao. 

Desde que se organizou em sociedade o homem vern sentindo cada vez 

mais a necessidade de se comunicar e embora predomine a ideia de 

comunica9ao verbal, falada ou escrita, existe tambem a comunica9ao nao

verbal, que ocorre atraves de sons, imagens, gestos e sinais. 

3.6.3 Comunicac;ao lntegrada de Marketing 

Gada vez mais empresas e clientes adotam uma abordagem integrada 

nas atividades de comunicat;ao. A comunica9ao integrada de marketing {CIM) 

e urn dos maiores desenvolvimentos do marketing dos anos 90, onde 

apresenta a necessidade de trabalharmos com varios elementos de 

comunica9ao integrados, transmitindo a mesma mensagem a todos os 

publicos, unificando a linguagem. 

Seu principal objetivo e aumentar o valor da marca e gerar fideliza9ao. 0 

foco da CIM eo cliente e atraves do conhecimento profunda do publico-alva ou 

prospect e possfvel estabelecer quais sao OS metodos de comunica9a0 

adequados para atingir o cliente e motiva-lo a compra da marca {Shimp, 2002). 

A CIM e a melhor op9ao para quem deseja obter sucesso no seculo XXI, 

pois influencia diretamente o comportamento do publico-alva, analisando e 

utilizando todos os possfveis contatos que a marca podera ter com o publico ou 

prospect {Shimp, 2002). 

A utiliza9ao de uma comunica9ao integrada causou a diminui9ao de 

propaganda em vefculos de massa e aumentou a utiliza9ao de uma 

comunica9ao dirigida, mais pessoal, pelo fato de usar formas alternativas de 

comunica9ao. {Aaker & Joachimsthaler, 2000) Na CIM as pesquisas sobre o 
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retorno de investimento de comunicagao, raramente realizadas, sao 

fundamentais para avaliar a eficiencia da comunicagao e a lucratividade do 

investimento, caso contrario serao necessarias alterag6es no plano. 

Cada plano de CIM e unico, nao existe urn roteiro que possa ser 

seguido, pois sera modulado conforme a situagao da empresa, porem existe 

urn modelo de plano de comunicagao padrao, onde as estrategias variam. 

Planejamento e algo que fazemos antes de agir, isto e, antes da tomada 

de decisao. E urn processo de decidir o que fazer e como faze-lo antes que se 

requeira uma agao. 0 planejamento se preocupa tanto em evitar ag6es 

incorretas, quanto em reduzir a frequencia dos fracassos ao se explorar 

oportunidades (Ackoff, 1982 pg. 121 ). As empresas preparam planejamentos 

anuais para descrever a situagao atual do mercado, os objetivos de 

organizagao, a estrategia de marketing, o programa de agao, orgamentos e 

controles. 

Os pianos de Iongo prazo sao desenvolvidos para retratar possfveis 

fatores e forc;as que poderao de alguma maneira futuramente agir sobre a 

empresa, enquanto os pianos estrategicos permitem que a empresa se adapte 

para explorar as oportunidades do ambiente em permanente transformac;ao 

(Kotler, 1998) . 

0 conjunto de atividades a serem realizadas para alcanc;ar urn objetivo, 

denominado planejamento, mostra que se as empresas seguirem matrizes 

poderao obter uma resposta positiva. A matriz de planejamento de 

comunicagao e composta pelas etapas de levantamento de informag6es, 

analise situacional, decis6es e definig6es de projetos a implementar. 

A etapa de levantamento de informag6es (Lupetti, 2001) refere-se a 

coleta do material, enquanto a etapa de analise situacional analisa alem do 

ambiente em que a empresa esta inserida, o mercado, a demanda, os 

concorrentes e descreve problemas e oportunidades. 

A etapa de decis6es e definic;oes justifica a estrategia de comunicac;ao 

proposta pela agencia. Esta etapa e composta palos seguintes passos de 

definigao e manutengao dos objetivos e metas, posicionamento e objetivos e 

metas de comunicagao. 

Sao diversos fatores que influenciam o planejamento de comunicagao, 

podendo ser realizado de formas diferentes, pois depende dos elementos que 
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se tern a mao, do produto e do mercado em que se atua. Urn dos elementos e 

o mix de comunicac;ao integrada de marketing, que conforme Ogden (2002) e 

constitufdo por diversas variaveis entre elas estao relac;6es publicas, marketing 

direto, propaganda, venda pessoal e promoc;ao de vendas. 

