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resumo 
 

 

A presente dissertação apresenta uma reflexão acerca do potencial do design 

no reenquadramento e na valorização de produtos locais por intermédio de 

uma intervenção estratégica. Esta aborda conceitos como a marca e a sua 

evolução, ferramentas para o desenvolvimento de marcas emocionais e 

estratégias relevantes para a valorização de produtos locais. 

 

Desta forma, o projeto centra-se no desenvolvimento de uma marca de 

produtos gastronómicos associados ao bacalhau, assente num serviço de 

street food, prevendo um ponto de venda móvel de produtos confecionados 

segundo receitas tradicionais, com o objetivo de oferecer uma experiência 

sensorial do bacalhau de cura tradicional em diferentes pontos do país. O 

projeto prevê a implementação de um plano estratégico e identidade gráfica 

para o serviço de venda móvel proposto. 

Com este projeto pretende-se que, através da oferta de uma experiência 

autêntica relacionada com um produto local, seja possível valorizar a oferta 

gastronómica do “pronto-a-comer” de modo a atingir o reconhecimento e 

aumentar a notoriedade a nível global, contribuindo assim para a valorização 

das tradições de Aveiro. 

 

 

  



 

 

  

  

keywords 

 
Design; Identity; Branding; Strategy; Codfish; Street Food; Mobile Selling 

Service  

abstract 

 
The present dissertation presents a reflection about the potential of design in 

the reframing and valorization of local products through a strategic intervention. 

It addresses concepts such as the brand and its evolution, tools for the 

development of emotional brands and strategies relevant to the valorization of 

local products. 

 

In this way, the project's focus is on the development of a brand of cod 

products based on a street food service, which provides a mobile point of sale 

of products made according to traditional recipes, with the aim of offering a 

sensorial experience of the cod of traditional healing to different points of the 

country. The project provides for the implementation of a strategic plan and 

graphic identity for the proposed mobile sales service. 

The aim of this project is that, by offering an authentic experience related to a 

local product, it is possible to reposition it, achieve global recognition of it and 

contribute to the valorization of the territory of Aveiro. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
A presente dissertação aborda questões relacionadas com 

valorização de identidades locais e dos seus produtos associados, 

através do design. É estudada a forma como o design pode contribuir, 

através da criação e implementação de estratégias de comunicação, 

para a valorização de um produto de origem local com uma forte 

identidade cultural assim como para o reconhecimento da sua região 

de origem ao posicionar-se num mercado mais alargado. 

O projeto desenvolvido foca-se no bacalhau, mais especificamente 

nas suas variações gastronómicas de “pret-a-manger”. Sendo estas 

identificadoras tanto da cultura gastronómica Aveirense como da 

nacional, pretendem não só valorizar o pitéu como reposicioná-lo no 

mercado através do design. 

  

Vivemos numa Sociedade Global, que se caracteriza, segundo 

Giddens, “pelos laços genuinamente mundiais, ou seja, quando 

eventos que ocorrem em um lado do globo afetam comunidades e 

relações sociais no outro.”(Pichlera & Mello, 2012, p1). Esta é uma 

sociedade de ritmo acelerado, onde há uma constante produção e 

partilha de informação. Fruto desta sociedade, os hábitos de 

consumo tornaram-se mais dinâmicos e flexíveis. A associação “Street 

Food Portugal” denomina os consumidores atuais como nómadas 

urbanos. Consomem de uma forma completamente diferente e 

inovadora, relativamente à forma tradicional de o fazer. 

A massificação da internet e o uso de telemóveis, entre outros meios 

de comunicação e entretenimento, é responsável por esse novo tipo 

de consumo, cada vez mais estratificado e fragmentado  

 

Por tudo isto, a street food tem-se vido a transformar numa tendência 

global, afirmando-se cada vez mais ao longo dos anos, como é 

possível constatar no estudo “Tendências em turismo gastronómico” 
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da AYR Consulting (2015), que afirmou que “A street food é uma das 

mais importantes megatendências mundiais e em gastronomia, nos 

próximos anos” (Associação Street Food Portugal, n.d.). 

A street food revela ser um setor avidamente preparado para 

satisfazer as necessidades do consumidor atual que, dada a 

sociedade de ritmo acelerado em que se insere, procura “refeições de 

qualidade a preços take-away.” (“Guia para pôr um negócio entre 

rodas - Hipersuper - Hipersuper,” n.d.). A sua mobilidade confere-lhe 

a capacidade de ir ao encontro do consumidor e torna-a no negócio 

apropriado para responder às necessidades da sociedade global. 

Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura, 2,5 biliões de pessoas recorrem à street 

food diariamente. Em 2017, em Portugal, o mercado da street food 

cresceu 25%, e esta tendência tende a aumentar em 2018 com “mais 

de 400 unidades de negócio (…) e grandes investidores a planear 

entrar na venda ambulante com marcas novas em 2018” (Dinheiro 

Vivo, n.d.). 

Para além das tendências atuais, que fazem deste setor a escolha 

apropriada para responder às necessidades do consumidor, a street 

food é largamente influenciada pelos padrões culturais e históricos de 

cada região, tendo variações consoante a cultura em que se insere. 

Por exemplo no Vietname a comida de rua é inspirada em ervas, 

pimentas e lima, enquanto que na Tailândia é ardente e picante, com 

o sabor de pasta de camarão e molho de peixe a sobressaírem. Em 

Nova Iorque, a assinatura da street food continua a ser o cachorro 

quente, enquanto que na Bélgica a comida de rua de eleição é a 

waffle. A sua ligação com a cultura local faz com que a street food 

funcione como ex-libris de uma localidade e seja um dos principais 

pontos visitados pelos consumidores quando estes procuram uma 

experiência gastronómica cultural autêntica. Para além disso, este é 

um serviço que, dada a sua vertente móvel, tende a facilitar a 

expansão dos produtos para além da região de origem, como afirma a 

Associação de Street Food Portugal (ASFP). 
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A sua relação com a cultura e a sua pertinência na sociedade atual 

permitem uma relação de simbiose entre as componentes global e 

local, fazendo deste serviço o a escolha apropriada para a 

concretização do projeto em questão.  

 

De facto, a street food tem vindo a ganhar cada vez mais espaço na 

área da alimentação, No entanto, o crescimento que se tem 

verificado nos últimos anos neste setor criou a  sobrecarga do mesmo 

o que faz com que, cada vez mais, o conceito do negócio e uma 

estratégia diferenciada sejam essenciais para o sucesso do mesmo.  

Segundo Fagianni, “mediante os efeitos da globalização, onde a 

qualidade não é mais um diferencial dos produtos e serviços, mas um 

aspeto inseparável, a inovação pode estar no apelo original, na 

emoção e nos sentimentos que se desperta nos consumidores 

através de signos e símbolos de sua cultura, aproximando-o do objeto 

em questão.” (Pichlera & Mello, 2012, p1-2). Assim, o design como 

catalisador da mudança e mediador da interação entre produto e 

consumidor tem a capacidade de, através do desenvolvimento de 

estratégias de comunicação, promover o produto e contribuir para a 

valorização da cultura e identidades inerentes ao mesmo. 

 

O produto selecionado foi o bacalhau por ser um produto de 

referência para a região de Aveiro e ser um elemento identificador da 

cultura gastronómica portuguesa. Após uma análise ao mercado atual 

dos produtos de bacalhau e ao mercado da street food, verificou-se a 

inexistência de um serviço de venda móvel de produtos com enfase 

no bacalhau, capaz de possibilitar uma maior interação e proximidade 

com o consumidor e, ao mesmo tempo, capaz de proporcionar uma 

experiência degustativa e sensorial do produto. Assim, entendeu-se 

ser uma excelente oportunidade de negócio desenvolver um projeto 

de reenquadramento e valorização que cruzasse estas duas 

vertentes, dado ainda não existir no mercado da street food uma 

oferta de similar.  
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Propõe-se neste projeto a criação de um serviço de venda móvel 

focado na venda de produtos cujo principal ingrediente seja o 

Bacalhau e que funcione como um promotor da cultura e região de 

Aveiro. 

Propõe-se neste projeto o desenvolvimento de uma marca de 

produtos centrados no bacalhau, destinada ao mercado de street food, 

que prevê um ponto de venda móvel de produtos confecionados 

segundo receitas tradicionais, capaz de levar a experiência do 

bacalhau de cura tradicional a diferentes pontos do país e funcione 

como promotor da cultura e região de Aveiro. O projeto apresentado 

foca-se no desenvolvimento da identidade do serviço apresentado,  

através do desenvolvimento da estratégia e suportes necessários 

para a compreensão e divulgação do mesmo.   

 

O objetivo desta dissertação é propor um serviço capaz de reinventar 

um produto de forma contemporânea, oferecendo uma experiência 

sensorial do mesmo, que consiga, através da sua comercialização, 

atingir reconhecimento e aumentar a notoriedade a nível global, 

contribuindo assim para a valorização das tradições de Aveiro. 
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1. A MARCA 

 

Entende-se que o projeto desenvolvido, por ter como objetivo a 

criação de uma marca de produtos gastronómicos “pronto-a-comer” 

associados ao bacalhau baseada na cultura bacalhoeira 

Aveirense/Ilhavense assim como no processo típico de cura que lhe 

está associado, se enquadra na área do branding. Atendendo a este 

enquadramento, foi necessário efetuar um estudo sobre a marca 

como conceito, percebendo de que maneira esta pode ser um 

elemento diferenciador, capaz de conquistar e fidelizar os potenciais 

públicos. 

 

 

1.1 Definição do conceito marca 

 

O conceito “marca” é um termo que abarca várias definições 

dependendo da abordagem que se faça ao mesmo.  

Partindo da sua génese, a palavra marca, proveniente do norueguês 

arcaico de raiz germânica e em inglês denominada de brand, significa 

queimar, mais especificamente, o ato de marcar com o ferro em brasa 

os animais de forma a identificá-los como propriedade de alguém. 

Assim sendo, esta marca passou a funcionar como um signo 

representativo e identificativo de um individuo. 

Partindo da abordagem semântica do termo, este é definido pelo 

dicionário Houaiss como um “traço, sinal, impressão deixada por 

alguém ou algo”, “assinatura, rúbrica”, “desenho, inscrição, nome, 

número, selo, símbolo carimbo, etc.”(Houaiss, 2005, p. 5291) , 

estando associado ao ato de desenhar, projetar algo com um 

significado e uma intenção subjacentes. O conceito está assim 

fortemente ligado com a necessidade de designar ou denominar uma 

classe de coisas, através da sinalização gráfica. Essa sinalização serve 

para “avivar a lembrança a respeito de algo, ou que serve para 

reconhecer ou encontrar uma outra coisa, e ainda como traço 
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distintivo, como limite, fronteira”. (Houaiss, 2005, p. 5291). 

Partindo de uma abordagem no sentido mais figurado, o termo 

“marca” interliga-se fortemente com as noções de identidade e 

carácter, sendo caracterizada como um “traço de personalidade ou 

características (de uma pessoa, instituição, etc.).”, “graças às quais é 

possível individualizá-la.” (Houaiss, 2005, p. 5291; 4489) 

 

Compreende-se, portanto, que muitas destas definições têm em 

comum o facto de estarem associadas com uma noção de 

representação e identidade. Como afirma Sousa, “a maioria destes 

termos pode facilmente associar-se ao carácter identitário que 

transporta cada marca naquilo que qualquer uma aspira vir a ser: 

única e inconfundível.” (Sousa, 2011, p. p.31). Depreende-se assim 

que o conceito de “marca” é intendido como um traço distintivo, 

capaz de diferenciar uma entidade, tornando-a, por conseguinte, 

diferente e singular. 

 

 

 

1.2 Breve história da marca 

 

Conhecendo o significado do conceito, foi necessário perceber como 

ele evoluiu ao longo da história até adquirir o significado que tem 

atualmente. Inicialmente, como afirma Joan Costa, “a marca começou 

por ser uma coisa: um signo (na antiguidade)”, passou a “discurso 

(Idade Média)” e posteriormente “a sistema de memorização 

(associada à economia industrial)”, sendo que na atualidade, a marca 

se transformou num fenómeno complexo, resultado de um tempo 

dominado pela “economia de informação, pela cultura de serviço e 

pela sociedade do conhecimento”. (Costa, 2004). É possível 

compreender, portanto, que a história da marca atravessa quatro 

fases estruturantes: a marca como sinal de identidade; a marca como 

discurso; a marca moderna; e a marca pós-industrial. Só ao analisar 
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estes quatro nascimentos é possível ter uma correta apreensão do 

atual significado da mesma. 

 

 

1.2.1 A marca como sinal de identidade 

 

O primeiro estádio, coincide com a necessidade de representar a 

identidade e, consequentemente, de criar símbolos que sirvam para a 

identificar. Como afirma Daniel Raposo, “a história das marcas 

encontra-se intimamente relacionada com a da escrita”(Raposo, 

2008, p. 23).  

O ponto principal que interliga estas duas histórias advém da 

necessidade de comunicar que o ser humano sempre sentiu. Já antes 

do aparecimento da escrita os seres humanos comunicavam entre si 

as suas ideias, sentimentos e informações através de formas de 

comunicação oral. No entanto, em “consequência da quantidade e do 

grau de complexidade de toda essa comunicação e informação, surgiu 

a necessidade de registar de forma perene a informação, tornando-a 

disponível” (Sousa, 2011, p. 37) e compreendida por todos os 

membros da comunidade. Surgiu assim a necessidade dos indivíduos 

se identificarem de forma singular e de comunicarem a posse de 

determinados objetos e propriedades aos demais. (Raposo, 2008, p. 

23). 

 

Esta necessidade de identificação manifestou-se sob a forma da 

criação de signos identificativos singulares como é o caso da 

assinatura ou mesmo do monograma, usado pelas classes altas e 

mesmo pelos reis, a forma encontrada para unir “a escrita com o 

signo gráfico” (Costa, 2004, p.38). 

Na mesma senda aparecem também as primeiras marcas laborais, 

que associam o valor do signo ao labor e remuneração do mesmo. 

Como exemplo temos os signos identificativos distintivos como as 

marcas dos pedreiros do antigo Egito ou da idade média, os 

Fig 1. Marcas de pedreiro, 

Mosteiro de Alcobaça 
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trabalhadores agrícolas finlandeses ou os  pescadores da Póvoa de 

Varzim com o seu sistema de siglas e marcas identificadoras de cada 

membro de cada família,  um sistema de  proto-escrita primitivo 

estudado por António Santos Graça. 

No entanto todos os signos apresentados anteriormente “estão ainda 

longe de possuir o espírito da marca comercial e revelam-se como 

verdadeiros signos marcários de identidade.” (Costa, 2004, p. 38). 

Para estudar as marcas na sua vertente comercial foi necessário 

perceber o aparecimento da moeda e das marcas de gado. 

 

Marcas cunhadas 

No que diz respeito à moeda, esta surge devido ao crescimento e 

desenvolvimento dos estados e ao consequente aumento do volume 

de transações efetuados entre os mesmos.  

Os responsáveis pela criação da moeda foram os Lídios que, entre 

687 e 650 a.C conseguiram “cunhar peças iguais umas às outras” 

(Raposo, 2008, p. 41) tornando possível a uniformização da forma da 

moeda e consequente difusão da mesma pelo resto das comunidades. 

O fabrico da moeda cresceu significativamente no início do século VI 

a.C e, consequentemente, começou-se a dar especial relevo ao seu 

local de fabrico, passando as mesmas a conter, por meio de gravação 

– punção – uma marca do moedeiro fabricante no verso da mesma. 

Assim, através do processo de cunhagem utilizado, as moedas 

começaram, como refere Raposo, citando António Coelho, a ganhar 

um valor artístico. (Raposo, 2008, p. 42). 

O processo de cunhagem não era efetuado apenas na produção de 

moedas, mas também na contrastaria – “oficina do contraste”, sendo 

que contraste significa “avaliador de metais preciosos e de joias; 

verificação do quilate do ouro ou da prata.” (PORTOEDITORA, 1994, 

p. 471). Segundo Mollerup, a técnica de cunhagem não só “atestava a 

pureza do metal e identificava o tipo de metal, como servia como 

marca de autenticidade e genuinidade do produto.”(Mollerup, 1997, 

p. 35). Compreende-se assim que, para além do valor 

Fig 2. Marcas de famílias 

poveiras e Sistema de 

identificação da descendência 
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identificativo/autoral e artístico, a cunhagem fosse também símbolo 

de genuinidade, autenticidade e qualidade pois, por serem 

identificativas, responsabilizavam o autor pela qualidade do trabalho 

desenvolvido. 

Outro exemplo relevante da utilização de um processo de 

estampagem é o da marcação do gado. Esta era utilizada para 

identificar a posse dos animais, com a vantagem de, por ser feita 

através da marcação de um sinal de ferro em brasa no gado, ser uma 

marca permanente.  

 

Conclui-se assim que as marcas cunhadas englobam vários sentidos, 

sendo por um lado um signo com valor identificativo, veículo de 

identidade e autoria e, por outro, símbolo de genuinidade, 

autenticidade e qualidade.  

