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Abstract   There are already several models to assess 
brands. Mainly centred on the marketing and management 
analysis, they are of reduced effectiveness in what concerns 
categories taken as fundamental when evaluating a brand. 
This contribution will focus upon the area of design, 
covering three key issues: graphic element, relation between 
brand and the image it transmits and the way it is 
apprehended. It will thus be necessary to have such a 
methodology emerge so the assessment of the communicative 
power of the brand becomes achievable, outlining the three 
elements referred above. It is also wished that this 
methodology becomes efficient and thorough, yet simple, 
easy to use and interpret, offering possibilities of 
questioning and of adaptation to new problems. Its building-
up lies on a qualitative nature and is based mainly on two 
methods: the “constellation of attributes” by Abraham 
Moles (1960) and the "Semantic differential" by Osgood 
(1957). 
 
Index Terms Brand, evaluation, design-communication, 
methodology 
 
 
 
Resumo Vários são os modelos, já existentes, utilizados na 
avaliação das marcas. Porém, estando estes focalizados, 
sobretudo, nos campos de análise do marketing e da gestão, 
afiguram-se de eficácia reduzida, no que diz respeito a 
determinadas categorias que se consideram fundamentais, 
na análise da marca.  Joan Costa define a marca como um 
conjunto indivisível de duas componentes: verbal e visual[1]  
(Costa, 2004:18-19). Este contributo focalizar-se-á na 
vertente visual, abordando três questões chave: componente 
gráfica da marca, relação da marca com a imagem que 
transmite e, bem ainda, a forma como ela é percepcionada. 
Contudo, geralmente, a avaliação das marcas gráficas é 
feita de forma aleatória, evidenciando uma subordinação, a 
critérios, nem sempre claros, do designer, do marketeer ou 
do empresário, uma vez que é, muitas vezes, comum este 
eleger os seus gostos pessoais como base da sua  definição, 
de onde pode resultar um conjunto de argumentos insus-
tentáveis, bem como um emaranhado de motivos incompree-
nsíveis e de equívocos com consequências desastrosas para 

a marca/empresa/instituição, apesar de o interlocutor da 
marca, poder ser favoravelmente impressionado pelos 
resultados obtidos. 
Assim, considera-se a necessidade de fazer emergir do 
campo do design-comunicação uma metodologia que 
possibilite e potencie a avaliação da força comunicativa da 
marca, destacando as três componentes de interacção que 
lhe são constitutivas e já referidas anteriormente.  
De acordo com o pressuposto enunciado, pretende-se 
construir essa metodologia de forma eficaz e rigorosa, que 
seja simultaneamente, simples, fácil de utilizar e de 
interpretar, oferecendo possibilidades de questionação e de 
adaptação a novos problemas. A construção da metodologia 
elaborada é de natureza qualitativa, encontra a sua base, 
fundamentalmente, em dois métodos, o da “Constelação de 
Atributos” de Abraham Moles (1960) e o do “Diferencial 
Semântico” de Osgood (1957). 
Com esta construção pretende-se apoiar o processo de 
tomada de decisão do designer, nomeadamente, quanto à 
marca gráfica, fornecendo-lhe os argumentos de suporte ao 
desenho, através da focalização, nas componentes referidas. 
 
Palavras-chave Marca, avaliação, design-comunicação, 
metodologia 
 

1. EM BUSCA DE UMA METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO DA MARCA 

A multiplicidade de modelos de avaliação do desempenho 
das marcas, nas suas mais diversas áreas de abrangência é 
uma realidade facilmente percepcionada. A título de 
exemplo refere-se que Maria João Louro, num artigo do ano 
2000, publicado na Revista de Administração de Empresas 
de S. Paulo[2], distingue nessa multiplicidade, a existência 
de nove modelos (Brand Asset Valuator da Young & 
Rubican; Brand Equity Index da Longman-Moran Analytics, 
Inc.; Consumer Brand Equity da Leo Burnett Brand 
Consultancy; The Conversion Model da Market Facts, Inc.; 
o modelo da DDB Nedham WorldWide; EquiTrend da Total 
Research Corporation; Equity Monitor da Yankelovich, 
Clancy & Schulman; Image Power da Landor Associates; e 
Top Brands da Interbrand) de avaliação de desempenho da 
marca. Apesar de nesse artigo focalizar as atenções, apenas, 
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em três modelos que considera como sendo os “mais 
ambiciosos” [3],  a saber: Brand Asset Valuator, EquiTrand 
e Top Brands. Estes modelos apresentam uma focalização 
direccionada para a disciplina de Marketing. A sua natureza 
parece ser predominantemente empresarial, sendo 
insuficiente nos aspectos formais. 