Relac;aes publicas - E uma ferramenta pouco utilizada, porem oferece 

credibilidade aos leitores, pois a mensagem chega como uma notfcia e nao 

como uma comunicac;ao direcionada para vendas, o que pode fortalecer uma 

empresa ou produto e atingir compradores potenciais que evitam a vendedores 

e propaganda. 

Marketing Direto- e feito atraves de propaganda em varios tipos de mfdia que 

interagem diretamente com os consumidores, em geral solicitando-lhes uma 

resposta direta. 

Propaganda - e uma ferramenta que possui grande alcance geografico por urn 

baixo custo de exposic;ao, porem com custo total elevado, podendo trazer 

popularidade e sucesso se bem planejada, para isso deve ser criativa para se 

destacar, chamar atenc;ao e obter resposta. Pode ser utiJizada com fins 

institucionais, fortalecendo a marca, ou para gerar vendas imediatas. E uma 

forma impessoal de transmitir mensagens e assim nao persuasiva quanta urn 

vendedor. 

Venda pessoal - E uma forma eficiente de levar o consumidor a tomar decis6es 

e/ou formar opini6es favoraveis a ac;ao de compra, pois e pessoal, podendo 

assim se adequar as necessidades e caracterfsticas do consumidor, realizando 

rapidos ajustes. A resposta e sempre emitida, mesmo sendo negativa. 

Promoc;io de vendas - E o componente do "mix" que oferece maior 

diversidade de ferramentas: cupons, concursos, descontos, premios. A 

promoc;ao de vendas atrai a atenc;ao do consumidor, oferecendo incentives a 

compra, proporciona estfmulos ou contribuic;6es que acrescentam urn valor 

adicional. 
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E utilizada para obter uma resposta mais intensa e n3.pida. Porem possui 

curta duragao e nao sao eficientes na construgao de preferencias de marcas de 

Iongo prazo. A promogao de vendas deve ser utilizada com cautela e durante 

urn prazo curta e determinado, pais pode passar ser vista como urn valor 

adicional ao produto e nao apenas urn incentivo imediato. Segundo Kotler 

{1998) as empresas que produzem bens de consumo geralmente gastam mais 

com propaganda, seguido de promogao de vendas, venda pessoal e relag6es 

publicas. Por outro lado, as empresas de bens industriais, gastam mais com 

venda pessoal seguidas de promogao de vendas, propagandas e relag6es 

publicas. Em geral, a venda pessoal e utilizada mais intensamente para 

produtos de alto risco e alto custo e em mercados com poucas empresas de 

grande porte. 

Soloman (2002) defende que o processo de compra nao termina no ato 

da compra efetiva, ele se estende para o uso do produto, pais e esta a etapa 

que iremos conquistar o cliente atraves da satisfagao. 

4 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

0 projeto de reestruturagao da ldentidade Visual da Biosul - Produtos 

Bio16gicos S.A., em Campo Grande- MS, teve por base o levantamento dos 
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elementos da realidade da Empresa, formada por significados, valores e 

interpretat;6es, tanto por parte dos administradores, quanta pelo autor. 

Buscou-se observar todos os elementos-signos que expressam a 

identidade da empresa e sua interat;ao com o mercado. 0 resultado expresso 

por informat;6es descritivas, baseou-se nas seguintes fases: a) Definit;ao do 

problema - caracterfsticas da Empresa; b) Esquematizat;ao dos levantamentos 

- pesquisa; c) Coleta de dados e informat;6es; d) Analise das informat;6es da 

empresa e seu contexto e e) Validat;ao e exposit;ao da proposta de 

reestruturat;ao da ldentidade Visual. 

4.1 A Empresa 

A Biosul Produtos Biol6gicos S.A. e uma empresa que se dedica a 
producjcio de soros de origem animal, especialmente o Soro Bovino Fetal 

(SFB). Esses produtos sao essenciais na pesquisa cientlfica biotecnol6gica, no 

desenvolvimento da modema tecnologia de cultura de celulas e outras 

pesquisas, contribuindo para o controle de doent;as e a melhor quatidade de 

vida dos seres vivos. 