Assim, o processo de cunhagem, por ser um método que permite a 

estampagem estandardizada de um símbolo, está necessariamente 

ligada com a noção de deixar uma marca em algo. É assim um ponto 

importante no desenvolvimento do que viram a ser as primeiras 

marcas comerciais. Como afirma Costa, “toda a estampagem se 

baseia na marcagem, assim como as marcas comerciais, que foram 

buscar o seu nome ao verbo marcar.” (Costa, 2004, p. 40) 

 

As primeiras marcas comerciais 

Como afirma Sousa, “se o incentivo do comércio de produtos se 

tornou realidade com o aparecimento da moeda, não é menos 

verdade que tal não levava a que os produtos comercializados 

saíssem mais rapidamente do anonimato: o vinho era vinho, fosse 

qual fosse a sua origem ou produtor, não possuindo, por si só, forma 

de o distinguir de um vinho concorrente produzido do outro lado do 

Mediterrâneo.” (Sousa, 2011, p. 48). Tentou-se por isso, desenvolver 

marcas que permitissem a identificação e diferenciação dos produtos, 

não só para atestar a autenticidade dos produtos, como também para 

proteger os comerciantes de roubos, falsificações e apropriações de 

Fig 3. Representação de gado 

marcado a ferro no Egipto 

(1900 A.C)  
(Mollerup, 1997, p.27)  

Fig 4. Marcas de gado 

portuguesas 
(Raposo, 2008, p.35) 
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origem. Surgiram assim as primeiras marcas comerciais, 

desenvolvidas com o intuito de identificar e distinguir produtos. No 

entanto, alguns destes, pelas suas características físicas, como por 

exemplo o vinho, não eram passiveis de ser marcados diretamente.  

Como refere Joan Costa, “a marca comercial não se sustenta no 

produto, o verdadeiro objeto de intercâmbio económico, mas sim na 

sua embalagem. O que marcavam na antiguidade não era o bem, mas 

o seu contentor.”(Costa, 2004, p. 41). Assim, a embalagem tornou-se 

uma peça importante para a  comunicação e diferenciação dos 

produtos, funcionando como suporte da marca. 

As ânforas – “vasos antigos de origem grega de forma geralmente 

ovoide e possuidores de duas alças” (“Ânfora – Wikipédia, a 

enciclopédia livre,” n.d.) ou “vaso grande de duas asas para líquidos” 

(PORTOEDITORA, 1994, p. 125) – que, por permitirem a boa 

conservação dos produtos, eram o contentor mais utilizado na 

antiguidade. Estas adquiriram “uma importância vital como suporte 

de marcação” (Sousa, 2011, p. 49), também devido ao material em 

que eram produzidas, a cerâmica, ser um suporte que permitia uma 

marcação duradoura e bem conservada, ao contrário de outros 

materiais, como a pele ou a madeira, que não mantinham a marca 

durante tanto tempo. Elas tornaram-se assim no artefacto onde se 

encontrou “uma grande variedade de marcas comerciais.” (Mollerup, 

1997, p. 32). Os tipos de marcagens que eram efetuados nas ânforas 

variavam. Os gregos introduziram as marcações “feitas por incisão, 

chamadas de graffiti, ou pintadas, dipinti” (Mollerup, apud A J 

JOHNSTON, Trademarks on Greek Vases, Warminster, Aris & 

Philips, 1979. pp 48-53 apud. Sousa, 2011, p. 49), enquanto que os 

romanos introduziram as marcas em relevo que aplicavam tanto às 

ânforas como a outros objetos como os tijolos ou lamparinas de 

azeite. Elas eram a forma mais utilizada pelos comerciantes para 

diferenciar de algum modo os seus produtos e reconhecer a sua 

origem. Esse reconhecimento distintivo era feito a três níveis, como 

afirma Costa: “material – sustentado na matéria de que a ânfora fora 

Fig 5. Marcas de tijolos 

romanos 
(Mollerup, 1997, p.32 

Fig 6. Ânforas Romanas 



14.   Ana Magueta | Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro 

 

feita; formal – do desenho da própria peça; marcário – do desenho 

das marcas incluídas” (Sousa, 2011, p. 50), sendo esta última, a forma 

mais intencional e expressiva de identificar a sua origem. 

 

Embora estas marcas não fossem concebidas com o intuito de “atrair 

ou conquistar uma clientela e conseguir a sua adesão ou fidelidade” 

(Costa, 2004, p. 43), como as marcas atuais pretendem fazer, muitas 

delas, por estarem associadas a uma local de origem percebido como 

sendo de qualidade, atraiam mais consumidores que começavam a 

ter “as suas preferências bem definidas.” (Sousa, 2011, p. 50). Estava-

se assim a caminhar para o que viriam no futuro a ser “as bases do 

valor das marcas futuras.” (Costa, 2004, p. 52). 

 

 

1.2.2 A marca como discurso 

 

Sousa afirma que “o segundo nascimento da marca é centrado nas 

mudanças sociais e económicas resultantes da reorganização de que 

a sociedade foi alvo durante toda a Idade Média.” (Sousa, 2011, p. 51). 

Isto porque se na Antiguidade Clássica, época em que o comércio 

ganhou expressão, as trocas comerciais eram centradas nos produtos 

agrícolas, gado e pesca, na Alta Idade Média, com o aparecimento do 

feudalismo, o comércio tornou-se praticamente inexistente devido 

ao sistema de classes sociais desiguais: nobreza, clero e povo que 

privilegiavam uma visão local e descentralizada, com uma economia 

baseada numa agricultura de subsistência. Apenas na Baixa Idade 

Média se assistiu a um renascimento da atividade comercial, 

estimulada pelo aumento da produção e da circulação da moeda, o 

que fez com que o centro da atividade económica se desloca-se para 

as cidades que, consequentemente, se transformaram em espaços de 

novas oportunidades nas áreas das artes e ofícios.  
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Primeiras corporações coletivas 

Em resultado do crescimento da atividade comercial começaram a 

surgir “associações de indivíduos associadas às mais diversas 

profissões ligadas ao comércio que se agrupavam por ramos de 

trabalho” e que eram apelidadas de “corporações de ofício ou guildas” 

(Sousa, 2011, p. 52). Como afirma Lencastre, estas associações 

tinham como objetivo, por um lado proteger a classe e o trabalho dos 

mesmos, e por outro “organizar e incentivar a produção” (Lencastre, 

2007, p.36 apud. Sousa, 2011, p. 52).  Consequentemente, e para 

preservar a qualidade dos produtos produzidos, as organizações 

detinham um conjunto de regras a que os artesãos ficavam sujeitos, 

sob pena de, quando não cumpridas, lhes serem retirados os direitos 

e fossem expulsos da cidade.  

Este regime de corporações permitiu que a aplicação da marca se 

difundisse pelo setor comercial dado que, como referem Chaves e 

Belluccia, “um mecanismo clássico da identificação comercial foi, e é, 

a adoção de um ícone próprio da atividade como signo distintivo.” 

(Chaves, & Belluccia, 2003 p.19 apud. Sousa, 2011, p. 52). O ícone era 

assim o elemento elegido, pois era de facilmente reconhecido e de 

simples compreensão pela população que maioritariamente era 

analfabeta. A marca era “imposta e de uso obrigatório em todos os 

objetos de forma a proteger a corporação, assumindo-se como um 

dos pontos mais diferenciadores desta nova forma de organização.” 

(Sousa, 2011, p. 53). Surgiu assim a noção marca corporativa ou 

marca coletiva. 

 

Marcas Corporativas 

Estas marcas surgiram, como já foi dito anteriormente com o intuito 

de identificar e proteger as corporações de ofícios. Utilizavam um 

signo distintivo como meio de identificação comercial e todos os 

objetos produzidos tinham obrigatoriamente aposto a marca da 

corporação. A existência das organizações permitia também que, ao 

haver uma reunião de todos os trabalhadores de um setor no mesmo 
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grupo, fosse possível “criar um monopólio onde a concorrência não 

existia de todo.” (Sousa, 2011, p. 53) 

As organizações passaram a ter um conjunto de regras que, para além 

de servirem para “comprovar a conformidade do produto, ao nível 

dos processos de produção ou da garantia dos materiais empregues,” 

confirmavam que “os artesãos de uma corporação não transgrediam 

as competências de qualquer uma das outras”.(Costa, 2004, p. 60). 

Por sua vez estas serviam para que começasse a associar um 

conjunto de valores à marca corporativa que, por sua vez, fazia com 

que os seus produtos fossem percebidos como fonte de qualidade. 

Para produtos que estavam fora do domínio das corporações e em 

que não havia uma relação direta entre o produtor e o consumidor, 

passaram a figurar no seu embalamento a marca do fabricante 

juntamente com a marca do mercador. Segundo Raposo, “este 

conjunto marcário desempenhava um papel de dupla garantia e 

representava um valor.” (Raposo, 2004, p.61 apud. Sousa, 2011, p. 

54) 

Atualmente, esta logica é utilizada nas estratégias de diversas marcas 

como por exemplo, a multinacional de origem sueca IKEA que, dada a 

sua escala e sistema de franchising, não consegue estar diretamente 

envolvida em todo o processo de produção. Atendendo a isso, 

desenvolveu um conjunto de normas que têm de ser respeitadas por 

todos os fornecedores e produtores envolvidos com a marca. Esse 

conjunto de regras contribui para a garantia da qualidade dos 

produtos produzidos, ao mesmo tempo que os associa aos valores da 

marca de forma a criarem uma relação de confiança entre produtor, 

marca e consumidor. 

 

Com o Renascimento, “o conceito de corporação foi-se alargando e 

afastando-se cada vez mais da sua ideia original: do artesão individual 

passou-se às pequenas empresas e da corporação centrada no 

trabalho passou-se para a “propriedade como pedra de toque de toda 

a ordem social.” (Raposo, 2004, p.62 apud. Sousa, 2011, p. 54). 
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Deixaram de ser apenas “as profissões artesanais que tinham 

estatuto”, juntando-se a estas outras profissões do ofício como 

“profissionais intelectuais, como advogados e notários.” (Sousa, 2011, 

p. 54). Com estes avanços, o sistema feudal, que posicionava o cultivo 

da terra como trabalho base, perdeu força, dando lugar a um sistema 

assente na “transformação de materiais em bens de uso e no 

intercâmbio.” (Raposo, 2004 p.63 apud. Sousa, 2011, p. 55) 

 

A heráldica 

Para além das primeiras marcas corporativas, há outro exemplo 

surgido na Idade Média que contribuiu para a caracterização da 

marca como discurso: a Heráldica. 

Para Mollerup, a heráldica foi a forma encontrada para os cruzados 

“se reconhecerem uns aos outros, através da aplicação das marcas 

nas vestes, escudos e bandeiras, uns aos outros.”(Mollerup, 1997, p. 

17) á volta das quais os guerreiros se agrupavam. De origem militar, 

era utilizada nos brasões ou escudos com combatentes como sinais 

de fidelidade ao senhor dono da insígnia que os homens ostentavam. 

Posteriormente passou também a ser utilizada em torneios e 

batalhas medievais, onde as insígnias “representavam marcas de 

batalha e feitos pessoais ou familiares passados, possibilitavam a 

identificação dos cavaleiros pelo arauto ou heraldo” – “oficial que nos 

torneios medievais era responsável pela identificação dos cavaleiros 

em disputa.” (Mollerup, 1997, p. 17) 

Mais tarde a heráldica passou também a ser utilizada como signo de 

representação, mostrando “as personalidades, as famílias, as 

dinastias, a propriedade e o direito (…) pertencendo a quem os 

utilizava e seus herdeiros.”(Costa, 2004, p. 64). As marcas heráldicas 

passaram assim a representar identidade e propriedade.  A sua 

utilização atravessava vários suportes e era fortemente dominada 

pela hierarquia. Compreende-se assim que “no fundo, toda a 

heráldica funcionava como uma sinalética em que o conhecimento do 

código não só permitia leituras inequívocas dos signos, como também 
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possibilitava a construção de um discurso complexo.” (Sousa, 2011, 

pp. 56–57). Partindo desta afirmação é possível traçar um 

paralelismo entre a heráldica e as marcas poveiras anteriormente 

referidas, dado também estas constituírem um sistema de marcas e 

siglas que juntas formavam um código de representação coletivo, 

compreendido apenas por uma comunidade restrita. 

 

Tendo como elemento principal o escudo, onde estão exibidos os 

elementos heráldicos com as suas figuras, cores e elementos 

geométricos, a heráldica representa “uma marca de identidade em 

constante movimento, um forte impacto visual, um anúncio de si 

mesmo e da sua mensagem identitária.” (Costa, 2004, p. 72). 

Atualmente é possível observar a herança destas marcas medievais 

em inúmeras marcas como por exemplo a Ferrari, Porshe ou a UPS, 

entre outras, que recorrem a formas idênticas para criar uma 

heráldica comercial. É, portanto, notória a influência que estes 

sistemas de identidade tiveram na criação dos atuais modelos de 

representação das marcas, fazendo atualmente parte da estratégia 

da mesma. 

 

 

 

1.2.3 A marca moderna 

 

É no século XVII que tem início a supressão das corporações 

coletivas, prevalecentes desde a Idade Média e que até então 

controlavam o mercado comercial. O mercantilismo dá lugar à livre 

concorrência, assentando esta “em processos de manufatura que se 

assemelhavam a princípios de industrialização da produção” (Sousa, 

2011, p. 60).  

Esta alteração levou ao aparecimento de “marcas individuais, de 

caracter facultativo, não regulamentadas”(Raposo, 2008, p. 72), o 

que, se por um lado foi bom porque criou concorrência e novas 
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opções de escolha, também levou a “abusos e usurpações de marcas 

alheias”, como refere Costa (Costa, 2004, p. 75).  

 

A Revolução Industrial 

A Revolução Industrial, despoletada pela invenção da maquina a 

vapor – patenteada em 1769 por James Watt – contribui para “um 

processo radical de mudança social” (Meggs, 2000, p.126 apud. 

Sousa, 2011, p. 60). A introdução desta nova tecnologia levou a um 

aumento exponencial da produção, obrigando  a uma adaptação e 

“ampliação das trocas comerciais” (Sousa, 2011, p. 61). O 

crescimento do mercado para uma maior escala, causou um 

“subsequente afastamento do consumidor relativamente ao 

produtor” (Sousa, 2011, p. 61) o que fez com que a marca se torna-se 

“a única forma de o fabricante manter algum contacto com o 

cliente.”(Raposo, 2008, p. 72). Aliado também ao crescimento do 

mercado e ao aparente afastamento criado entre produtor e 

consumidor, surgiu a necessidade de acomodar os produtos para que 

estes pudessem ser transportados até chegarem ao consumidor final. 

A forma encontrada para tal foi a criação de embalagens, permitindo 

aos consumidores uma oferta “de produtos já empacotados, com 

peso comprovado e em boas condições higiénicas”. (Costa, 2004, p. 

77). Por outro lado, surgiu a necessidade de registar o nome da 

marca, para que esta não fosse usurpada por outros. O registo da 

mesma permitia também que houvesse a “circulação de boca em 

boca” do nome o que “despertaria a confiança dos consumidores.” 

(Costa, 2004, p. 77). 

 

As novas marcas 

As primeiras marcas modernas, desenvolvidas no último quartel do 

século XIX, eram constituídas na sua grande maioria por ilustração, 

que apresentava a marca segundo “o gosto da época” (Raposo, 2008, 

p. 74)  e por tipografia, sendo que esta se “centrava no nome da 

marca e no desenrolamento de argumentos.” (Costa, 2004, p. 84).  

Fig 7. Marca Registada 
(Costa, 2004, p.78) 

Fig 8. Embalagem original do 

Sunlight Soap, 
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Exemplo disso foi a marca sunlight soap, “um dos primeiros produtos a 

ser comercializado não com o nome do produto, mas com o nome da 

marca”(Sousa, 2011, p. 63). A comunicação utilizada fazia com que as 

marcas tivessem uma leitura mais próxima da de anúncios (pelo seu 

desenho elaborado e decorativo) do que da de marca propriamente 

dita, como a conhecemos atualmente. Assim, “com o avançar do 

século XX assistiu-se à sua simplificação.” (Sousa, 2011, p. 65), 

reduzindo o uso de elementos decorativos e detalhes não essenciais 

em prol de um desenho mais simplificado, capaz de corresponder às 

novas exigências comunicacionais e a um tempo em que quantidade 

de marcas começava a aumentar. Assim, o desenho das marcas voltou 

a aproximar-se ao signo identificativo distintivo, como “tinha 

sucedido com a marcação das ânforas” (Costa, 2004, p. 86) nos 

primórdios do nascimento da marca.  

Na sua simplificação algumas marcas optaram por uma alteração 

radical do seu conceito, como foi o caso da marca Bayer, que 

abandonou por completo as suas referências heráldicas do primeiro 

logotipo, para se transformar num monograma com a própria palavra, 

enquanto que outras preferiram manter o seu conceito de origem, 

com mais ou menos alterações, como foi o caso de marcas como a 

Ford, Nestlé, Shell, Coca-Cola, entre outras. No caso da última o seu 

desenho manteve-se praticamente inalterado ao longo dos anos 

sendo constituída apenas por uma marca tipográfica. 

 

 

 

Compreende-se assim a pertinência que o desenho tem para o 

desenvolvimento de uma marca gráfica, na medida em que este dita a 

Fig 9. Evolução da 

representação gráfica da 

marca Ford 1903-2003 

Fig 10. Evolução da 

representação gráfica da 

marca Nestlé 1868-1995  

Fig 11. Evolução da 

representação gráfica da 

marca Bayer 1881-2010 
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facilidade com que uma marca é memorizada e apreendida pelo 

público. Nesse sentido, para atingir uma imagem de marca legível e 

diferenciada é essencial a criação de um signo identificativo 

distintivo. 

 

Identidade Corporativa 

Adjacente ao movimento das marcas modernas está também o 

nascimento do conceito de identidade corporativa. Este iniciou-se 

quando a AEG “intuiu a importância que alcançaria a coordenação 

dos elementos vitais da marca” (Costa, 2004, p. 96).  