Continuando a interpretar Maria João Louro, os nove 
modelos apresentam várias das características, das quais se 
destacam: notoriedade, familiaridade, diferenciação, 
qualidade percebida, quota de mercado. Porém, nenhum dos 
modelos aborda aquilo que o autor Álvaro Sousa considera 
ser como um dos territórios de maior visibilidade da marca, 
a componente gráfica. Sendo esta permanentemente 
ignorada, no que diz respeito aos modelos de avaliação, 
talvez pelo facto de estar, geralmente, associada a factores 
aleatórios que contem uma maior carga de subjectividade e 
relacionados que estão com os gostos e estilos de cada um 
dos intervenientes, torna-se difícil obter dados que permitam 
uma análise mensurável da qualidade e do estado da parte 
visual da marca. Apesar de cada vez mais a componente 
gráfica ser reconhecida como uma resposta às necessidades 
das empresas, ainda persiste o estigma de considerar-se que 
os designers pertencem, sobretudo, a uma classe de artistas, 
o que contribui para gerar alguma desconfiança da parte de 
quem pretende contratar os serviços destes. A este propósito 
refer-se Daniel Raposo, que foca este problema num artigo 
publicado no Foroalfa (fórum virtual de reflexão sobre 
design cuja localização está sediada em www.foroalfa.com), 
afirmando que “frequentemente estudantes, docentes e até 
mesmo profissionais confundem design com estilo”[4]. 
Talvez aqui se encontre uma das razões pela qual, também, 
Álvaro Tabilo, num artigo intitulado “Investigación 
cuantitativa para el diseño”[5], refira a necessidade da 
quantificação para se encontrarem respostas rigorosas aos 
desafios que o campo do Design enfrenta. 

“Un ejercicio que es siempre beneficioso, para 
toda disciplina que se preocupa de su rol y objetivo 
frente a la sociedad que la define, es cuantificar su 
capacidad de influencia en el entorno y comenzar a 
dirigir algunos de sus esfuerzos prácticos, teóricos e 
investigativos desde ahí. 

No estoy diciendo con esto que debamos 
renunciar a practicar una cantidad periódica de 
experimentación y búsqueda en nuestro ejercicio 
profesional, o que el criterio científico de búsqueda 
pura del conocimiento deba condicionarse a 
objetivos prácticos inmediatos. Me refiero más bien 
a que hace falta incorporar datos concretos, 
estudios de magnitud y alcance acerca de la manera 
en que productos, espacios, servicios, marcas y las 
comunicaciones humanas en general sufren o se 
benefician de la implicación del diseño en la 
consecución de sus objetivos.” (Tabilo, 2007: 1-2) 

 
Um outro problema detectado, afigura-se como estando 

relacionado com a dimensão relativamente reduzida da 

maioria das marcas a desenhar pelos designers, visto que são 
raras as oportunidades de trabalhar supermarcas fora das 
grandes agências de comunicação. Apesar da em Portugal 
existirem designers com competências de reconhecida 
excelência nacional e internacional, as limitações estruturais 
e logísticas existentes, fruto da sua não associação às 
grandes agências internacionais, tem implicação na 
fragilidade da capacidade de resposta destes profissionais, 
quer actuem por conta própria ou integrados em pequenos 
ateliers. 