Associado aos conceitos tecnol6gicos apresentados, a empresa busca 

excelencia no atendimento aos conceitos de responsabilidade social, com 

respeito aos colaboradores, fornecedores e clientes; integridade nas relat;6es 

comerciais; aprendizado continuo (difundido a seus parceiros); etica na gestao, 

nao se omitindo na determinagao de perseguir metas audaciosas, com 

criatividade e respeito a vida e ao meio ambiente. 
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Figura 1: Estrutura Organizacional da empresa Biosul. 



4.1.2 Missao 

A empresa nao possui este item elaborado. 

Prop6e-se a seguinte: 

40 

Produzir urn produto de qualidade, onde possa contribuir para o avanc;o 

da qualidade de vida, respeitando os valores eticos e marais. Buscando a 

melhoria a cada dia, onde possamos crescer juntos com os nossos 

funciomirios e colaboradores. 

4.1.3 Visao 

A empresa nao possui este item elaborado. 

Prop6e-se a seguinte: 

Pretende ser a principal referencia mundial na produc;ao de soros de 

origem animal de alta qualidade, com: 

a. Exceh~ncta na quatidade dos produtos; 

b. lnovac;§o no processo industrial; 

c. Capacidade de oferecer materia-prima em vofume e tempos 

exigidos pelo mercado. 

4.1.4 Valores 

A empresa nao possui este item elaborado. 

Prop6e-se a seguinte: 

Seguranc;a e qualidade de vida aos colaboradores e familiares. 

Confianc;a, lealdade, etica profissional e parcerias com OS fornecedores e 

clientes. 

Qualidade de produtos e servic;os. 

Responsabilidade fiscal e legal. 

Remunerac;ao justa e adequada aos colaboradores. 
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lgualdade de oportunidade de emprego, desenvolvimento educacional aos 

colaboradores que necessitam e progresso aos ja qualificados. 

Ambiente de trabalho limpo, ordenado e seguro. 

Lueras adequados e justa recompensa aos s6cios. 

Reparagao dos erros. 

Desenvolvimento de programas inovadores e renovagao dos produtos 

4.2 Elementos Atuais de ldentidade Visual 

- Logomarca 

- Placas de identificagao nas portas 

- Uniformes 

- Fachada 

- Programagao visuat nas maquinas de produgao 

-Site 

- Papelaria incompleta (somente cartao de visita) 

4.3 Analise SWOT 

Para caracterizar os principais recursos e elementos envolvidos na 

planificagao estrategica foi adotada a Analise SWOT ou DAFO - Debilidades, 

Ameagas, Fortalezas e Oportunidades - de algumas areas tematicas mais 

representativas da realidade da Empresa. 

4.3.1 Classificagao dos Principais Elementos para Analise SWOT 

As principais classes de elementos de analise foram assim resumidas: 

A. Ambiente lnterno (Patrimonios) 
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a. Tangfveis 

i. Financeiros 

ii. Ffsicos 

iii. Humanos 

iv. T ecnol6gicos 

v. Organizacionais 

b. lntangfveis 

i. Cultura 

ii. Marca 

iii. lmagem 

iv. Reputagao 

v. Valores 

B. Ambiente Externo (Adaptativo) 

i. S6cio-culturais 

ii. T ecnol6gicas 

iii. Polfticas 

iv. Globais 

v. Economicas 

vi. Legais 

vii. Outros 
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4.3.2 ldentifica~ao dos Principais Elementos para Analise SWOT 

Nos Quadros a seguir sao listados OS principais elementos de analise 

SWOT, obtidos por entrevistas e diagn6stico interno (visita a Empresa), 

estando assim resumidas: 

Patrimonies Pontos Fortes Pontos Fracas 

Tanglveis 

- Solidez financeira - Custos unitarios altos 
Financeiros (capital de giro e credito 

no mercado) 

- Capacidade de - Localizac;ao distante dos 

Flsicos 
armazenamento de centros consumidores e 
produto congelado. de partida para 

exportac;ao 

- Pessoal capacitado na - Baixa disponibilidade de 
empresa para a pessoas capacitadas no 

Humanos 
produgao de SFB; ramo; 

- Comprometimento dos - lnsuficiencia de pessoal 
colaboradores com a na inspegao de campo; 
empresa. 

- Desenvolvimento de - Gerac;ao de reslduos sem 
melhorias tecnol6gicas aproveitamento (papa e 
voltadas para a borra) 
produc;ao 

Tecnol6gicos - Born controle de 
qualidade, com rapido 
resultado (produc;ao 
1 00% adequada aos 
pad roes). 