Em 1908, Peter Behrens, juntamente com o sociólogo austríaco Otto 

Neurath intervencionaram a marca da AEG a um nível muito mais 

profundo que uma simples alteração do logotipo. Estes criaram uma 

“imagem unitária, uma expressão coerente” assente num plano 

completo de intervenção que incluía todos os suportes envolventes 

da corporação como os seus “edifícios, fábricas, standes de exposição 

e estabelecimentos comerciais”(Costa, 2004, p. 96), bem como 

“produtos que foram desde o serviço de chá até à ventoinha, 

passando por lâmpadas e outro material elétrico.” (Sousa, 2011, p. 

68). Isto contribuiu para que a empresa não só tivesse uma 

comunicação coerente que podia ser reconhecida em qualquer um 

dos suportes envolventes da mesma, como também lhe permitiu criar 

uma “forte cultura de empresa.” (Raposo, 2008, p. 80). 

 

Atualmente, os princípios implementados na AEG, foram 

implementado em praticamente todas as marcas, como é o exemplo 

da Starbucks (que utiliza várias plataformas para passar uma imagem 

de marca consistente que, por sua vez, reforçam os valores da marca) 

ou da Nike, que para além de posicionar a sua comunicação de acordo 

com o seu público-alvo, reforça a sua identidade através da utilização 

em todos os suportes de comunicação do seu slogan “Just Do it” (uma 

assinatura que representa dos seus valores de marca). A identidade é, 

por isso, um elemento relevante a ter em conta no desenho da 

Fig 12. Representação 

gráfica da marca AEG 

Fig 15. Representação 

gráfica da marca da Nike e 

do seu slogan 

Fig 13. Fábrica de turbina da 

AEG 1908-1909 

Fig 14. Cartaz AEG 

desenhado por Peter 

Behrens 
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estratégia de uma marca. Isto porque, mais do que o logótipo, a 

identidade é o que lhe dá visibilidade e a torna diferenciada. É através 

da identidade corporativa que se consegue não só atrair a atenção do 

público, como concretizar os valores de marca. Nesse sentido, 

entende-se que esta ferramenta tem especial importância para o 

desenvolvimento do projeto em questão, dado que, por este se tratar 

de um serviço de street food, necessita de possuir uma identidade 

marcante para conseguir passar os valores de marca de uma forma 

rápida e concisa, de modo a poder atrair e fidelizar o maior número 

de consumidores. 

 

 

1.2.4 A marca pós-industrial 

 

Todas as mudanças estruturantes que se observaram ao nível da 

evolução da marca foram, de alguma maneira, influenciadas por um 

lado, por mudanças nos grandes ciclos económicos e sociais e, por 

outro, por grandes saltos tecnológicos. 

Este último estádio da marca  não foi exceção: foi influenciado por 

todos os anteriores conseguindo, no entanto, superá-los, 

transformando assim a marca num sistema de inter-relações 

complexo amplamente influenciada por uma sociedade, que é 

atualmente sustentada numa economia da informação de base 

tecnológica digital. 

Joan Costa caracteriza a marca atual como “um sistema vivo e 

complexo” (Costa, 2004, p. 117), onde o foco da mesma não se limita 

ao produto e às suas características físicas. Como afirma Atkin, “há 

apenas 50 anos, a marca legitimava o produtor – a origem e a 

autenticidade do produto. Hoje a marca legitima o consumidor – a 

origem e a autenticidade das comunidades e dos consumidores.” 

(Atkin, 2008, p. 157). Alterando-se o foco da marca do produto para o 

consumidor e, atendendo ao crescimento exponencial do mercado 

das marcas que levou à saturação do mesmo, deu-se uma progressão 
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nas mesmas “no sentido de passarem de marcas essencialmente 

funcionais a marcas de grande força emocional, provocando com isso 

um maior envolvimento com o público-alvo a que se destinam.” 

(Sousa, 2011, p. 76). Como afirma Atkin, os produtos passaram a ser 

“consumidos menos por aquilo que são (materialmente) e mais por 

aquilo que representam (espiritualmente, ou socialmente) (Atkin, 

2008, p. 153). 

Esta é a era da marca emocional, marca essa que é essencialmente 

“um sentimento visceral de uma pessoa em relação a um produto, 

serviço ou empresa.”(Neumeier, 2008, p. 2 apud. Sousa, 2011, p. 73). 

Este sentimento é caracterizado por Sousa como “um sentimento 

individual emotivo, intuitivo e, muitas vezes, a roçar o irracional.” 

(Sousa, 2011, p. 73). Consequentemente, a marca passou de signo 

identificativo, “enriquecido com uma plêiade de valores” (Costa, 

2004, p. 114), a símbolo. Algumas marcas tornaram-se símbolos tao 

relevantes que elevaram o seu estatuto ao de marcas de culto, 

estabelecendo relações do foro emocional com os consumidores ao 

ponto de estes se sentirem compelidos a sacrificarem praticamente 

tudo pelas mesmas, como é o caso de marcas como a Apple, a Harley 

Davidson ou a JetBlue. 

 

Compreende-se portanto que, atualmente, para a construção de uma 

estratégia eficaz, mais do que ter um bom logótipo e uma boa 

identidade corporativa é necessário que a marca represente 

determinados ideais e formas de estar, de modo a que esta se torne 

num símbolo e consiga causar o tal “sentimento visceral” de que 

Neumeier fala. 

 

 

 

 

 

 

Fig 16. Representação gráfica 

da marca da Apple 

Fig. 17. Representação gráfica 

da marca da Harley Davidson 
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1.3 A importância das marcas 

 

Se até há uns anos as marcas funcionavam apenas como elemento 

identificador de um determinado produto, construindo uma imagem 

à sua volta para o sustentar e o projetar no mercado, atualmente 

estas “atingiram um estatuto proeminente” (Olins, 2005, p. 16). 

Olins afirma que “ainda que as marcas tenham muito a ver com a 

imagem, já não se trata apenas da sua própria imagem, mas também 

da nossa imagem.” (Olins, 2005, p. 16). Atualmente tomamos por 

certas as características funcionais do produto, já não sendo a razão 

para valorizamos, em primeira instância, uma marca. O produto 

passou então para segundo plano, sendo os valores da marca e o 

envolvimento que estas criam com o consumidor a principal razão de 

adesão. Assim, o que eleva as marcas ao nível de culto que apenas 

algumas ocupam, não é apenas o que elas são, mas os valores que 

estas representam. 

Assim, as marcas, que “foram criadas por técnicos de marketing no 

interior das suas empresas, de modo a seduzirem os consumidores, 

vendendo produtos por meio da criação e projeção de conceitos 

atrativos mais simples, de forma muito clara e repetida”(Olins, 2005, 

p. 16), excederam as suas origens comerciais e alcançaram o 

território emocional. 

As marcas tornaram-se assim num elemento omnipresente no dia-a-

dia das pessoas. Estas inserem-se também na perfeição no conceito 

de aldeia global, definido por Marshal Mcluhan 1972 como “um 

mundo interconectado por mídias de massa que forjaram uma cultura 

global.” (L’Express, 1972) e contribuindo para a proliferação da 

mesma. 

 

Há quem se oponha a este movimento de globalização, 

caracterizando “a marca como um elemento sedutor e manipulador” 

(Olins, 2005, p. 10), que apenas serve para enfatizar o sistema 

capitalista e a distribuição desigual da riqueza, contribuindo para a 
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discrepância já existente entre os países ricos e os países de terceiro 

mundo e perpetuando a sua exploração. 

Estas informações não são desprezíveis embora pareçam exageradas. 

É certo que são plausíveis, mas as marcas deixaram de funcionar 

sobre a alçada de um gestor fantasma, desligado por completo da 

comunidade, que ditava “que produto, embalagem, publicidade, 

promoção, preço, distribuição e orçamento” (Atkin, 2008, p. 250) 

existiam. Atualmente são os consumidores os novos protagonistas da 

gestão das marcas, tendo por isso uma clara influência no sucesso 

que as marcas obtêm ou não. Como afirma Olins, “ninguém obriga 

ninguém a comprar um boné de basebol com o logótipo da Nike.” 

(Olins, 2005, p. 17). As pessoas, mais do que os técnicos de marketing, 

são os grandes difusores e responsáveis pelo sucesso de uma marca.  

 

Estas tornaram-se em “faróis” de uma ideologia e de um estilo de vida 

e permitem “que nos definamos a nós próprios em termos de uma 

linguagem imediatamente compreensível ao mundo que nos rodeia” 

(Olins, 2005, p. 16). 

Assim, não se torna tão complicado entender porque razão 

atualmente é normal observar pessoas de todo o mundo vestidas “da 

cabeça aos pés, com roupas que têm os nomes e símbolos” (Olins, 

2005, p. 17) de todo o tipo de marcas. Se no passado era a heráldica a 

forma utilizada para a identificação dos soldados em guerra de modo 

a que fosse possível identificar a “fidelidade ao senhor dono da 

insígnia” (Sousa, 2011, p. 55), atualmente os senhores foram 

substituídos por marcas comerciais, capazes de atrair uma legião de 

convertidos muito superior aos soldados de outrora. As pessoas 

usam-nas como uma manifestação da comunidade imaterial e dos 

valores e ideias aos quais subscrevem. 

 

Olins termina com uma afirmação que retrata sucintamente o 

verdadeiro significado e poder das marcas: 

“Gostamos das marcas porque elas nos tornam a vida mais atraente e 
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fácil, e porque nos definimos através delas. Gostamos dessa mistura 

complexa, que as marcas têm, de função e emoção. Gostamos da 

forma como completam e manifestam a nossa personalidade. 

Gostamos de marcas que nos ajudem a dizer algo acerca de nós 

próprios. Temos o poder de moldar as marcas de modo a que sejam o 

que queremos e de moldar a sociedade em que vivemos. Tudo o que 

temos de fazer é utilizar esse poder e utilizá-lo para benefício mútuo.” 

(Olins, 2005, p. 262) 

 

Tendo em conta esta afirmação, é importante compreender o que 

causa este “sentimento visceral” por parte dos consumidores em 

relação a certas marcas e de que maneira se pode replicar esse 

sentimento de modo a desenvolver com sucesso uma marca 

simbólica, capaz de envolver os consumidores emocionalmente. 

 

 

 

1.4 Marcas emocionais: ferramentas para o seu desenvolvimento 

 

É preciso entender, como questiona Atkin, o que leva “um estudante 

que mal tem dinheiro para almoçar, a sentir-se compelido a fazer um 

upgrade no seu Mac cada vez que um modelo novo é lançado, apenas 

porque deseja “apoiar a empresa”?” (Atkin, 2008, p. 25). A resposta é 

simples – lealdade. Para tentar compreender este fenómeno das 

marcas de culto e conseguir, posteriormente, desenvolver marcas 

capazes de criarem esse sentimento de lealdade, é preciso em 

primeiro lugar entender o que leva as pessoas a aderirem de uma 

forma quase “doentia” a estas?  

 

 

1.4.1 Necessidade de pertença 

 

Desde a antiguidade que as pessoas estão habituadas a pertencer a 
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uma comunidade. Como afirmam Osborn e Neumeyer, no livro 

Comunidade e Sociedade: Uma Introdução à Sociologia, “As pessoas 

vivem em grupo. (…) Desde a história mais remota que se conhece, as 

pessoas vivem em famílias, clãs, tribos, juntam-se em vizinhanças, 

comunidades e cidades, e pertencem a gangues, clubes, sindicatos, 

associações, congregações e todo o tipo de grupos.” (Osborn & 

Neumeyer, 1933 apud. Atkin, 2008, p. 89). Entende-se, portanto, que 

desde sempre existiu uma necessidade de pertença por parte dos 

indivíduos e que esta constitui por isso “uma pulsão fundamental da 

natureza humana” (Atkin, 2008, p. 89). Esta ideia de comunidade tem 

vindo a sofrer alterações ao longo dos anos, estando atualmente a 

transportar-se para o mundo das marcas. Presentemente, os 

consumidores procuram, por um lado, destacar-se do status quo 

afirmando a sua diferença e, por outro, saciar a sua necessidade de 

comunidade e pertença. Assim, as marcas têm vindo a se tornar nos 

grandes focos de pertença da atualidade pois, ao criarem 

comunidades “imaginais e imateriais” (Atkin, 2008, p. 95) assentes 

nas ideias e interesses comuns dos indivíduos, celebram a diferença 

do individuo, tornando-a num elemento caracterizador do qual se 

devem orgulham. O consumidor, que necessariamente procura um 

grupo onde se inserir, vê nas marcas atuais a oportunidade de se 

integrar num grupo ao mesmo tempo que expressa o seu 

individualismo e se destaca do establishment atual. 

Tendo em conta este fenómeno, é proveitoso analisar as ferramentas 

essenciais para a criação de uma marca de culto capaz de captar a 

fidelidade dos consumidores, de modo a que algumas delas possam 

ser incluídas no desenvolvimento da marca em questão deste estudo. 

 

 

1.4.2 Diferenciação: Nós somos diferentes como vocês 

 

As marcas de culto têm vindo a explorar cada  vez mais o facto de as 

pessoas procurem constantemente modos de afirmar a sua diferença. 
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Assim, com o intuito de atrair consumidores, elas tendem a construir 

uma retórica promotora do distanciamento do status quo, valorizando 

e celebrando, por conseguinte, a diferenciação. O consumidor tem 

assim a sensação de ser “único e especial” (Atkin, 2008, p. 45) ao 

utilizar os produtos da marca em questão. Atkin refere que as marcas 

se assumem como “faróis para aqueles que estão descontentes com o 

status quo”(Atkin, 2008, p. 62), promovendo um sentimento coletivo 

de auto-realização no consumidor. 

 

 

1.4.3 Valores e simbolismo 

 

Estas marcas procuram distanciar-se do status quo, criando uma 

sensação de diferenciação, capaz de atrair os consumidores. Atkin 

refere que “um culto, uma empresa, uma marca um exercito, devem 

ter um sistema de valores”(Atkin, 2008, p. 135), isto é, um conjunto 

de conceitos que transmitam “uma ideia unificadora e estruturante 

para a comunidade.”(Atkin, 2008, p. 135). Isto porque atualmente, 

dado o “crescimento exponencial do mercado das marcas que levou à 

saturação do mesmo” (Sousa, 2011, p. 77), os produtos deixaram de 

ser o foco de uma empresa e pelo qual se atrai os consumidores. Estes 

sentem-se muito mais atraídos pela mensagem que a marca 

transporta em si. Isto é, atualmente, não são os produtos que fazem o 

consumidor voltar, mas sim o sistema de valores a eles associado. 

Atkin afirma que “As empresas têm de produzir conteúdos para além 

dos benefícios do produto” (Atkin, 2008, p. 135). Assim, entende-se 

que, para se ser uma marca de culto é necessário que estas 

funcionem como “sistemas de valores totais”(Atkin, 2008, p. 137), 

com uma densidade moral e um significado subjacente.  

 

Associado a esse conjunto de valores, as marcas transmitem uma 

ideia estruturante para a comunidade, adquirindo, por conseguinte, o 

valor de símbolo. Estas passam a simbolizar estilos de vida, maneiras 
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de pensar e de estar que se suportam nos significados que lhes estão 

agregados. Assim,  tornam-se em “marcadores distintivos da 

identidade humana” (Atkin, 2008, p. 157), pois representam aquilo 

em que o consumidor acredita. Como afirma o autor, “a sua missão é a 

de criarem uma experiência viva de marca, construindo um sistema 

unificado de valores que transforme qualquer ponto de contacto 

entre a companhia e o cliente num símbolo que remeta para uma 

simples ideia de crença.” (Atkin, 2008, p. 158) 

 

 

1.4.4 Ligação às pessoas 

 

Embora um eficaz sistema de valores e um simbolismo associado 

sejam essenciais para que o consumidor adira a uma determinada 

marca, o que em primeira instância o converte à mesma não é a sua 

ideologia, mas o contacto e a conexão com as pessoas. Como refere 

Dave Barger, presidente da JetBlue Airways, uma companhia de 

aviação norte americana, “Vocês podem integrar uma startup bem 

financiada, ter aviões novos, um produto bom (…). Nada disso 

interessa. As pessoas são a marca…Vocês, enquanto pessoas são a 

marca.” (Atkin, 2008, p. 67). 

Conclui-se assim que o individuo surge antes da ideologia e que, por 

conseguinte, a criação de comunidade é um ponto importante para a 

construção de marcas atrativas. É por isso importante focar a marca 

no bem-estar do consumidor proporcionando-lhe uma boa 

experiência porque o consumidor facilmente conecta o valor da 

marca à experiência que teve com a mesma, e se esta foi do seu 

agrado, é mais provável que volte.  

Quem leva à letra esta máxima é, por exemplo, a Starbucks, cuja 

estratégia se foca na relação com o cliente e na criação de 

comunidade. Esta prioriza uma relação de proximidade entre 

trabalhadores, por eles apelidados de “baristas”, e clientes de modo a 

que estes se sintam acolhidos pela comunidade Starbucks e se sintam 
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parte da mesma. É por isso que afirmam no seu website, em letras 

garrafais que a sua missão “consiste em inspirar e alimentar o espírito 

humano: uma pessoa, uma chávena e uma comunidade de cada vez.” 

(“Starbucks Coffee Company,” n.d.). 

Assim, tal como afirma Atkin, “nunca é demais desvalorizar o poder 

das pessoas, pois é ele que conduz à conversão” (Atkin, 2008, p. 80). 

Uma interação positiva com a marca, não só cria uma relação de 

confiança entre consumidor e marca, como os transforma em 

verdadeiros “advogados de defesa” (Atkin, 2008, p. 83) da mesma. 