Aliás, Joan Costa, ao responder a uma questão sobre a 
preparação dos profissionais para a criação e gestão de 
marcas[6], enfatiza uma de duas hipóteses para tecidos 
empresariais como o português, quando afirma: 

 “Lo que sucede es que las marcas no son cosas 
simples. Son realidades complejas y con muchas 
facetas. Por tanto, o se requiere un trabajo de 
equipo, lo que no siempre es posible para pequeñas 
y medianas empresas, o bien la gestión de la marca 
se parcela y se trocea en exceso. Uno crea el 
nombre, y para esto existen gabinetes 
especializados. Otro se ocupa del diseño de 
identidad de la marca. Otro crea el embalaje. Otro 
los anuncios, las campañas. Otro hace la 
investigación, etcétera.” (Costa, 2007: 2-3) 
  
Na verdade, a pequena dimensão da maioria das 

empresas, assim como dos gabinetes de design 
independentes das grandes multinacionais, aponta para a 
agregação de sinergias de forma a que se desenvolvam 
soluções complexas de forma eficaz e a custos controlados, 
para se optimizarem os resultados e evitar que se gastem os 
recursos financeiros existentes para a criação de uma marca 
apenas nos estudos preliminares. 

Assim sendo, e numa perspectiva de contribuir para a 
busca de soluções para os problemas anteriormente 
explicitados justifica-se, também, a necessidade de criar uma 
metodologia de avaliação da componente gráfica da marca e 
do seu impacto comunicativo, focalizada em duas 
perspectivas: na óptica de irradiação, em que se observa a 
relação da marca gráfica com a imagem que a marca 
transmite na óptica da assimilação em que a observação é 
focada na forma como a marca é percepcionada. 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO DO DESIGN DE 
COMUNICAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

COMUNICATIVO DA MARCA 

Antes de se apresentar o percurso do design de comunicação 
para a avaliação do impacto comunicativo da marca, 
considera-se fundamental evidenciar dois dos eixos 
conceptuais que enquadram esta metodologia em 
desenvolvimento: o eixo conceptual da comunicação 
orquestral[7] (Watzlawick, Paul et al, 1967) interpretado por 
Conceição Lopes como sendo um conceito polissémico de 
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que destaca o entendimento de a comunicação é “...partilha, 
relação e transmissão (de informação envolvendo) seis 
axiomas que estruturam o processo de comunicação: a 
impossibilidade de não comunicar; a natureza da relação: 
simetria e complementaridade; os níveis de comunicação: a 
relação e o conteúdo; a pontuação das sequências dos factos 
na interacção; as modalidades da comunicação: linguagem 
analógica e linguagem digital; e a metacomunicação.”[8] 
(Lopes, 2004:74); o eixo conceptual do design de Joan 
Costa, que afirma que “enfoque comunicacional del diseño 
pone de relieve la existencia de tres polos fundamentales: la 
empresa, el diseñador y el público. Empresa y público 
constituyen los dos extremos comunicantes. La primera 
afectando al segundo en la relación producción > 
comunicación > consumo. El tercer elemento del circuito: el 
diseñador, situado en el punto central, ejerce desde este 
lugar el rol de intermediário”[9] (Costa, 1989:10). 

A partir destes dois eixos conceptuais, estabelece-se o 
binómio Design-Comunicação, quadro de referencia da 
metodologia do design de comunicação para a avaliação do 
impacto comunicativo das marcas. A este quadro se 
acrescentam os trabalhos de Moles e Osgood. 

O contributo de Moles para esta metodologia foi 
seleccionado da obra “Grafismo Funcional”, no capítulo 
“Las técnicas de la ilustración ¿cómo colocar imágenes en 
un conjunto?”[10] (Moles, 1992: 155-175), onde apresenta 
dois métodos para avaliar as conotações que diferentes 
famílias tipográficas podem encerrar em si: um, 
“Constelação de Atributos”, de sua autoria (1960). E, o 
contributo de Charles Osgood, “Diferencial Semântico”, de 
1957 e citado por Moles [11] (1992:170-173).  

Qual o contributo e importância destes métodos para o 
design-comunicação? Será que a natureza, imprecisa e 
subjectiva, das realidades humanas e sociais com que o 
designer, enquanto profissional, se confronta, exige a 
necessidade de uma metodologia que responda com rigor a 
esta complexidade?  