- Excelente logfstica tanto - Desnivelamento das 
para captac;ao de ac;oes tecnico-

Organizacionais materia-prima quanto administrativa entre matriz 
para distribuic;ao do (Sao Paulo) e filial 
produto final (Campo Grande) 

Quadro 1. Analise do ambiente lnterno (Patrimonios) da empresa Biosul. 
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lntanglveis Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Compromisso de garantia - Foco em urn unico produto 
Cultura da qualidade em todo o 

processo de produgao 

- A qualidade e a - Hist6rico de interrupg6es de 
quantidade da produgao operagao. 
agregam valor a marca - Carencia de ldentidade 

Marca - Marca consolidada junto Visual; 
aos fornecedores - Dificuldades em ser 
tradicionais reconhecida por novos 

interessados. 

- Boa imagem no mercado - Padrao de comunicagao nao 
(maior produtora de SFB fixado; 

lmagem com qualidade no mercado - Desconhecimento da 
mundial) empresa por pare da 

comunidade. 

- Credibilidade - lnconstancia na operagao. 

Reputac;io 
- Ousadia 
- Deterrninagao 

- Produgao de qualidade 

- Responsabmdade - Carencia de ldentidade -
ambiental (tratamento de Branding. 
etluentes com inovagao 
tecnol6gica, e tecnologia a 

Val ores 
base de plantas que se 
incorporam ao ambiente); 

- Qualidade no processo 
produtivo; 

- Humanizagao das relag6es 
trabalhistas. 

Quadro 2. Analise do ambiente lnterno (Patrimonies) da empresa Biosul. 
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Variaveis Oportunidades Ameac;as 

- lntegrar-se nas ag6es - Dificuldades na formagao 

S6cio-culturais 
de entidades de especffica de tecnicos para 
promogao social do a atividade (Senai ... ) 
municipio e regiao 

- Desenvolvimento de - Desenvolvimento de novas 

Tecnol6gicas 
novas tecnologias tecnologias substitutas (sora 
(pr6prias ou em sintetico) 
parceria) 

- Queda de barreiras - Barreiras tarifarias 
Politicas comerciais - Fechamento de blocos 

economicos 

- Epidemias que - Febre aftosa no rebanho 

Globais 
demandem pesquisas brasileiro 
biotecnol6gicas: gripe 
aviaria ... 

- Surgimento de novos - lntensificagao da 
mercados nos pafses concorrencia existente; 
consumidores - Entrada de novos 

- Expansao do mercado concorrentes; 
(mercado intemo ), - Concorrencia desleal 

Economicas com efetivagao de - Volatitidade cambial adversa 
parcerias com grupos (cotagao de d6lar baixa); 
de empresas. 

- Alta rotatividade de 
fomecedores; 

- Aumento do poder de 
barganha dos compradores. 

- Mudangas na - Mudangas na 

Legais 
regulamentagao regulamentagao ambiental, 
(protegao do SFB para alfandegaria e comerciais. 
fins cientfficos) 

Outros 
- Surgimento de novas - Barreiras sanitarias 

canais de distribuigao 

Quadro 3. Analise do ambiente Externo (Adaptativo) da empresa Biosul. 
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3. PROJETO DE REESTRUTURA<;AO DE IDENTIDADE VISUAL 

Os elementos ffsicos que foram estudados e que podem ser utilizados 

na Biosul sao: embalagens do Sora (principal produto produzido), cracha de 

identificac;ao, reformulagao e implantac;ao da papelaria e reformulac;ao do site. 

A tipologia usada ou seja tipo de fontes de letras foi a famflia futura, por ser 

uma tipologia que transmite seriedade e por ser uma fonte na qual representa a 

empresa. 

Programac;ao Visual da "Papelaria" 

Foi feito a analise identificando que a papelaria estava incompleta, pais 

havia somente o cartao pessoal. Sendo definida a criac;ao do restante da 

papelaria, como: papel timbrado, e envelope, alem da reformulac;ao do cartao 

pessoal (ANEXO 1 ). 