 

Conclusão 

O conjunto de todas estas ferramentas contribui para que as novas 

comunidades estejam “a unir-se em redor de marcas.” (Muniz & 

O’Guinn, 2001 apud. Atkin, 2008, p. 96). Os consumidores aderem às 

marcas pois estas conferem-lhes “dois grandes benefícios 

emocionais: a comunidade, que lhes proporciona a sensação de 

fazerem algo com significado, e a possibilidade de expressarem a sua 

verdadeira natureza.” (Atkin, 2008, p. 41). No fundo, as marcas 

conferem ao consumidor a oportunidade de se encontrar a si mesmo 

dando-lhe a oportunidade de se puder expressar como realmente é 

ou ambiciona ser. Assim, as marcas fortalecem um “sentido de 

interação entre os seus membros e um sentido coletivo de diferença 

perante os que não estão dentro da comunidade.” (Atkin, 2008, p. 

96). 

 

 

 

1.5 Elementos constituintes da marca 

 

O desenho da marca em conjunto com o nome são, habitualmente, o 

primeiro ponto de contacto que alguém tem com a marca. Mollerup 

afirma que “nós temos uma fé cega em tudo o que vemos” (Mollerup, 

1987, p. 10). Assim, a impressão que se tem de uma marca pode ditar 
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a relação de empatia e de fidelidade que é criada entre o consumidor 

e a marca. O design torna-se nesta situação num elemento 

fundamental para as empresas no que diz respeito à conquista dessa 

boa primeira impressão pois consegue induzir nos consumidores 

comportamentos de “apreciação qualitativa positiva” (Sousa, 2011, p. 

85) graças à informação que a imagem da marca corporativa 

transmite. É por isso que as marcas gráficas têm como objetivo 

“reforçar a forma visual da imagem de marca”(Sousa, 2011, p. 86) 

contribuindo para uma comunicação mais eficiente da mesma ao 

público alvo. 

No entanto, a perceção de qualidade que um individuo faz duma 

marca não depende apenas da sua identidade visual, mas também, 

dos “seus atos, especialmente aqueles que são visíveis” (Mollerup, 

1987, p. 10), como por exemplo a maneira como esta interage com o 

cliente ou as causas que apoia. Os atos têm uma importância de tal 

ordem que o facto de uma marca ter uma imagem negativa pode ser 

resultado ou de erros pontuais  de comunicação ou, no limite, de uma 

estratégia de comunicação mal planeada. 

Entende-se assim que tanto a comunicação visual como a não visual 

de uma marca, são de extrema importância no que toca a garantir 

uma boa interpretação da marca e dos seus valores pelos 

consumidores. 

 

Dada a atual saturação do mercado das marcas, para atrair o 

consumidor é necessário fazer com que a identidade visual da mesma 

seja de fácil e rápida compreensão, isto porque ela é, na maioria dos 

casos, o elemento que mais rapidamente capta a atenção das pessoas. 

Assim é importante, como afirma Sousa, “entender a forma de 

construir o universo visual de uma marca.” (Sousa, 2011, p. 86). 

Segundo o autor este encontra-se apoiado em duas áreas: “imagem e 

identidade, subdividindo-se em identidade visual e identidade 

corporativa.” (Sousa, 2011, p. 86). 
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Identidade Visual 

Como afirma Sousa, uma marca “é um complexo de sinais que 

ultrapassa em muito a sua simples expressão visual” (Sousa, 2011, p. 

87). Isto é, o significado da marca não se baseia apenas num símbolo e 

num nome subjacente. Uma marca não é apenas um nome, como 

comprovam Jon Miller e David Muir no exemplo que apresentam: 

“Calvin Klein é claramente o nome de uma marca, mas que dizer de 

Josef Estaline? Com certeza muitas pessoas ouviram falar de Estaline 

– mas só muito dificilmente este nome resultaria como marca de 

perfumes ou de roupa interior.” (Miller & Muir, 2009, p. 23). Segundo 

Neumeier, a marca também não é um logótipo, nem um sistema de 

identidade visual corporativa, nem em último lugar, um produto. 

(Neumeier, 2008, p.1-2 apud. Sousa, 2011, p. 87).  

 

Sendo assim, coloca-se a questão: se uma marca não é nenhum dos 

itens anteriormente referidos, então o que é uma marca? Luís 

Sucupira responde a esta questão dizendo que “uma marca é na 

realidade um signo visual e de atributos psicológicos.” (Sousa, 2011, 

p. 88). Isto é, uma marca é mais do que todos os atributos físicos e 

visuais nela incluídos, ela é as sensações psicológicas e emocionais 

que causa nos consumidores. No entanto, é através das suas 

componentes visuais e não visuais que ela consegue demonstrar os 

seus valores e ideias aos consumidores, construindo com eles uma 

relação emocional.  

Torna-se assim necessário fazer uma análise de todos estes 

elementos que constituem a anatomia da marca, os quais iram ser 

inumerados e analisados na próxima sessão do capítulo. 
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1.5.1 Elementos relacionados com a forma 

 

Nome 

É o elemento mais importante de uma marca pois é através dele que 

as pessoas reconhecem e identificam a marca. Como afirma Costa, 

“as marcas devem circular com as pessoas e entre elas. Como 

circularia algo sem nome? O que não se pode nomear não existe.” 

(Costa, 2004, p. 19) 

 

Representação gráfica da marca 

Esta está subdividido em dois termos, logótipo e símbolo, sendo que 

o primeiro é muitas vezes utilizado para designar as marcas, mesmo 

quando elas não se inserem na definição base do termo.  

O termo logótipo tem a “sua origem etimológica na junção do termo 

grego logos (linguagem, palavra) com tipo (carácter de chumbo, letra, 

a ser reproduzida por impressão)” (Sousa, 2011, p. 89), e quando é 

associado à área das artes gráficas é denominado como um “grupo de 

letras reunidas numa só peça, empregue em tipografia, com o 

objetivo de acelerar o trabalho de composição manual.” (Sousa, 2011, 

p. 89). Por outro lado, quando o termo é associado ao ramo da 

publicidade é caracterizado como um símbolo que serve de 

identificação de uma empresa, instituição, produto, marca, etc. No 

entanto essa definição implica que o logotipo consista numa 

estilização de uma letra ou na combinação de um grupo de letras com 

design característico, fixo e peculiar. No entanto este tipo de 

representação pode por vezes encontrar dificuldade dado aos 

cânones do idioma de cada cultura, podendo não ser compreendido 

de forma correta. Exemplo disso é a marca Olá (em Portugal) que 

criou várias versões de si mesma, consoante o país em que se insere.  
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Embora essa definição resulte para algumas marcas, como é o caso da 

TAP, que utiliza um conjunto de letras em forma de sigla para se 

identificar, o mesmo não acontece para outras marcas que recorrem 

a apenas um símbolo visual como forma de representação. 

Para essas o termo mais correto a utilizar é o de símbolo, cujo 

significado está associado a “um elemento representativo que está no 

lugar de algo que tanto pode ser objeto, conceito, ideia, quantidade 

ou qualidade.” (Sousa, 2011, p. 91). Tal como o logótipo, este 

representa um conjunto de conceitos, ideias e significados, e utiliza 

para isso um suporte de emblema ou insígnia. Este, por ser um 

elemento não escrito, é reconhecido por um conjunto mais alargado 

de indivíduos não estando restringido pelos cânones do idioma de 

cada cultura. 

 

Tipografia 

Esta é, como afirma Healey, “a roupa que envolve as palavras, dando-

lhes carácter, ênfase e uma subtil, mas distinta personalidade que o 

leitor em geral sente de forma inconsciente.” (Healey, 2009, p. 96). 

Assim, compreende-se que a tipografia é um elemento importante no 

que diz respeito à forma como a marca é interpretada pelos 

consumidores. Ela tem o objetivo de “reforçar o carácter distintivo da 

identidade visual” (Sousa, 2011, p. 92), tornando-se numa 

característica simbólica que permite o fácil reconhecimento da 

mesma pelos consumidores. Exemplo disso é o logótipo da Coca-Cola 

que através da utilização de uma tipografia icónica reforça a sua 

Fig. 18. Representação da 

variação gráfica da marca da 

Olá em diversos países 

Fig. 19. Representação gráfica 

da marca da TAP Portugal 

Fig. 20. Representação gráfica 

da marca da Nike, que utiliza 

o “swoosh” como símbolo 

representativo 

Fig. 21. Representação gráfica 

da marca da Coca-Cola 
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personalidade e é facilmente reconhecível.  

No entanto, sendo a tipografia um elemento presente em vários 

dispositivos da comunicação da marca, é fundamental fazer distinção 

entre a tipografia que é utlizada na representação gráfica da marca e 

a que é utilizada no material básico de comunicação. 

 

Cor 

Esta é em algumas marcas, um elemento tão ou mais importante que 

a própria grafia. Algumas cores ficam de tal forma associadas a certas 

marcas que passam a ser identificadas como cor da marca, como é o 

caso, por exemplo, das marcas Benetton e Ferrari. 

No entanto, ao escolher uma paleta cromática para uma determinada 

marca é necessário por um lado, ter um domínio da componente física 

da cor de modo a “alcançar os melhores resultados formais, ao nível 

da legibilidade, contraste, dinamismo” (Sousa, 2011, p. 93) e 

reprodução gráfica da mesma. Por outro, é necessário considerar a 

sua componente emocional. Isto porque, como reflete Healey, há que 

“considerar o sentimento que as cores (e as suas combinações) 

produzem nas pessoas (…) e compreender as associações culturais de 

certas cores.” (Healey, 2009, p. 92). 

 

Estilo Gráfico 

Este engloba todos os elementos de apoio à comunicação da marca, 

como por exemplo a fotografia, ilustração e outros elementos 

gráficos como barras de cor, filetes, tracejados, etc. Estes elementos 

visuais, quando bem selecionados, além de contribuírem para uma 

imagem de marca coerente, fazem com que o cliente seja 

influenciado por toda a envolvente e enquadramento que é dado, 

neste caso, ao produto, criando expetativas sobre a experiência que 

irá ter com o mesmo. Todos estes elementos exteriores à 

representação gráfica da marca contribuem para que se construa 

uma “imagem de confiança” (Sousa, 2011, p. 94) em torno das 

mesmas. Como afirma Mollerup, “o juízo qualitativo geral que 

Fig. 22. Representação gráfica 

da marca da Ferrari 

Fig. 23. Representação gráfica 

da marca da Benetton 
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proporciona a envolvente” funciona como “uma noção chave em todo 

o tipo de negócio e o principal objetivo do design profissional.” 

(Mollerup, 1987, p. 10). 

O estilo gráfico deve estar presente em todas as frentes de 

representação da marca, como por exemplo nas campanhas de 

promoção, de modo a que haja uma correta compreensão e 

assimilação dos valores e da identidade da marca. 

 

Fatores ligados a outros sentidos 

Estes fatores, não fazendo parte dos principais elementos básicos da 

marca, são elementos que, indo para além da componente visual, 

oferecem uma outra dimensão à marca, “associando-a a um som, 

cheiro, sabor ou toque.” (Sousa, 2011, p. 95).  

Martin Lindstrom refere que “os consumidores reagem 

poderosamente às marcas que conseguem envolver todos os 

sentidos.” (apud. Healey, 2009, p. 104), o que é comprovado no 

exemplo que Healey dá dos padeiros e pasteleiros, que desde cedo se 

aperceberam que “um odor forte e agradável atrai as pessoas e 

estimula a comprar.” (Healey, 2009, p. 104). O mesmo acontece com 

certos produtos portugueses, como o icónico pastel de belém, a 

aveirense bolacha americana do Zé da Tripa ou as padas de Vale 

d’Ílhavo, que emanam um cheiro apetitoso e convidativo quando são 

vendidas nas tasquinhas do festival do bacalhau. 

De igual forma, no caso do projeto a desenvolver, o cheiro a sal é uma 

característica identificadora do produto em questão e funciona como 

um forte representante da cultura Aveirense, devendo por isso ser 

trabalhado como elemento atrativo dos consumidores. No entanto, 

este deve ser utilizado moderadamente, sob pena de se tornar 

demasiado intenso e ter o efeito contrário ao esperado. 

Assim, conclui-se que é proveitoso ter em conta a utilização de outros 

estímulos para além do da visão, pois estes, quando bem utilizados, 

possibilitam uma experiência mais relevante para o consumidor que 

posteriormente valoriza a marca e se fideliza à mesma.  

Fig. 24. Pasteis de Belém 

Fig. 25. Padas de Vale d’Ílhavo 

Fig. 26. Produção de sal nas 

Salinas de Aveiro 
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1.5.2 Elementos relacionados com o produto e a sua comunicação 

 

Produto 

Este foi, em primeira instância o motivo que deu origem ás marcas. 

Estas surgiram com o intuito de identificar produtos, alcançando 

posteriormente uma dimensão mais alargada. No entanto, convém 

manter o foco no produto porque é ele, na maioria dos casos, a 

principal fonte de experiência e conexão entre a marca e o 

consumidor. Assim, é prudente associar o desenho do mesmo às 

expectativas da marca, criando assim um “equilíbrio entre a 

componente estética e a funcional dos objetos.” (Sousa, 2011, p. 97). 

O desenho dos próprios produtos deve ser, por isso, indissociável da 

imagem e dos valores da marca, garantindo que a espectativa em 

relação á mesma é cumprida e aumentando consequentemente o 

índice de confiança dos consumidores pelas marcas e seus produtos.  

 

Embalagem 

É um elemento que, dada a sua multifuncionalidade, é extremamente 

importante no que diz respeito à difusão de um determinado produto 

de uma determinada marca no mercado.  

Ela serve, em primeiro lugar, como contentor que deve proteger o 

produto, tal como foi concebido, até chegar ao consumidor. Em 

segundo lugar, deve ser uma interface comunicacional entre o 

consumidor e a marca, comunicando de forma eficaz a identidade da 

marca para conseguir atrair a atenção do consumidor em espaços 

públicos. 

Assim, ao desenvolver uma embalagem, é importante, em primeiro 

lugar, “ter o cuidado de responder às convenções prevalecentes de 

um mercado concreto” (Mollerup, 1987, p. 88) para que o produto 

seja facilmente reconhecido pelos consumidores. Em segundo lugar, é 

necessário que a comunicação da embalagem esteja de acordo com a 

identidade visual da marca. É também necessário que a embalagem 

seja suficientemente distinta da de outros produtos da mesma 
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categoria de modo a “individualizar o produto.” (Mollerup, 1987, p. 

88). No entanto, é aconselhável que esta distinção não seja de tal 

maneira radica, não vá o produto deixar de ser reconhecido na 

categoria em que se insere. (Mugge, Massink, Hultink, & van den 

Berg-Weitzel, 2014, p. 593). 

 

Publicidade, marketing e relações públicas 

Estes elementos contribuem para a promoção do produto, serviço, 

empresa ou marca e devem funcionar em complementariamente 

umas às outras, “contribuindo cada uma com os seus conhecimentos 

e mais valias para a valorização da marca.” (Sousa, 2011, p. 99). 

O marketing tem como finalidade analisar o mercado circundante e, 

servindo-se do comportamento do mesmo, identificar necessidades e 

criar oportunidades a partir do desenvolvimento de estratégias 

coerentes para a marca. 

Depois de efetuado este estudo, é definida uma comunicação 

publicitária específica que corresponda ás necessidades do mercado. 

A publicidade é assim uma estratégia de comunicação de carácter 

persuasivo e tem o intuito de promover comercialmente uma 

empresa ou produto acelerando o circuito económico produção-

consumo. Por ser um suporte efémero, ela tem mais facilidade em 

surpreender o consumidor, auxiliando-se de variações constantes 

nas estratégias de comunicação que apresenta e “a sua omnipresença 

confirma-a como um símbolo da cultura das sociedades industriais.” 

(Moles & Costa, 1999, p. 13 apud. Sousa, 2011, p. 99) 

A marca está presente em forma de publicidade em todos os suportes 

possíveis de comunicação, desde os mais clássicos – cartazes, 

outdoors, revistas jornais, etc. – a suportes como t-shirts, bonés, pins 

e suportes audiovisuais como radio, televisão ou internet.  

Por último, as relações públicas funcionam como face invisível da 

comunicação de uma marca e são muitas vezes o elemento 

construtor por detrás das marcas mais bem-sucedidas. A sua 

estratégia assenta na agitação da opinião publica por forma a abrir 
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caminho às mensagens que a publicidade vai lançar. Nesse sentido, 

recorre geralmente às redes sociais e aos meios de comunicação 

social para ir deixando lentamente escapar alguma informação para 

atiçar a chama da curiosidade sobre o objeto da sua ação. 

 

Apoio ao Cliente 

O apoio ao cliente compreende todos os contactos efetuados entre a 

empresa e o cliente, podendo variar entre um simples contacto de 

balcão até ao serviço pós-venda de uma empresa. Este assume em 

muitos casos um papel “tão ou mais relevante para o sucesso (da 

marca) do que a Publicidade e as Relações Públicas.” (Sousa, 2011, p. 

102). Como foi referido anteriormente por Atkin (2008), é contacto e 

a conexão com as pessoas que verdadeiramente convertem um 

consumidor a uma marca e é, consoante a experiência a que estes 

foram expostos que é associado, ou não, valor a uma determinada 

marca. Isto porque atualmente, dada a saturação em que o mercado 

de produtos se encontra, o consumidor tem muito por onde optar se 

a relação com a marca não for a expectável. 

Assim, “fornecer um nível de atendimento ao cliente que exceda as 

expetativas é a melhor forma de criar burburinho e de fazer com que 

as pessoas falem de uma marca” (Healey, 2009, p. 129), levando à sua 

fidelização. Além disso, como afirma Atkin, uma boa relação da marca 

com os consumidores não só cria uma relação de confiança como 

transforma os consumidores em verdadeiros “advogados de defesa” 

(Atkin, 2008, p. 83) da mesma. 