Num campo como o do design, onde as classificações 
lineares e absolutas, resultantes de análises divididas entre 
sim e não ou entre pertence e não pertence, não são 
possíveis, tal como não é possível adoptar modelos de outros 
campos do conhecimento, nomeadamente, os  da engenharia 
ou da física que funcionam com fenómenos simples e 
isolados ou de resolução de problemas com uma definição 
precisa e de variabilidade reduzida e controlada, considera-
se necessária a construção conceptual de uma metodologia 
emergente designada por design-comunicação, pertença do 
campo do design.  

Neste sentido, alguns passos estão a ser dados, no 
âmbito da tese de doutoramento em design do autor Álvaro 
Sousa, em desenvolvimento na Universidade de Aveiro 
desde 2005. Subordinada ao título “A força comunicativa 
das marcas portuguesas: avaliar a importância identitária das 
marcas para a afirmação e competitividade nacional” é 
orientada pela Prof. Dra. Conceição Lopes e pelo Prof. Dr. 
Joan Costa. 

3. CLARIFICAÇÃO DOS MÉTODOS E SUA 
UTILIZAÇÃO NO QUADRO DO                                  

DESIGN-COMUNICAÇÃO 

De seguida, passa-se à apresentação dos métodos 
“Constelação de Atributos” de Moles e “Diferencial 
Semântico” de Osgood, pilares da construção da nova 
metodologia que pretende compreender e avaliar a força 
comunicativa das marcas. 

Interpretando Moles, a “Constelação de Atributos” 
baseia-se na apresentação de um estímulo a uma amostra do 
público-alvo. Após a exibição é solicitado a cada individuo  
que escreva no menor espaço de tempo possível, reduzindo 
assim ao mínimo a capacidade de reflexão, as 
palavras/associações que, espontaneamente, lhe ocorreram 
perante o estímulo que lhe foi apresentado.  

Na posse dos vocábulos recolhidos dos diferentes 
participantes, o investigador elabora uma lista por frequência 
decrescente que, mais tarde irá transformar num diagrama 
apelidado de “Constelação de Atributos”. Neste será 
possível observar a frequência de associação, sendo que 
quanto mais perto estiverem do circulo central (o estímulo) 
mais vezes terão sido referenciadas. É também ainda 
possível perceber a importância da associação, se 
atribuirmos uma determinada pontuação a cada palavra 
escrita por um individuo, sendo que a primeira obteria dez 
pontos, a segunda nove e por aí fora, até deixarem de ser 
pontuadas. Ao conseguir-se percepcionar, não só, a 
quantidade mas também a qualidade das respostas, torna-se 
evidente a possibilidade de escalonar uma ordenação final 
das particularidades associadas ao estímulo. 

 

 
FIGURA. 1 

CONSTELAÇÃO DE ATRIBUTOS  
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO POSICIONAMENTO FACE À QUANTIDADE DE 
RESPOSTAS ORDENADAS DE ACORDO COM A SEQUENCIA DA ENUNCIAÇÃO 
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FIGURA.2  

CONSTELAÇÃO DE ATRIBUTOS  
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO POSICIONAMENTO FACE À ANÁLISE 

QUALITATIVA DE RESPOSTAS ORDENADAS DE ACORDO COM A SEQUENCIA 
DA ENUNCIAÇÃO 

 

A titulo de exemplo, e tal como se pode constatar, na 
Figura 1 é utilizado o estímulo Galp. Na recolha de dados, 
junto dos inquiridos, a palavra combustível foi a mais 
enunciada, seguida pelas palavras laranja, portuguesa, 
energia, proximidade, preço, inovação, desporto, força, 
sendo a palavra imagem a menos citada.  

O circulo central a preto representa o estímulo a partir 
do qual os inquiridos reagem, respondendo com 
palavras/atributos a que o associam.  

A cada uma das palavras/atributos é associada uma 
circunferência que aumenta progressivamente na ordem 
inversa do número de vezes que a palavra foi dita. 

No caso da Figura 2 é possível decifrar a importância 
qualitativa das mesmas palavras apresentadas na Figura 1, 
sendo esta destacadas em função da aproximação relativa 
entre as referidas palavras e o estímulo.  