0 modelo do cartao pessoal apresentado no Item 1, do Anexo 1 , foram 

usadas cores que representasse a empresa, o vermelho eo branco. 0 papel 

sugerido e o couche fosco com acabamento BOPP, este papel tern uma 

durabilidade maior e esteticamente mais bonito. 0 tamanho sera 8,5 em x 4,5 

em. 

0 modelo do papel timbrado apresentado no item 2, do anexo 1 , sera no 

formato A4, por ser urn tamanho no qual e impressa a maioria dos documentos 

ou cartas. Sera impressa no papel sulfite. 

0 modelo do envelope apresentado no item 3, do anexo 1 sera feito em 

urn formato 22 em x 31 em, estas dimens6es serao urn pouco maior que urn 

formato A4, pais este envelope servira de porta papel. 0 papel sera o sulfite, 

com a gramatura 230 ou seja com uma espessura maior que o sulfite normal. 
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ldentifica~ao de Funcionarios 

Para a identificagao dos funcionarios foi proposto cracha (ANEXO 2), 

visando identidade organizacional e funcional. 0 cracha sera impressa no PVC, 

par ser material resistente e durabilidade maior. Foi feito uma analise e vista 

que este material e o mais usado para este tipo de pega. 

Reestruturac;ao do Site 

Com analise tecnica e crftica, foi verificada a relevancia do site para a 

empresa. A maioria dos clientes e clientes potenciais, nao se encontra com 

uma localizagao proxima, par este motivo este meio de comunicagao passa a 

ser uma excelente ferramenta de conquistas de novas clientes e fidelizagao 

dos clientes. Foi inserido o idioma ingles, em vista que alguns clientes se 

encontram fora do pafs e par ser uma lfngua globalizada, tornando o site mais 

envolvente com varios pafses e potenciais clientes. A nova concepgao do site 

esta apresentada no item 2 do Anexo 3. No item 1 do anexo 3, esta 

apresentado o site atual. 

Embalagem do Soro 

Para a identificagao do principal produto da empresa, foi feito uma 

embala.gem, na qual contem informag6es tecnicas para o atendiment6 dos 

padr6es do ministerio da agricultura e sua identificagao para exportagao. Esta 

pega encontra-se no item 1, do anexo 4. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

A empresa encontra-se em uma fase de reestruturagao, sendo urn 

momenta oportuno para a apresentagao de nova formatagao de sua 

apresentagao visual, como fator de reforgo de identidade e consolidagao da 

marca no mercado. 

Os principais itens de reestruturagao da imagem, trabalhados como 

proposta neste estudo de caso apontaram para a importfmcia da manutengao 

das cores tradicionais, rearranjadas em estilo atualizado, em que se destacam 

a composigao de cores ligadas ao elemento animal (vermelho) e branco 

(assepsia), do setor biotecnol6gico que a empresa esta inserida. 

As pegas foram expostas e avaliadas pela administragao local da empresa 

que se dispos a implanta-las e sugerir sua implantagao em nfvel coorporativo. 

As atividades desenvolvidas para a reestruturagao das mfdias online, 

deverao ser avaliadas e inseridas, conforme sua aprovagao no ambiente do 

site da empresa. Destaca-se neste item os fatores de acessibilidade, 

visibilidade e interatividade com o interessado. 

Espera-se que ao utilizar e se apresentar com essa nova caracterizagao 

visual, os funcionarios se percebam mais integra9os, tendo identidade 

coorporativa e valorizando sua produgao. Tambem que os clientes atuais e 

potenciais. possam valorizar e reconhecer na marca urn padrao de qualidade 

compatfvel com os nfveis de atendimento das exigencias do mercado 

contemporaneo. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Item 1: Cartao de visita (padroniza9ao para todos os funcionarios). 

Item 2: Papel timbrado (padroniza9ao da papelaria). · 

Item 1 

Ruo do Glono. 60. Jordom Amc .. co CEP 79080·250. Compo Grande . MS Fane 67 3028-4443 Fax 67 3028-4442 CNPJ 58033 

Item 2 
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ANEXO 3: Pasta/Envelope (padronizagao da papelaria). 

-, .. 

Item 1 
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ANEXO 4: Cracha para Funcionarios (padronizagao para todos os 

funcionarios). 

( 

Produtos Biologicos S.A 

Item 1 



ANEXO 4: Reformulagao do site atual , um exemplo de aplicagao de layout. 
Item 1 : Site atual. 
Item 2: Proposta de reformulagao do site. 
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