 

Como afirma Sousa, “esta receita é de largo espetro, podendo 

funcionar tanto com a frutaria de bairro como com marcas de grande 

dimensão.”(Sousa, 2011, p. 102). Nesse sentido, ela é uma das 

ferramentas a ter em consideração no desenvolvimento do projeto 

que iremos apresentar. 

Com isto, e dependendo do sucesso, são criados laços fortes e uma 

relação de confiança entre consumidor e marca que facilmente 
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motivará o retorno do mesmo e a divulgação de uma boa imagem de 

marca. No entanto, se o contrário suceder, corre-se o risco de 

descontentar “os crentes” que “rapidamente sairão do culto e se 

revoltarão contra a marca.” (Atkin, 2008, p. 167). 

Assim conclui-se que “toda a ação, toda a oferta, toda a comunicação, 

deve ser escrutinada no compromisso que assume com os membros.” 

(Atkin, 2008, p. 168) 

 

 

 

1.6 CONCLUSÃO DE CAPÍTULO 

 

O estudo da história da marca permite perceber a evolução que a 

mesma teve ao longo das épocas e a importância que cada fase teve 

na construção da sua definição atual. Para o projeto desenvolvido 

nesta dissertação, a análise feita foi relevante visto que evidenciou os 

parâmetros a ter em atenção para a construção de uma imagem de 

marca coesa, capaz de ir ao encontro da estratégia definida. Para 

além disso, o estudo demonstrou que a atual definição da marca se 

encontra no campo emocional e que, por isso, ao desenhar uma 

estratégia é importante criar uma experiência de marca que envolva 

o consumidor nos valores e história que queremos transmitir. 

Compreende-se, portanto, que os consumidores são o elemento 

principal a conferir sucesso a uma marca e que, para que uma marca 

tenha sucesso, ela tem de transmitir confiança. Nesse sentido, os 

valores de marca devem ser visíveis e estar representados em todas a 

vertentes que a mesma toca, de modo a que a imagem de marca se 

mantenha coerente em todos os suportes.  

 

 

 

 

 



41.  Mestre Zé: Um projeto de Branding para a venda móvel de produtos gastronómicos 

associados ao bacalhau 
 

 

 

 

2. ESTRATÉGIA: VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS 

 

O foco deste projeto centra-se na comunicação de produtos 

gastronómicos associados ao bacalhau, produzidos segundo o 

processo de cura tradicional português, capazes de serem produzidos 

e vendidos em espaços móveis. Este produto está diretamente 

inserido na cultura e tradição portuguesa, mais especificamente da 

zona de Aveiro. Assim, entendeu-se relevante aprofundar estudos 

acerca do território e do papel que o design pode ter para a 

valorização de um produto com valor local. 

 

 

2.1 Relação Global – Local 

 

Vivemos numa sociedade pós-moderna, reconhecida por ser a era do 

conhecimento e da informação de acesso fácil. Alguns estudiosos 

denominam esta era como a era da globalização, em que há uma 

“liquefação do mundo sólido precedente (era moderna)”(Krucken, 

2009, p. 9) que dá origem a uma modernidade liquida, instável, e 

consequentemente em constante mudança. Para Branzi, Bauman e 

Manzini é como se “vários contentores antes rígidos e protegidos se 

rompessem e seus conteúdos se misturassem, dando origem a 

conhecimentos até então pouco considerados e sistematizados pela 

comunidade de referência.”(Krucken, 2009, p. 9). Bauman afirma 

mesmo que a globalização é uma cultura de consumo cíclico de curto 

prazo e que promove o individualismo e o descarte de identidades, 

consequência desse movimento acelerado. (Lourenço, 2015, p. 294). 

No entanto, a globalização é, em si mesmo, positiva, visto que, ao 

promover uma comunicação global e um cruzamento de referências, 

proporciona novas oportunidades ao nível do design, com 

abordagens alternativas em campos de conhecimento até então 

pouco explorados.  
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2.1.1 Definição de Global e Local 

 

O conceito “global” está relacionado com a homogeneização de algo, 

neste caso das culturas e das relações sociais em seu redor. Giddens 

caracteriza a globalização “pelos laços genuinamente mundiais, ou 

seja, quando eventos que ocorrem em um lado do globo afetam 

comunidades e relações sociais no outro”. (Pichlera & Mello, 2012, p. 

1). 

O conceito “local”, quando ligado à vertente cultural, refere-se aos 

laços criados dentro de uma comunidade particular, a partir das 

relações quotidianas em espaços geográficos relativamente 

pequenos e delimitados, assim como dos códigos e sistemas próprios 

de representação que dessa interação advêm.(Featherstone, 1993. 

apud Braga, Morelli, & Lages, 2004, pp. 55–56).  

 

 

2.1.2 Sociedade em Rede: entre o local e o Global 

 

Vivemos atualmente numa sociedade em rede, caracterizada por 

relações, que mantemos diariamente, com todos os produtos que nos 

rodeiam, oriundos de todos os cantos do mundo. Segundo Morin, 

provavelmente “De manhã, liga o seu rádio japonês, toma café da 

América Latina, põe a camisa de algodão da Índia, uma calça de lã da 

Austrália, uma carteira de réptil africano. Tem rum da Martinica, 

tequila mexicana, saquê e talvez cachaça brasileira. Escuta sinfonia 

alemã, com a direção de um maestro coreano ou japonês.” (Morin, 

2002, p. 46 apud. Krucken, 2009, p. 36) 

Mesmo que não seja exatamente assim, esta é uma descrição 

bastante realista da sociedade pós-moderna em que estamos 

inseridos. A globalização coloca-nos em constante relação com 

produtos de variados locais e com diversas identidades.  

Alguns estudiosos denominam esta era de modernidade líquida, 

instável, “promotora do declínio das identidades territoriais sob as 
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forças da estandardização, e desconstrução do local enquanto 

singularidade, bem como a descaracterização ou perda de 

autenticidade das culturas locais, frente á sua cada vez maior 

permeabilidade às influências externas.” (Featherstone, 1993. apud 

Braga et al., 2004, pp. 55–56). 

No entanto, esta perspetiva da globalização radical não pode ser 

encarada como verdade absoluta. Na questão da globalização há 

também quem adote uma posição mais ponderada, defendendo que 

“a globalização não significa o fim de toda a identidade territorial 

estável, mas que, ao contrário, cada sociedade ou grupo social é capaz 

de preservar e desenvolver seu próprio quadro de representações, 

expressando uma identidade e uma memória espacial que 

engendram a sociedade comunitária” e que, pelo contrário, 

contribuem para a valorização das diferenças de cada cultura. (Braga 

et al., 2004, p. 56). 

Lia Kruken, afirma que “a aparente oposição de relações criadas pela 

globalização pode representar complementaridades e o surgimento 

de novos cenários e possibilidades, que requerem lógicas e 

perspetivas de análise alternativas.” (Krucken, 2009, p. 37). Krucken 

explora o conceito de local e propõe uma abordagem ao design que 

esteja centrada nos produtos locais e na sua valorização. Entende 

que, sendo que o design é uma disciplina que se insere “em todas as 

fases do processo produtivo, e não somente na fase final por meio da 

inserção dos atributos plásticos”, ele tem a oportunidade de agregar 

valor a um produto ao longo da sua cadeia produtiva. (Krucken, 2009, 

p. 10) 

A constante mudança em que a sociedade pós-moderna se encontra 

cria vários constrangimentos, como foi explicado anteriormente. No 

entanto, promove novas oportunidades em campos de conhecimento 

distintos, até então pouco explorados. Assim, atualmente é 

proveitoso explorar a relação entre local-global, e criar produtos de 

design que favoreçam a conexão entre esses dois polos. Segundo 

Manzini, “a interseção de duas estratégias complementares pode 
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representar um cenário de “localismo cosmopolita”: a interação 

equilibrada da dimensão local com a dimensão global e a valorização 

sustentável dos recursos locais.” (Manzini, 2004 apud. Krucken, 

2009, p. 37). Compreende-se, portanto que, a sociedade global em 

que estamos inseridos pode ser utilizada a favor da identidades 

locais, sendo uma plataforma para as valorizar. 

É necessário criar redes de diálogo entre redes locais e globais, para 

que se possam desenvolver soluções favoráveis de modo a conseguir 

reenquadrar e reposicionar produtos com valor local na atualidade 

global e tecnologicamente avançada em que habitamos, tomando 

partido da mesma para atingir um reconhecimento global pelos 

produtos locais que, consequentemente, remeta para a valorização 

dum território local. 

A autora refere que “o desenvolvimento de alianças e redes,(…) são 

essenciais para fortalecer a competitividade local e a valorização de 

produtos e serviços, equilibrando tradição e inovação.” (Krucken, 

2009, p. 37). 

 

Em virtude de adotar uma abordagem ao design que esteja centrada 

na valorização de identidades locais e dos seus produtos, foi 

necessário aprofundar o estudo relativamente ao significado de valor 

local. Em primeiro lugar, fazendo uma abordagem à definição de 

território e como ela está ligada com a noção de local. Em segundo 

lugar, analisando o que caracterizamos como produto com valor local. 

Depois desta análise efetuada será possível compreender quais os 

procedimentos a utilizar para o desenvolvimento de estratégias de 

design centradas na valorização de um produto local. 

 

 

2.1.3 Dimensão local: território e cultura 

 

Analisando o conceito de território percebemos que este “é o espaço 

apropriado por um ator, sendo definido e delimitado por e a partir de 
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relações de poder, em suas múltiplas dimensões.” (Raffestin, 1993 

apud. Braga et al., 2004, p. 26). Um território não é constituído 

apenas pela dimensão física e material do espaço; ele é também 

resultado de “um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais” (Raffestin 1993 apud Braga et al., 2004, p. 26). O território é 

assim considerado uma construção social, que varia consoante o 

contexto, a escala e os intervenientes do espaço. Pode-se dividir o 

conceito de território em quatro dimensões: a dimensão física, 

económica, sociopolítica e simbólica. A dimensão física representa 

todas as características físicas do espaço, as naturais e as resultantes 

da interação que o ator social tem com o espaço físico. A dimensão 

económica relaciona-se com os “processos sociais de produção, de 

consumo e de comercialização” (Braga et al., 2004, p. 27), que são 

efetuados no território físico. A dimensão sociopolítica representa 

todas as relações sociais de poder presentes no espaço. Por último, a 

relação simbólica, a que tem mais importância para o estudo, envolve 

um “conjunto específico de relações culturais e afetivas entre um 

grupo e lugares particulares, uma apropriação simbólica de uma 

porção do espaço por um determinado grupo, um elemento 

constituído de sua identidade” (Braga et al., 2004, p. 27). Território é, 

portanto, entendido como um suporte de formação de identidades 

individuais e coletivas, que permite que um dado grupo de atores se 

identifique como um grupo com características especificas.  

Entende-se assim que território é um espaço moldado a partir das 

dimensões físicas e sociais, e influenciado por forças internas e 

externas, onde há uma apropriação coletiva por partes dos atores e 

são criados laços entre os mesmos. Deve ser compreendido “como 

parte de uma totalidade espacial” (Braga et al., 2004, p. 27). É neste 

espaço, moldado pelas relações sociais, que surge a cultura local.  

 

Esta é definida por Featherstone como “a cultura particular de um 

grupo que, a partir de relações quotidianas em espaços geográficos 

relativamente pequenos e delimitados, estabelece códigos comuns e 
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sistemas próprios de representação.” (Featherstone, 1993 apud 

Braga et al., 2004, pp. 55–56). Assim, compreende-se que a cultura 

local engloba um conjunto de códigos e sistemas de representação 

que um determinado grupo de atores que se insere num determinado 

tipo de território de pequena escala, define como seu e como parte da 

sua identidade social. 

 

 

 

2.2 Produto com valor local  

 

A partir da análise deste dois conceitos e da forma como interagem 

entre si, sendo o território uma construção social, definido não como 

um local físico mas sim como um espaço de relações sociais de várias 

dimensões entre um grupo de pessoas que, por sua vez, elaboram um 

conjunto de códigos e sistemas de representação, denominados 

como cultura local, entende-se que é o individuo que define que 

produtos considera terem valor local.  

 

 

2.2.1 Novos movimentos alimentares 

 

Ilvery considera que “a expansão da agricultura industrial levou os 

consumidores a se alienarem da produção de alimentos 

contemporânea.” (Ilbery et al.,2005 apud Sims, 2009, p. 323). Embora 

esta afirmação não possa ser considerada de forma global, é certo 

que a industrialização que se tem vindo a verificar no setor alimentar, 

tem estado envolvida numa série de polémicas, como por exemplo, as 

crises que se têm verificado no setor alimentar como a BSE e a Crise 

da Febre Aftosa (Blay-Palmer & Donald, 2007; Boniface, 2003; 

Kneafsey et al., 2004 apud Sims, 2009, p. 323) ou as quedas que se 

têm verificado no rendimento agrícola, resultado da pressão exercida 

nos agricultores para produzirem mais ao mesmo tempo que têm de 
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manter um preço competitivo de mercado. Com isto, a percentagem 

final que cabe aos agricultores diminuiu drasticamente para os 7,5%, 

quando à 60 anos atrás era de 50% (Ilbery et al.,2005 apud Sims, 

2009, p. 323) fazendo com que, em muitos casos o preço de comercio 

não seja suficiente para suportar os custos de produção e 

processamento dos produtos.  

 

Estas informações têm vindo a chegar progressivamente aos 

consumidores, verificando-se o aparecimento de novos movimentos 

alimentares, em oposição ao setor industrial, que privilegiam uma 

abordagem mais ecológica de produção e a interligação com 

companhias agrícolas mais pequenas, focadas na produção de 

produtos para mercados de pequena escala. Movimentos deste tipo 

tendem a valorizar mais a relação entre produtor e consumidor, 

dando ênfase ao valor local de um produto, seus produtores e 

métodos de produção. Exemplo disso é o movimento internacional 

Slow Food, surgido na década de 1980 em Itália, como reação ao 

crescimento da cadeia de Fast Food McDonald’s. . Este movimento, 

cujo fundador e atual presidente é Carlo Petrini, surge com o objetivo 

de organizar e financiar projetos que defendam a biodiversidade 

agrícola e as tradições gastronómicas, celebrando as tradições locais, 

os sabores e as receitas. A sua ambição é converter as refeições num 

evento gastronómico e social, que favoreça as comunidades locais e 

as suas culturas alimentares. (Slow Movement, n.d.) 

Embora movimentos como este tenham ainda uma escala reduzida e 

não representem, por isso, a totalidade dos consumidores, revelam 

uma tendência para a valorização de produtos que estão associados a 

sistemas de produção sustentáveis e que provêm da gastronomia 

local. 
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2.2.2 Busca pela autenticidade 

 

Esta valorização de “alimentos percebidos como “tradicionais” e 

“locais” também podem ser vistas como ligadas a uma busca pela 

autenticidade.” (Sims, 2009, p. 324). 

Definir autenticidade é algo que se tem provado complexo, ao longo 

dos anos com teóricos como Taylor a afirmar que “há pelos menos 

tantas definições de autenticidade quantas aquelas que se escrevem 

sobre ela” (Taylor, 2001, p. 8 apud Sims, 2009, p. 324). Alguns 

teóricos como Boorstin, denominavam autenticidade como um 

conceito objetivo definido pelos conceitos estáticos de local e cultura 

do local (Boorstin, 1964 apud Sims, 2009, p. 324). Partindo desse 

pensamento, concluía-se que os objetos eram dotados de 

autenticidade tendo em conta uma lista especifica de critérios, 

independentemente da perceção do consumidor. A rigidez desta 

definição tornou-a muito criticada e frágil.  

Atualmente, teóricos contemporâneos vieram refutar essa definição, 

fazendo uma apreensão do conceito de autenticidade de uma forma 

muito mais líquida. Estes argumentam que todas as culturas mudam 

e, consequentemente, o próprio conceito de cultura está em 

constante mutação, o que impossibilita a identificação de sociedades 

puras e que inviabiliza exemplos puros de autenticidade (Bell & 

Valentine, 1997; Germann Molz, 2004; Jackson, 1999; Meethan, 

2001. apud Sims, 2009, p. 324). Mais recentemente, Hughes 

caracteriza o conceito de autenticidade como uma construção social, 

em que os indivíduos é que definem o que consideram autêntico e a 

razão de ser dessa autenticidade (Hughes, 1995. apud Sims, 2009, p. 

324). 

 

O valor de autenticidade passou a estar diretamente relacionado 

com a perceção do individuo e com o que ele evidência como objeto 

de valor autêntico. Constrói-se assim um novo nível de autenticidade 

centrado na pessoa, que afirma que a denominação do que tem ou 
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não valor de autêntico não está assente nos objetos ou atrações, mas 

sim relacionado com a resposta que uma experiência particular causa 

no utilizador.  

Surge assim o conceito de autenticidade existencial, que descreve a 

maneira como os consumidores, ao estarem envolvidos com certos 

produtos, construem a sua própria identidade com o intuito de esta 

seja mais autêntica. “Os consumidores não procuram a autenticidade 

apenas no Outro. Eles também procuram autenticidade fora e entre 

eles mesmos” (Wang, 1999, p. 364. apud Sims, 2009, p. 325). Assim, 

estando o conceito de autenticidade ligado à perceção do 

consumidor, varia consoante o ambiente em que o mesmo está 

inserido. Neste caso, a sociedade moderna é um grande 

influenciador. Segundo Taylor,  

 

“Authenticity is valuable only where there is perceived 

inauthenticity. Such is the “plastic” world of the consumer. 