 
No que diz respeito ao método “Diferencial Semântico” 

de Conotações de Osgood, exposta por Moles, igualmente 
após a apresentação de um estímulo, é proposto a cada 
individuo uma série de antónimos a quem é pedido que 
qualifique, numa escala de sete pontos, se o estimulo 
apresentado está mais próximo de, por exemplo, de inovação 
ou de conservadorismo, nacional ou multinacional, etc.  

Após o preenchimento por parte da amostra 
representativa do público-alvo, estabelecem-se os perfis 
médios representativos por cada um dos estímulos 
prenunciados.  

Comparam-se depois os perfis resultantes de forma a 
tentar compreender se há, entre os estímulos apresentados, 
diferenças significativas. A titulo de exemplo, representa-se 
graficamente o que se acabou de enunciar. Tome-se como 
exemplo a marca Galp, nas suas componentes de imagem e 
marca. 

 
FIGURA.3  

DIFERENCIAL SEMÂNTICO. 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE RESPOSTA AO ESTÍMULO “GALP - IMAGEM” 

 
 

 
FIGURA.4  

DIFERENCIAL SEMÂNTICO. 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE RESPOSTA AO ESTÍMULO “GALP - MARCA” 

 
FIGURA.5 

DIFERENCIAL SEMÂNTICO. 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA SOBREPOSIÇÃO DAS RESPOSTAS AOS 

ESTÍMULOS “GALP - IMAGEM” E “GALP - MARCA” 
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Nas Figuras 3 e 4 é possível percepcionar a forma de 
apresentação do instrumento de recolha e da resposta obtida 
no método, do “Diferencial Semântico” de Osgood, 
utilizado. 

Perante o estímulo da imagem da Galp, os inquiridos 
são confrontados com um conjunto de pares de opostos 
semânticos, previamente estabelecidos e mediados por uma 
escala de sete intervalos, qualificados do seguinte modo: 
muitíssimo forte, muito forte, algo forte, nem forte nem 
fraca, algo fraca, muito fraca, muitíssimo fraca.  

Voltando ao exemplo que tomou como referência a 
dicotomia da imagem em forte, fraca,  os inquiridos terão de 
optar, em cada par de opostos, por um único intervalo na 
escala apresentada. 

Quanto à Figura 5, apesar de usar a mesma apresentação 
das Figuras 3 e 4, difere das mesmas, dado que ela apresenta 
a sobreposição dos resultados obtido e recolhidos através 
dos instrumentos representados nas figuras 3 e 4. Ou seja, a 
Figura 5 é a súmula da análise de dados, onde é possível 
observar a existência, ou não, de discrepâncias nas respostas 
dadas, aos diferentes estímulos.  Esta sobreposição insere-se 
na fase da interpretação da análise.  

 

4. COMENTÁRIO FINAL 

Actualmente em período de ensaio e aperfeiçoamento, a 
metodologia em desenvolvimento utiliza diversos métodos. 
Nesta comunicação estiveram em destaque apenas dois 
deles: a “Constelação de Atributos” de Moles e o 
“Diferencial Semântico” de Osgood. Mais se destaca que a 
metodologia design-comunicação envolve quatro estádios de 
desenvolvimento iterativo, integrando cada um deles 
diversas fases e métodos. 

Para finalizar enunciam-se os quatro estádios que a 
integram: 
Estádio zero – Definição projectual; 
Estádio um – Recolha, registo de dados e questionamento; 
Estádio dois – Codificação dos dados para análise e 
reenquadramento do projecto à luz dos dados analisados; 
Estádio três – Interpretação e construção de novos 
argumentos. 

 
Esta metodologia é não somativa. O facto de os estádios 

serem apresentados separados, não implica que sejam 
considerados estanques e independentes uns dos outros. Se 
tivesse de ser escolhida uma metáfora para representar a 
metodologia design-comunicação, optar-se-ia, pela imagem 
das peças de Lego, em que os encaixes garantem a ligação e 
continuidade das peças, permitindo a estabilidade ao corpo 
construído com as peças individuais, nas nunca se fundem.  
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