Enamoured by the distance of authenticity, the modern 

consciousness is instilled with a simultaneous feeling of lack and 

desire erupting from a sense of loss felt within “our” world of mass 

culture and industrialisation and giving rise to possibilities of 

redemption through contact with the naturally, spiritually and 

culturally “unspoilt”.” (Taylor, 2001, p.10. apud Sims, 2009, p. 325) 

 

O autor afirma que a definição de autenticidade está diretamente 

relacionada com a perceção de falta de autenticidade, sendo 

influenciada pela sociedade que envolve o individuo. Assim, 

considerando que a sociedade em que o consumidor se insere é uma 

sociedade de “plástico”, a qual é associada a inautenticidade, existe 

uma consequente procura pela autenticidade no que está mais 

distante e diretamente oposto a essa realidade. Instala-se assim um 

sentimento de angústia e de perda relativamente à sociedade das 

massas e à industrialização, por parte do consumidor, apenas solúvel 

através do contacto com o que é (ou parece ser) natural, espiritual e 
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culturalmente “intocado”. (Taylor, 2001, p.10. apud Sims, 2009, p. 

325).  

Como já foi referido anteriormente, os novos movimentos 

alimentares que começam a surgir espelham uma consciencialização 

por parte dos consumidores em relação à inautenticidade do atual 

setor alimentar industrial, atribuindo valor a produtos que 

representem o oposto dessa realidade. Nesse sentido, é 

compreendido o motivo da valorização de produtos associados à 

gastronomia local. 

 

Entende-se, portanto, que é proveitoso ter em conta a autenticidade 

existencial dos consumidores, tentando oferecer produtos e 

experiências que vão de encontro à definição de autenticidade que 

procuram. Isto porque os consumidores procuram “desenvolver um 

senso de identidade autêntico através da compra de determinados 

produtos” (Sims, 2009, p. 326), cabendo ao designer criar as 

estratégias necessárias para que os seus produtos sejam 

percecionados como produtos com valor autêntico.  

Assim, torna-se essencial analisar as particularidades que fazem com 

que certos produtos sejam percebidos como produtos com valor 

local, de modo a que elas possam contribuir para a o 

reenquadramento de produtos e que estes ofereçam ao consumidor 

uma experiência de valor que vá de encontro à sua definição de 

autenticidade, fomentando a sua autenticidade existencial.  

 

 

2.2.3 Estrela de valor: imensões para avaliação de produtos e 

serviços 

 

O valor que um consumidor atribui a um determinado produto está 

diretamente relacionado com a “qualidade percebida” que ele tem do 

mesmo. A “qualidade percebida” de um produto está dependente de 

três momentos: antes, durante e após o consumo do mesmo. Segundo 
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Krucken, antes de consumir um produto, o consumidor tem uma 

perceção da qualidade do mesmo apelidada de “qualidade esperada”. 

Após o consumo do mesmo, pode-se falar em “qualidade 

experienciada”. A “qualidade percebida” resulta da junção das duas 

qualidades, ou seja, da experiência de consumo do produto. O valor 

que o consumidor atribui a um produto está associado em parte à 

“qualidade percebida” que este tem do mesmo, mas também à 

relação de confiança que este constrói com o produto. (Krucken, 

2009, p. 26). 

 

 

 

Segundo a autora, existem seis dimensões que permitem uma 

avaliação do valor de produtos e serviços. São eles, o valor funcional 

ou utilitário; valor ambiental; valor social; valor económico; valor 

emocional; valor simbólico e cultural. 

 

Fig. 27. Quadro de análise de 

valor de um produto ou 

serviço 
(Krucken, 2009, p.27) 
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O valor funcional ou utilitário refere-se aos atributos objetivos de 

um produto. Isto é, às suas qualidades intrínsecas e de uso, “a sua 

composição, origem e propriedades, à segurança de consumo e 

aspetos ergonómicos” (Krucken, 2009, p. 27), enquanto que o valor 

ambiental se prende com as qualidades ambientais que este possa ter 

e se a sua construção, utilização ou consumo estão associados a 

práticas sustentáveis e ambientais.  

O valor social está relacionado com os aspetos sociais que permeiam 

os processos de produção, comercialização e consumo dos produtos 

e o valor económico baseia-se na relação de custo/benefício dos 

mesmos. 

O valor emocional é um valor de caráter subjetivo, incorporando 

“motivações afetivas ligadas às perceções sensoriais que 

compreendem componentes táteis, visíveis, olfativas e gustativas e o 

sentimento relacionado à compra e ao consumo/utilização do 

produto.” (Krucken, 2009, p. 27).  É também este valor que está 

relacionado com a dimensão “memorial”. Esta refere-se às 

lembranças positivas e negativas de acontecimentos passados, ou 

Fig. 28. Estrela de Valor 
(Krucken, 2009, p.28) 
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seja, elementos que de certo modo influenciaram a identidade dos 

consumidores no passado. Isto está interligado com a perceção que o 

consumidor tem da sociedade moderna. Se o produto em questão 

criar uma experiência percebida mais ligada com a definição de 

autenticidade atual, mais valor emocional positivo conseguimos criar 

no consumidor, oferecendo-lhe uma experiência que fomenta a sua 

autenticidade existencial. 

O valor simbólico e cultural está por sua vez associado “ao desejo de 

manifestar a identidade social, pertença a um grupo étnico, 

posicionamento político entre outras intenções”. (Krucken, 2009, p. 

28). Este é influenciado pelo contexto sociocultural em que um 

determinado produto está inserido e à sua interpretação estética 

dentro desses contextos. Neste valor estão inseridos todos os 

elementos que relacionam o produto com tradições, rituais, mitos, 

origem histórica e o sentido de pertença que evocam nos 

consumidores. É esta dimensão que permite que os consumidores, 

em contacto com determinado produto, se sintam ligados á cultura 

desse local. 

 

Sendo assim, considera-se que o valor emocional e o valor simbólico e 

cultural são as dimensões mais pertinentes para o projeto em 

questão porque estão relacionadas com a relação criada entre o 

produto e consumidor. O objetivo principal do projeto é conseguir 

reenquadrar um produto com valor local na sociedade de consumo 

atual, dando-lhe visibilidade e enfatizando a sua identidade local. 

Nesse sentido, o valor emocional é importante para o 

desenvolvimento do projeto porque é ele o responsável pelo valor 

percebido através das “componentes táteis, visíveis, olfativas e 

gustativas” (Krucken, 2009, p. 27) de um determinado produto. O 

valor simbólico e cultural é também relevante pois evoca uma ligação 

e sentido de pertença nos consumidores relativamente a uma 

determinada cultura. Assim, com o projeto proposto, pretende-se 

criar uma experiência sensorial capaz de transportar o consumidor 
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para o ambiente cultural em que o produto se insere e espelhar na 

sua comunicação elementos socioculturais como tradições e rituais 

de forma a conseguir atrair o consumidor, criando  uma ligação entre 

o mesmo e o produto. 

 

 

2.2.4 Outros elementos relevantes para a perceção de valor 

 

Comida local como marca de uma cultura 

No sentido de compreender outras características que fazem com 

que produtos alimentares, em particular, sejam percebidos como 

produtos com valor local, foi necessário fazer uma análise da 

significância da palavra comida quando esta está relacionada com o a 

cultura de um local específico.  

 

Os consumidores tendem a associar o termo “comida local” a 

produtos que sejam considerados uma especialidade de um certo 

local, enquanto que os produtores consideram que um produto pode 

ser considerado local quando este é produzido e vendido na mesma 

área ou quando é considerado uma especialidade de uma região. 

(Sims, 2009, pp. 330–331). Destas considerações poderemos deduzir 

que os produtores têm um entendimento muito mais objetivo, 

enquanto que os consumidores têm uma opinião mais subjetiva do 

que pode ser considerado local, concentrando o valor local menos 

nas origens dos produtos e mais nos seus atributos simbólicos. (Sims, 

2009, p. 332). Os consumidores parecem procurar produtos que 

representem, segundo a sua perceção, a natureza típica de um local e 

consideram os alimentos e bebidas como bons sinais de tipicidade 

(Ilbery et al., 2003 apud Sims, 2009, p. 328). Como referem Bessière e 

Urry, “os alimentos locais podem ser particularmente populares 

entre os turistas porque são considerados produtos “icônicos” que 

capturam a natureza “típica” de um lugar em particular.” (Bessière, 

1998; Urry, 1990. apud Sims, 2009, p. 322).  
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A comida local tem assim a capacidade de simbolizar um lugar e uma 

cultura de modo a funcionar como marca desse lugar especifico, 

sendo extremamente importante para efeitos de diferenciação. 

 

Comida local como símbolo de sustentabilidade 

A gastronomia local é valorizada por estar associada a alimentos 

locais, devendo a sua popularidade à sua associação a uma série de 

valores como, por exemplo, à produção e processamento amigas do 

ambiente, à conservação das paisagens rurais “tradicionais” e ao 

apoio da economia local. Há, portanto, um fator de bem-estar 

associado ao seu consumo. Os produtos locais, de entre os quais a 

comida, por estarem geralmente ligados a técnicas de produção mais 

artesanais e valorização dos produtores, estão associados à ideia de 

sustentabilidade. Assim, ao optarem pela gastronomia local, os 

consumidores experimentam “a satisfação de escolher o que 

consideram ser uma forma mais ética de consumo e os prazeres 

pessoais de comer e fazer compras de forma diferente” (Soper, 2007. 

apud Sims, 2009, p. 328) e mais sustentável. Por tudo isto, os 

consumidores tendem a valorizar este tipo de produtos quer pela 

garantia de qualidade que lhes está associada, como por os fazer 

sentir-se bem consigo mesmo, sentindo que estão a contribuir para a 

economia local e a adotar práticas de consumo mais ecológicas e 

sustentáveis. Estas ações fomentam assim, a autenticidade 

existencial do consumidor. 

 

Comida Local como sinónimo de uma experiência autêntica 

Como já foi referido anteriormente os consumidores “buscam a 

autenticidade fora e entre eles mesmos” (Wang, 1999, p. 364. apud 

Sims, 2009, p. 325). Atualmente, procuram envolver-se em 

experiências que estimulem a sua autenticidade existencial.  Estando 

a sua ideia de autenticidade relacionada com novos modos de 

alimentação mais sustentável e distante da sociedade dita de 

“plástico”, atribuem valor de autenticidade a produtos que reflitam 
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um ambiente de produção “caseiro”. Assim, compreende-se que os 

consumidores valorizem determinados produtos por entenderem 

que os mesmos são “produtos “tradicionais” com uma longa história 

de produção naquele local.” (Sims, 2009, p. 329). Estes produtos são 

então percebidos como parte da identidade de uma cultura especifica 

e, por isso, satisfazem os critérios de autenticidade definidos 

anteriormente, que supõem o afastamento da inautenticidade 

presente na sociedade industrial atual “em virtude de estar em 

contacto com uma realidade que parece ser mais natural e intocada”. 

(Taylor, 2001, p.10. apud Sims, 2009, p. 325) 

Nesse sentido, os consumidores procuram cada vez mais 

experiências que lhes deem um senso de conexão com a cultura de 

um lugar específico. Segundo Sims, “a comida tem a capacidade de 

recordar emoções” (Sims, 2009, p. 333) provando ser uma excelente 

escolha no que diz respeito à conexão que têm com o local. Como 

refere Sims, “a comida evoca uma lembrança. Você come algo, não 

apenas porque é bom, mas porque evoca a lembrança do bom 

momento, e não importa onde no mundo você o come. O tempo em 

que você comeu pela primeira vez é o que a memória relata, e é muito 

unificador.” (Sims, 2009, p. 333).  

 

“A lot of this is about the story of the food, which you don’t get if you 

buy in the supermarket. And that’s what people are getting from 

coming to a farm shop – they’re getting a bit more of an experience, 

really.” (Sims, 2009, p. 333). 

 

Compreende-se que a busca que os consumidores fazem por 

autenticidade é na verdade uma busca por significado, (Sims, 2009, p. 

333) e encontram isso em produtos com valor local. Conclui-se 

também que o elemento mais importante a ter em conta no 

desenvolvimento de estratégias de valorização de produtos locais é o 

de criar uma experiência sensorial que permita ao consumidor sentir-

se envolvido pelo produto, pela herança e história do mesmo. É isso 
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que se pretende com este projeto de dissertação: conseguir, através 

do design, criar uma experiência sensorial do bacalhau, de modo a 

que os consumidores se sintam envolvidos e construam uma ligação 

com o mesmo.  

 

 

     

2.3 Valor local como elemento diferenciador 

 

Tendo em conta que o consumidor procura e valoriza produtos, 

serviços e experiências que lhe transmitam significado e fomentem o 

seu senso de autenticidade existencial, entende-se que é necessário 

fazer com que toda a experiência que circunda um determinado 

produto – como o cenário e o ambiente envolvente – operem em 

conjunto na criação de uma representação de autenticidade que 

consiga transmitir o valor inerente do produto local em questão, 

dando-lhe visibilidade. 

 

 

2.3.1 Artesanal como marca 

 

Atualmente, os significados atribuídos ao termo “artesanal” variam 

amplamente. Alguns defendem que este está ligado à ideia de algo 

que é produzido por uma empresa familiar, enquanto que outros 

sugerem que o termo está invariavelmente ligado com a qualidade 

inerente de um produto. (Leissle, 2017, p. 38). Jacques Torres 

equipara o conceito de artesanal ao de autenticidade. Quando 

interpretada pelos consumidores, a palavra “artesanal” foi associada 

ao conceito de intimidade, pela proximidade inerente entre o 

produtor e produto. É entendido pelos consumidores que “artesão” é 

alguém que tem conhecimento específico acerca de um determinado 

produto e que o percebe em todas as suas vertentes como, por 

exemplo, os seus sabores e texturas.  
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Ao longo do tempo, o termo “artesanal” tem vido a afastar-se do seu 

significado original, mantendo, no entanto, a sua significância quando 

é inserido num discurso comunicativo que lhe de forma e sentido: o 

storytelling. Como refere Klein, “num momento anterior da história da 

publicidade, as marcas ligavam-se a figuras imaginárias: John Green 

Giant, o homem Quaker Oats. Hoje, as marcas transmitem ideias: 

individualidade, democracia, liberdade.” (Klein 2002, apud Leissle, 

2017, p. 52). A palavra “artesanal” ou “artesão” junta as duas 

abordagens. Por um lado, está associada a uma série de ideais como, 

produção manual, intimidade, proximidade, qualidade inerente, entre 

outros, enquanto que por outro, implica invariavelmente uma pessoa. 

É esta vertente pessoal que confere valor aos produtos que utilizam 

este termo. “O critério mais elevado para a compra de um produto 

não é nem a qualidade nem o preço, mas o facto de acontecer entre 

pessoas conhecíveis.” (Leissle, 2017, p. 52). As pessoas têm a 

capacidade de contar histórias e é isso que as distingue da produção 

industrial. É através da apropriação desta “pessoa” que a narrativa 

neoliberal abstrata de uma marca se torna numa “pessoa real”, 

levando os consumidores a sentirem-se muito mais ligados aos 

produtos e, consequentemente, a atribuírem-lhe valor. (Leissle, 2017, 

p. 52).  

 

Assim, compreende-se que a valorização que os consumidores 

atribuem a um produto de valor local está mais ligada à dimensão 

empática que o produto cria nelas e menos nos processos utilizados 

na sua produção. Para eles, produtos com origem local têm mais valor 

percebido porque estão associados a pessoas, enquanto que 

produtos associados ao sistema de produção industrial não 

apresentam essa dimensão.  

 

“O que as pessoas pagam, não é tanto a própria marca, mas o que 

podem produzir com ela: o que se podem tornam com ela” (Arvidsson, 

2006, p. 68 apud. Leissle, 2017, p. 53) 

Fig. 29. Representação gráfica 

da marca Quaker Oats 
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Este raciocínio é importante porque permite compreender o 

potencial que o termo tem, quando é associado ao conceito de marca. 

Como refere Arvidsson, “o valor de “artesão” está, de forma similar às 

marcas, no “potencial produtivo que este tem na mente dos 

consumidores”(Arvidsson, 2006, p.74 apud. Leissle, 2017, p. 40). 

Atendendo a que o termo “artesanal” faz parte do universo de 

conceitos que enquadram a definição de autenticidade atual, é 

passível de ser associado a um anseio por algo no “estado pré-

moderno de produção”(Arvidsson, 2006, 5, apud Leissle, 2017, p. 41) 

e que esteja ligado a uma “pessoa real”.  

 

As marcas, ao incluírem o termo “artesanal”, ou outros conceitos que 

transmitam a mesma ideia na sua estratégia, conseguem representar 

os seus produtos como fontes de autenticidade. Portanto, termos 

que estejam relacionados com a ideia de produção “artesanal” são um 

elemento estratégico que deve ser utilizados de modo a criar uma 

experiência que enfatize o valor de uma marca e dos seus produtos, 

contribuindo para uma fácil apreensão dos produtos como produtos 

de valor. 

A palavra a utilizar não tem de ser necessariamente “artesanal”, 

tendo, no entanto, de transmitir essa mesma ideia. Como exemplo, 

associando ao projeto desta dissertação, a pretensão de valorizar os 

produtos derivados de bacalhau produzidos segundo a cura 

tradicional portuguesa, leva a que se coloque o enfase na expressão 

“à portuguesa”, dado que associa o produto às técnicas de produção 

artesanais portuguesas. 

 

 

2.3.2 Representação de autenticidade nos suportes de embalagem 

 

Em qualquer estratégia de uma marca, um elemento importante a ter 

em conta para o desenvolvimento de uma experiência de 

autenticidade que valorize um produto é a forma como ele se 
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apresenta ao público. É importante que a representação de 

autenticidade esteja presente em todos os suportes da marca, mas é 

especialmente importante que esta esteja representada 

corretamente nos suportes que estão em contacto direto com o 

consumidor, como é o caso da embalagem do produto. 

Estudos afirmam que “a literatura do design associa técnicas de 

artesanato à criação de experiências autênticas em produtos.” 

(Kälviäinen, 2000; Kettley and Smyth, 2004. apud Mugge et al., 2014, 

p. 596). Assim, a seleção de materiais que causem uma sensação de 

autenticidade é importante para a valorização do produto.  

Dando como exemplo um estudo realizado no âmbito do valor de 

autenticidade percebido em marcas de chocolate tendo em conta 

apenas a sua embalagem, chegou-se à conclusão que os 

consumidores atribuem mais valor de autenticidade a produtos que 

recorrem na sua embalagem a matérias associados a técnicas 

artesanais de produção. 

 

O exemplo apresentado comparava a embalagem do chocolate Côte 

d’Or Classics, cuja embalagem reproduz um embalamento feito à mão 

em papel kraft, com a embalagem do chocolate Verkade, que 

apresenta o produto envolto em folha de alumínio, numa embalagem 

de papel plastificado. Embora os produtos possuíssem um preço de 

mercado idêntico, os consumidores atribuíram mais valor à 

embalagem do chocolate Côte d’Or Classics, pois esta dava a 

sensação de o produto ter sido “praticamente embrulhado na 

herdade” (Mugge et al., 2014, p. 596). No entanto, é preciso ter em 

atenção que os materiais que causam sensação de autenticidade 

variam consoante a categoria de produtos.  

 

Conclui-se assim que a utilização na comunicação de um produto de 

materiais e métodos que reflitam a produção artesanal aumentam o 

valor percebido de autenticidade de um produto, pois refletem uma 

dedicação intransigente por parte da marca em ter uma oferta de 

Fig. 30. Embalagem do 

chocolate Cote d’Or Classics 
(Mugge et al., 2014, p.592) 

Fig. 31. Embalagem do 

chocolate Verkade 
(Mugge et al., 2014, p.592) 
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qualidade. Por outro lado, esses materiais, ao estarem ligados à ideia 

de produção “artesanal”, evocam a vertente pessoal, conferindo à 

marca uma dimensão mais singular. Essa dimensão, por sua vez, 

favorece a ligação do consumidor ao produto, fazendo com que o 

mesmo lhe atribua mais valor de autenticidade. 

Compreende-se assim que, de modo a criar uma experiência que 

enfatize o valor autentico de um produto, é necessário projetar na 

sua comunicação – através da seleção de materiais, formas gráficas e 

texturas especificas – valores que levem os consumidores a percebe-

los como tal. 

 

Krucken afirma que, ao entrar em contacto com um produto, “o 

consumidor procura informações que possam atuar como “garantias” 

ou “pistas” que possam confirmar a sua autenticidade” (Krucken, 

2009, p. 29). Assim, “quando os consumidores encontram um 

produto/embalagem, eles usam os sentidos para interpretar o seu 

design e, consequentemente, o design provoca respostas cognitivas, 

afetivas e comportamentais.” (Mugge et al., 2014, p. 53). 

Compreende-se que, ao analisar um produto, os consumidores 

procuram garantias de autenticidade e empregam os seus sentidos – 

analisando as características exteriores – na interpretação que fazem 

do produto, tendo as características extrínsecas de um produto, num 

primeiro momento, mais importância na perceção de qualidade e 

valor do que as intrínsecas. No entanto, um design apelativo de nada 

serve se as qualidades intrínsecas do produto não se verificarem. 

Aliás, se tal acontecer, a marca corre o risco de, ao não alcançar as 

expectativas criadas pelo consumidor, produzir o efeito contrario ao 

da valorização, contribuindo para uma imagem negativa deste em 

relação à marca. 

É necessário, ao desenhar o ambiente comunicativo do produto, fazer 

com que este esteja de acordo com a qualidade intrínseca do produto 

valorizando-o e transmitindo ao consumidor uma sensação de 

qualidade e valor.  
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2.4 CONCLUSÃO DE CAPÍTULO 

 

Compreende-se que, para a valorização de um produto com valor 

local é necessário desenvolver uma estratégia assente no 

desenvolvimento de uma experiência sensorial que consiga envolver 

o consumidor na história que queremos contar. Isto porque a 

autenticidade de um produto não depende do mesmo, mas da 

interpretação que dele fazem os consumidores. Nesse sentido, é 

pertinente que a experiência criada atravesse todos os suportes do 

serviço em questão de modo a transmitir uma representação de 

autenticidade e uma imagem de marca coesas.  

A importância destes conceitos para o projeto desenvolvido é visível 

ao nível da estratégia de marca que, através da representação de 

autenticidade, enfatiza o valor do produto local, de forma a poder 

reposicioná-lo no mercado atual. 
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3. ANÁLISE DO PRODUTO – O BACALHAU E A SUA RELAÇÃO 

COM A CULTURA PORTUGUESA  

 

O produto eleito para o projeto que se irá apresentar, foi o bacalhau, 

por este ser considerado um dos símbolos da gastronomia 

portuguesa e pela importância que o mesmo teve na construção da 

identidade cultural portuguesa. 

Assim, compreendeu-se ser importante efetuar uma breve análise da 

relação que este tem com a cultura portuguesa e de como alcançou o 

estatuto de produto com valor identitário.  

 

 

3.1 Resumo da história da pesca do bacalhau 

 

 

“Áspera, dura, tremenda, quase heroica. Uma verdadeira «epopeia dos 

humildes»” (Garrido, 2011, p. 89) 

 

 

Desde o século XVI que a história do bacalhau se cruza com a história 

portuguesa, em especial a de certas zonas do norte do país como 

Aveiro, Viana da Foz do Lima e Porto. Nessa altura, o bacalhau tinha 

grande valor como moeda de troca nas importações de ferro, 

madeiras e outros produtos. No entanto, o interesse por parte do 

Estado Português no “trato da Índias e no açúcar do Brasil” (Garrido, 

2011) levou ao assoreamento das barras de Aveiro e Viana e, 

consequentemente, a uma acentuada redução da frota portuguesa de 

navios de pesca de bacalhau. A cedência em 1713 da Ilha da Terra 

Nova à Inglaterra, por parte dos franceses, fez com que Portugal e 

Espanha perdessem por completo o mercado do bacalhau, passando 

assim a importar “bacalhau inglês” (Garrido, 2011), para consumo. 

Esta atividade só viria a ser revitalizada em meados do século XX, em 

consequência das reformas levadas a cabo pelo Estado Novo. Salazar 

Fig. 32. Representação 

fotográfica do Bacalhau 
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viu na pesca do bacalhau um bom argumento para a sua política 

nacionalista e um bom pretexto para organizar a indústria nacional 

do bacalhau, criando para isso a Comissão Reguladora do Comércio 

do Bacalhau, também apelidada de Grémio dos Armadores de Navios 

de Pesca do Bacalhau (GANPB) e o Grémio dos Importadores 

Armazenistas de Mercearias. Para além de regular o comércio 

importador de bacalhau e “fiscalizar e orientar a pesca, secagem e 

venda de bacalhau pescado por navios nacionais e a utilização e 

comercialização dos subprodutos dessa indústria” (“Grémio dos 

Armadores dos Navios de Pesca de Bacalhau | C.M. Ílhavo,” n.d.), o 

GANPB era responsável por “regular as condições de vida dos 

tripulantes e pescadores da pesca do bacalhau. Fixar as suas 

condições de trabalho em cada campanha e cooperar na criação de 

instituições de previdência social.”(“Grémio dos Armadores dos 

Navios de Pesca de Bacalhau | C.M. Ílhavo,” n.d.). Para alem disso, 

aqueles que optassem pela profissão de pescador de bacalhau 

evitavam a recruta para a Guerra Colonial (1961-1975). 

Estabeleceram-se assim condições e benefícios que incitavam à 

escolha de tão dura profissão. 

Por outro lado, os benefícios monetários concedidos aos pescadores 

com mais produtividade tornaram as campanhas do bacalhau 

altamente competitivas, como afirma Garrido, “permitindo manter 

um sistema e assalariamento baseado na competição dos homens e 

em complementos de soldada proporcionais ao montante das 

pescarias de cada um.” (Garrido, 2003).  

Com tudo isto, a produção de navios bacalhoeiros entre 1934 e 1967 

quase duplicou, dando origem à “Campanha do Bacalhau” que tinha 

como objetivo fomentar a produção nacional. Esta campanha criou 

vários postos de trabalho para a comunidade masculina, que seguia 

pelo ofício da faina, como também “permitia ocupar as mulheres e as 

filhas dos pescadores” (Garrido, 2011) que se ocupavam dos 

processos de seca do bacalhau. A atividade contribuiu também para 

um aumento da migração do interior norte e centro para o litoral. 

Fig. 33. Cartaz da Comissão 

reguladora do comércio do 

bacalhau (GANPB), 

comparando a quantidade de 

bacalhau importado antes e 

depois da criação da 

comissão 

Fig. 34. Vista aérea do Cais 

dos Bacalhoeiros em meados 

de 1930 

Fig. 35. Mulheres na seca do 

bacalhau 
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Inicialmente a pesca era feita manualmente à linha, por “pequenos 

botes de fundo chato, esguios e velozes” (Garrido, 2011) apelidados 

de Dóris, que eram tripulados por um só homem. 

 

 

     

 

 

“Em regra o cozinheiro servia-lhes feijão assado e aviava-lhes uma ração 

de peixe frito, azeitonas, pão, café e água. A «ração de combate» para o dia 

de mar era arrumada no foquim, um recipiente de madeira cheio de 

marcas pessoais e superstições. Antes de partirem sem a certeza do 

regresso, num ritual apetecido, junto à roda do leme do navio, o moço da 

câmara servia aos pescadores aguardente num corno de mata-bicho.” 

(Garrido, 2011, p. 89) 

 

 

Fig. 36. Pescadores de 

Bacalhau nos Dóris 

Fig. 37. Pescadores nos Dóris 

a descarregarem peixe para o 

barco mãe  

Fig. 38. Pescadores no barco 

mãe a separar redes  
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Os pequenos barcos dispersavam-se do barco mãe durante várias 

horas, perdendo alguns mesmo o contacto visual com o mesmo, e 

regressavam quando os mesmo se encontravam cheios de peixe, por 

vezes de tal maneira cobertos que quase se afundavam. De seguida o 

peixe era atirado através de uma lona para o porão, onde era salgado, 

de modo a ficar conservado durante os meses em que o barco estava 

em campanha – geralmente seis meses. Progressivamente, a pesca à 

linha foi sendo substituída pela pesca de arrasto, tornando-se 

Portugal o único país entre os grandes produtores mediterrânicos 

que construiu navios-motor de grande porte destinados à pesca com 

artes de anzol. Esta técnica permitia não só que as campanhas se 

efetuassem durante todo o ano, como também que a pesca fosse 

efetuada mais a norte, onde o gelo era predominante e os lugres de 

quatro mastros não tinham capacidade de chegar. Com as campanhas 

do bacalhau o Estado Novo conseguiu fomentar a produção nacional, 

utilizando o feito como propaganda do regime nacionalista defendido 

na época. 

 

Com o início da segunda guerra mundial, para evitar ataques aos 

navios de pesca portugueses, o Estado foi obrigado a tomar medidas 

preventivas, passando “os armadores a serem obrigados a fornecer 

às autoridades navais as listas de tripulações completas, a informar 

sobre as datas de saída, posições aproximadas dos navios e a fornecer 

as cartas que indicavam as zonas de pesca” (Garrido, 2011), passando 

a ser obrigatória a pintura dos navios da frota portuguesa de branco, 

o que deu origem à mítica “White Fleet”, como se tornou conhecida 

no estrangeiro. Salazar tomou partido dessa alteração, referindo-se 

na sua propaganda á frota portuguesa como “Frota da Paz”, que 

“nascera para sulcar os mares em guerra” (Garrido, 2011). No 

entanto, por vezes, esta sinalização era ineficaz, pelo que ocorreram 

ataques que levaram ao naufrágio de alguns lugres como o Maria 

Glória e o Delães. 

 

Fig. 39. ARGUS, Lugre de 

quatro mastros, de pesca à 

linha 

Fig. 40. SANTA MAFALDA, 

Navio de pesca de arrasto 
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O facto de o estado português não ter acabado com a atividade 

bacalhoeira durante a segunda guerra, fez com que Portugal 

conseguisse o monopólio dos bancos da Terra Nova, consolidando 

assim o bacalhau como ingrediente indispensável na gastronomia 

lusa.  

Com o tempo, as campanhas forma sendo mais esporádicas, 

inicialmente devido a ataques realizados a barcos portugueses que 

chegaram a levar à interdição da pesca durante a segunda guerra 

mundial, dada a impossibilidade de garantir a segurança dos navios, e 

mais tarde com “a criação das zonas económicas exclusivas no âmbito 

da III Conferência das Nações Unidas de Direito do Mar, em 1977” 

(Garrido, 2011), que contribuíram para um colapso das pescas de 

longo curso, colapso esse agravado com o fecho dos grandes bancos 

da Terra Nova pelo governo canadiano. 

 

Embora as campanhas de bacalhau tenham cessado, a sua influência 

cultural continua a verificar-se especialmente na zona de Ílhavo, 

Gafanha da Nazaré, onde uma parte significativa da população é 

descendente de famílias ligadas à pesca do bacalhau, que 

participavam quer na sua pesca como no seu processamento. 

 

 

 

3.2 O bacalhau como elemento identitário da gastronomia 

portuguesa 

 

O bacalhau surgiu na mesa dos portugueses no século XV, em plena 

época dos descobrimentos, devido a necessidade de encontrar 

produtos capazes de resistirem às longas travessias marítimas. Nesse 

sentido, o bacalhau mostrou ser o peixe ideal pois a sua cura permitia 

que fosse conservado durante longos períodos de tempo.  

Apesar de Portugal já não estar envolvido na pesca do bacalhau, 

continua envolvido no seu processamento. Segundo dados da 

Fig. 41 e 42. Bacalhau 

processado segundo o 

método de cura tradicional 

portuguesa 
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Associação dos Industriais de Bacalhau, o setor da indústria de 

processamento de bacalhau é constituído por cerca de 30 empresas, 

de entre as quais a Pascoal, Riberalves, CNCE, Sr.Bacalhau, entre 

outras, sendo que a sua grande maioria tem sede no porto 

Bacalhoeiro da Gafanha da Nazaré. 

O bacalhau de cura tradicional portuguesa  ainda se apresenta como 

elemento identificativo da cultura portuguesa, sendo um dos 

alimentos mais consumidos e apreciados em Portugal. Este alimento 

está de tal forma enraizado na cultura familiar portuguesa, que é 

presença quase obrigatória à mesa nos momentos de convívio mais 

importantes, como é o caso do Natal. Só na época natalícia de 2017, o 

consumo do mesmo alcançou um milhão de quilos, segundo dados do 

Conselho Norueguês de Pescas (Norges).  

A influência do bacalhau na cultura gastronómica portuguesa é 

notória, dizendo-se que existem 1001 maneiras de o confecionar. 

Estas vão desde os tradicionais bolinhos e pataniscas de bacalhau, 

muito apreciados como entradas, até ao Bacalhau com natas ou o 

Bacalhau à Gomes de Sá, existindo receitas para todos os gostos e 

ocasiões. 

 

Entende-se assim que o bacalhau faz parte da pegada identitária 

portuguesa e que, embora o peixe por si só não seja um produto 

nacional, a maneira única como é preparado e confecionado faz dele 

um verdadeiro símbolo da cultura portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Representação gráfica 

da marca de bacalhau Pascoal 

Fig. 44. Bolinhos de Bacalhau 

Fig. 45. Bacalhau à 

Gomes de Sá 
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3.3 CONCLUSÃO DE CAPÍTULO 

 

Compreendendo-se assim o forte valor identitário presente neste 

produto e entende-se que é proveitoso intervir ao nível da 

valorização deste território e cultura através do desenvolvimento de 

estratégias na área do design que dinamizem o produto e o projetem 

para uma um público mais abrangente. Nesse sentido, entende-se ser 

pertinente o desenvolvimento de uma marca que permita a 

valorização de uma cultura através do reenquadramento do produto, 

num mercado comercial mais abrangente. Neste projeto pretendeu-

se desenvolver uma marca de produtos gastronómicos derivados do 

bacalhau para venda móvel, oferecendo aos consumidores uma 

experiência sensorial de cultura tipicamente portuguesa. 
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4. O SERVIÇO PROPOSTO – A STREET FOOD COMO 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

 

 

4.1 Estatísticas e notícias 

  

“Desde hambúrgueres e cachorros gourmet, passando pelos gelados 

de iogurte e sumos de fruta até às opções de gastronomia local, a 

tendência do food trucks em Portugal veio para ficar, para todos os 

gostos e feitios. São veículos adaptados para produzir e servir 

refeições e diferenciam-se das tradicionais roulottes de bifanas ou 

farturas através de um conjunto de inovações.” (“Guia para pôr um 

negócio entre rodas - Hipersuper - Hipersuper,” n.d.) 

 

                

 

Um estudo realizado pela AYR Consulting em 2015 no âmbito das 

“Tendências em turismo gastronómico” aponta a street food como 

“uma das mais importantes tendências mundiais em gastronomia, nos 

Fig. 46. Estatísticas da Street 

Food no mundo 



71.  Mestre Zé: Um projeto de Branding para a venda móvel de produtos gastronómicos 

associados ao bacalhau 
 

 

 

 

próximos anos.” (Associação de Street Portugal, n.d.). A verdade é 

que a tendência se tem vindo a verificar também em Portugal e, 

embora seja recente, tem vindo a crescer a olhos vistos. Luís Rato, 

presidente da Associação Street Food Portugal (ASFP) afirma que “até 

2014, os negócios associados à street food, (…) praticamente não 

existiam”(“Comer e beber na rua - Forbes,” n.d.) e que o setor só 

começou a crescer depois do primeiro festival europeu de Street Food 

se ter realizado em Abril de 2015. Desde então uma grande parte de 

municípios portugueses mostraram interesse neste tipo de iniciativas 

pelo que começaram a realizar festivais de comida de rua de modo a 

promover a iniciativa. 

 

Atualmente a street food está a crescer a um ritmo superior a 25% ao 

ano, contando já com mais de 400 unidades de negócio espalhadas 

pelas ruas do país. Luís Rato avalia o negócio da street food em cerca 

10 milhões de euros, o que representa um crescimento significativo 

face à faturação global de 2,5 milhões de euros de 2015, e afirma que 

“ainda há espaço para crescer até 2025.” (Dinheiro Vivo, n.d.). José 

Borralho, vice-presidente da ASFP e presidente da Associação 

Portuguesa de Culinária e Economia (APCE) lembra também que 

tendo em conta que a street food como oferta estruturante tem 

apenas dois anos (dados de 2017), o crescimento da mesma é 

impressionante tendo no último ano atingido um crescimento de 

391%. (“Comer e beber na rua - Forbes,” n.d.). 

No entanto, estes números ficam bem abaixo de países como a 

Belgica, onde  “a street food representa já um negócio de 30 milhões 

de euros, e nos EUA, bastião do setor, a street food tem crescido a um 

ritmo médio anual de 12,4% no último quinquénio (período de 5 

anos), movimentando mais de 1,2 mil milhões de euros.” (“Comer e 

beber na rua - Forbes,” n.d.).  

 

Para além das iniciativas de festivais de comida que começaram a ser 

realizadas, ajudando a promover a iniciativa, um dos fatores que mais 
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contribuiu para o crescimento do setor foi a recente crise económica. 

Este cresceu, como afirma o presidente da ASFP, “impulsionado pelos 

desempregados que criavam o próprio emprego” (Dinheiro Vivo, n.d.) 

e encontraram no setor da venda ambulante uma oportunidade de 

investir. Por outro lado, a própria crise afastou os consumidores dos 

centros comerciais, devido à queda do poder de compra, fazendo com 

que a street food se tornasse uma alternativa mais acessível para os 

consumidores. 

 

 

 

4.2 Breve história da Street Food 

 

Segundo a Street Food Portugal, a comida de rua teve a sua origem na 

Grécia antiga quando peixes fritos começaram a ser vendidos na ruas 

das cidades. Espalhadas pelo mundo várias referências confirmam a 

presença da street food na civilização antiga. Na Itália, durante as 

escavações em Pompeia, foram encontrados vestígios de um grande 

número de vendedores ambulantes de comida e na Turquia, na época 

renascentista, apareceram relatos de cruzados que afirma ter visto 

vendedores que vendiam “espetadas perfumadas de carne quente” 

nas ruas. Nessa altura, a comida de rua era geralmente consumida 

pelos mais pobres. 
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Já nos EUA, ex-libris da comida de rua, em Nova Iorque, ela surge 

“com a chegada de colonos holandeses a partir do ano de 1690.” 

(Monteiro, 2017, p. 33). 

 

Relativamente ao food truck tradicional, pensa-se que terá surgido em 

1872, pela mão de Walter Scott. Este criou um negócio com uma 

carrinha que “vendia pequenos-almoços e tartes aos trabalhadores 

perto dos seus locais de trabalho.” (Monteiro, 2017, p. 33). Já em 

1900 os food truck e a street food eram extremamente populares em 

Nova Iorque, com centenas de pessoas a trabalhar nas ruas. No 

entanto, é nessa época que a street food começa a ganhar a reputação 

de não ser saudável e ter pouca higiene, isto porque à época os food 

trucks eram constituídos por carroças puxadas por cavalos. 

Só no início do século XXI, devido à crise económica que se verificou, 

o negócio da comida de rua voltou a aumentar por meio de chefs 

desempregados que procuravam “uma nova maneira de usar as suas 

Fig. 47. Evolução dos veículos 

de venda móvel da Street 

Food 

Fig. 48. Carrinha de Street 

Food de Walter Scott 

Fig. 49. Carrinha de Street 

Food de Walter Scott feita a 

partir de um vagão pequeno 
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competências”(Monteiro, 2017, p. 33), começando assim a comida de 

rua a ser associada ao conceito gourmet.  

Os media tiveram também grande impacto no que diz respeito ao 

sucesso da street food atual, conseguindo, através da transmissão de 

programas dedicados ao setor, apelar a um público mais alargado. 

 

 

 

4.3 A Street Food como símbolo de identidades locais 

 

O que torna esta tipologia de negócio numa tendência tão forte é o 

facto de esta criar um forte espírito de comunidade, incitando os 

consumidores a envolverem-se nas cidades e nas culturas associadas. 

A street food está presente em todo o mundo e é largamente 

influenciada pelos padrões culturais e históricos de cada região. 

Sendo assim, tem variações consoante a cultura em que se insere. No 

Vietname, por exemplo, a comida de rua é inspirada em ervas, 

pimentas e lima, enquanto que na Tailândia é ardente e picante, 

sobressaindo o sabor de pasta de camarão e molho de peixe. Em 

Nova Iorque, a assinatura da street food continua a ser o cachorro 

quente, enquanto que na Bélgica, a comida de rua de eleição é a 

waffle.  

 

 

 

4.4 A Street Food moderna 

 

Embora a street food do século XXI tenha surgido com a chegada a 

crise e impulsionada pelos desempregados, o cenário atual, como 

refere Luís Rato demonstra que “estamos numa fase de investimento 

mais profissional, com grandes investidores a entrar no negócio e 

com muitas unidades para começar.”(Dinheiro Vivo, n.d.). 

A street food revela ser um setor avidamente preparado para 

Fig. 50. Típico food truck de 

cachorros quentes em Nova 

Iorque 

Fig. 51. Food truck de Waffles 

na Bélgica 
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satisfazer as necessidades do consumidor atual que, dada a 

sociedade de ritmo acelerado em que se insere, procura “refeições de 

qualidade a preços take-away.” (“Guia para pôr um negócio entre 

rodas - Hipersuper - Hipersuper,” n.d.). Como afirma o vice-

presidente da ASFP o consumidor atual é muito mais móvel e, nesse 

sentido, a street food, em forma de pontos de venda móvel, é capaz de 

ir ao encontro do consumidor, sendo o negócio apropriado para 

responder a essa necessidade. Para além disso “o espírito 

empreendedor, a mobilidade para viajar entre eventos, a rapidez no 

retorno do investimento e ainda o crescimento do turismo”(“Comer e 

beber na rua - Forbes,” n.d.) são fatores que potenciam a aposta neste 

setor. 

 

No entanto, o crescimento que se tem verificado nos últimos anos no 

setor e a consequente sobrecarga do mesmo, revela que cada vez 

mais o conceito do negócio é essencial para o sucesso do mesmo. 

Nesse sentido, as tradicionais rulotes de comida têm vindo a 

reinventar-se inserindo mais criatividade não só na apresentação 

estética dos veículos, mas também na forma – agora mais sofisticada 

– de servir os produtos. 

Por outro lado, a street food está ligada, desde a sua origem, à cultura 

gastronómica de um determinado local. Assim se compreende que o 

desenvolvimento de uma estratégia que promova a aproximação 

destes dois conceitos – local e gourmet – pode ser proveitosa na 

agregação de valor de autenticidade a um serviço deste tipo.  
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5. CASOS DE ESTUDO 

 

Neste capítulo são apresentados um conjunto de casos de estudo que 

se consideram relevantes para a presente dissertação. Dada a 

natureza estratégica e de posicionamento do projeto proposto, os 

casos apresentados englobam um conjunto de estratégias que se 

entenderam serem relevantes no desenvolvimento da experiência do 

projeto em questão.  

A pesquisa realizada apresenta 6 casos de estudo, divididos em duas 

áreas: estratégias de valorização e reenquadramento de produtos 

locais; estratégias focadas na criação de experiências sensoriais e 

criação de comunidade. 

 

O primeiro segmento foca-se na análise de estratégias de valorização 

de produtos com valor local já implementadas, com o objetivo de 

adotar essas técnicas para o projeto em questão. 

O segundo segmento aborda estratégias que têm como foco a criação 

de experiências sensoriais que envolvam o consumidor, tendo como 

objetivo tomá-las como exemplo no desenvolvimento da estratégia 

do projeto. 

 

 

5.1 Estratégias de valorização e reenquadramento de produtos 

locais 

 

 5.1.1 Limoncello Villa Massa 

 

                          Ano: 1991 

                             Fundadores: Stefano Massa e Sergio Massa 

                             Origem: Costa Sorrentina – Itália 
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Produto/Marca 

O Limoncello Villa Massa é uma marca de licor italiana criada em 

finais do século XX, mais especificamente 1991, por dois irmãos, 

Sergio e Stefano Massa, no coração da Costa Sorrentina. Este resulta 

de uma tradição familiar de produção que implica o uso exclusivo de 

limões da península de Sorrento e é feito a partir da infusão de cascas 

de limões com açúcar, água e álcool.  

 

História 

Este licor é considerado um produto característico da cultura italiana. 

As suas origens remontam à introdução da plantação de limão no 

litoral a partir do final do século XIX. À data, a produção do licor era 

assegurada por um conjunto de famílias de renome da região de 

Sorrento que o produziam em casa usando os melhores citrinos dos 

seus limoeiros, para oferecer aos hóspedes que a família recebia. O 

limoncello, também apelidado de limoncino, tornou-se assim num 

símbolo de autenticidade e de hospitalidade da região. A família 

Massa foi uma das que preservaram a tradição do produto caseiro, 

produzindo licor limoncello desde 1890.  

 

Assim, com o intuito de levar esta tradição para lá da região de 

Sorrento e de tornar o licor num produto acessível para todos, os 

irmãos Massa criaram em 1991 a marca Limoncello Villa Massa e 

transformaram uma tradição familiar num negócio de sucesso que 

comercializa internacionalmente este licor tradicional. Atualmente o 

limoncello é considerado um símbolo da gastronomia da Costa 

Sorrentina e um elemento caracterizador da cultura e história de 

Itália. Este é apresentado e servido em aviões da Alitália (Società 

Aerea Italiana S.p.A) e nos melhores restaurante e hotéis do país e do 

mundo. Para além disso, está disponível internacionalmente, de 

modo acessível para todos, em diversos pontos de venda. 
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Produção e comercialização da empresa 

A colheita e produção do Limoncello Villa Massa obedece a um 

conjunto de normas estabelecidas pela empresa de modo a que seja 

preservado o sabor característico do licor. A empresa continua a 

utilizar a receita original que tem passado de geração em geração, 

mantendo assim o compromisso com a tradição Italiana. Inova, no 

entanto, nos processos de fabricação, recorrendo a sistemas de 

produção modernos e inovadores.  

 

Missão 

A sua missão é, como afirmam no seu website, combinar tradição com 

modernidade (“Villa Massa,” n.d.). Assim, o limoncello Villa Massa 

representa muito mais do que um excelente digestivo. Ele pretende 

ser a “estrela de uma nova tradição” (“Villa Massa,” n.d.) 

 

Relevância para o projeto 

Este caso de estudo é importante para o projeto a desenvolver 

porque se foca no desenvolvimento de uma marca a partir de um 

produto com valor local que, reposicionado atinge um mercado mais 

abrangente. Por conseguinte, observou-se que o reconhecimento 

territorial aumentou devido à comercialização do produto em 

questão. Este é também o objetivo pretendido para o projeto a ser 

desenvolvido. É ambicionado que os produtos comercializados pela 

marca Mestre Zé consigam, através da sua comercialização por meio 

de venda móvel, atingir reconhecimento, sem deixar de remeter para 

a valorização do território de Aveiro. 
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Fig. 52. Limoncello Villa Massa 
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5.1.2 Confeitaria Peixinho 

 

                             Ano: 1856 

                                Fundadores: Maria da Apresentação Peixinho 

                                Atuais proprietários: Alberto Gomes e  

                                                                                Conceição Peixinho 

                                Origem: Aveiro – Portugal  

 

Produto/Marca 

A confeitaria Peixinho foi fundada em 1856 e é a confeitaria mais 

antiga de ovos moles em Aveiro. Atualmente os seus proprietários 

são Alberto Gomes e Conceição Peixinho, cujo sobrenome dá nome à 

marca.  

 

História 

O doce em questão surgiu nos conventos e data do século XVI, muito 

antes da criação da cidade e a sua origem está envolta em mistérios e 

lendas. Uma das histórias que conta é a de que o doce foi criado por 

uma freira do convento, a quem foi imposto jejum como castigo pela 

Madre Superiora. A freira, cansada de jejuar, decidiu pegar nas gemas 

dos ovos e misturá-las com açúcar, escondendo o doce junto das 

hóstias para não ser apanhada. Outros registos, aparentemente mais 

reais, afirmam que o uso das claras dos ovos para engomar as roupas, 

geravam muitas gemas de excedente, as quais, ainda por cima, tinham 

de ser consumidas rapidamente sob pena de se estragarem. Assim 

descobriu-se que ao adicionar-lhe açúcar o tempo de conservação 

aumentava, o que acabou por gerar a  receita do doce. 

No entanto, independentemente da origem deste doce conventual, a 

verdade é que a receita do mesmo foi sendo passada de boca em 

boca, tornando-se num símbolo da gastronomia e da cultura 

Aveirense, e a Confeitaria Peixinho é uma das casas mais tradicionais 

do fabrico deste doce que manteve a receita original utilizada pelas 

freiras. (“Confeitaria Peixinho,” n.d.). 
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Impacto 

Focando-se na produção e comercialização de forma artesanal do 

doce, a confeitaria tornou-se ela própria num símbolo aveirense e, 

por isso, num ponto de passagem obrigatória para todos aqueles que 

pretendem envolver-se na cultura da região. 

 

Reposicionamento 

Recentemente a marca foi alvo de um redesenho e reposicionamento 

no mercado de modo a se diferenciar da concorrência e expandir o 

seu mercado. No entanto, manteve-se o compromisso de manter a 

relação com a tradição. Como afirma Pedro Dias, coordenador do 

projeto de remodelação: “Quisemos dar o justo valor a um produto 

com história, um dos ícones da gastronomia portuguesa, 

representativa de uma região, e quase de uma nação. Colocá-lo num 

outro patamar, dar-lhe o destaque que merece”, isto tudo 

respeitando ao mesmo tempo a tradição que acompanha esta casa. 

(Evasões, n.d.). Assim, a nova comunicação compreende uma 

simbiose entre o novo e o tradicional com, por um lado uma parede 

decorada com ilustrações leves em tons de verde-água e rosa, que se 

transportam por sua vez para a embalagem dos produtos e, por 

outro, um conjunto de documentos e textos antigos que abordam a 

história da casa e do próprio doce conventual, conferindo assim à 

confeitaria uma caráter também museológico. 

Pedro Dias afirma que o objetivo foi aproveitar todo o saber, paixão, 

dedicação, engenho e carinho presentes na confeção do produto e 

reposiciona-lo. Assim, a Confeitaria Peixinho conseguiu reposicionar-

se no mercado de uma forma que valoriza não só o produto local 

como toda a história e tradição associadas à casa, cimentando o papel 

do ovo mole como símbolo da cidade de Aveiro. 
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Relevância para o projeto 

Da mesma maneira que os ovos moles são um símbolo aveirense, 

também o bacalhau o é. Nesse sentido, este caso de estudo é 

importante na medida que explora o desenvolvimento de uma marca 

com base num produto com valor local e com valor simbólico, 

reposicionando-o estritamente pela sua comunicação, dado que o 

produto continua inalterado. 

É também esse um dos objetivos do projeto a ser desenvolvido, dado 

que os produtos que devem ser comercializados no serviço Mestre 

Zé são produtos de receita tradicional, cuja comunicação assumirá 

um papel importante no seu reposicionamento. 
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Fig. 53. Confeitaria Peixinho  
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5.1.3 José Gourmet 

         

                                 Ano: 2008 

                                 Fundadores: Adriano Ribeiro 

                                 Origem: Portugal 

 

Produto/Marca 

José Gourmet é uma marca portuguesa que comercializa produtos 

típicos de qualidade, dando-lhes uma imagem moderna e apelativa. 

Comercializam produtos como por exemplo conservas em lata, 

compotas, licores, aguardentes, azeites e vinagres, sendo as 

conservas o seu produto mais conhecido. A marca estabeleceu-se em 

meados de 2008, depois de Adriano Ribeiro, fundador da marca, ter 

ido viver para fora do país e ter sentido falta de alguns produtos 

portugueses. Partindo desta necessidade e da consciência que os 

produtos tradicionais tinham um mercado atrativo, decidiu criar a 

marca José Gourmet, focada na comercialização de produtos típicos 

portugueses. 

 

Estratégia 

A estratégia adotada para a marca compreende o embalamento de 

produtos típicos portugueses, conferindo-lhes uma comunicação 

moderna e apelativa. A marca não se foca na produção de produtos, 

pretende uma relação de simbiose entre a mesma e produtores 

artesanais que queiram participar no projeto. A marca foca-se na 

comunicação dos produtos, como se afirma no website: “vestimo-los 

de acordo com o nosso século e estamos a mostrá-los ao mundo”. 

(José Gourmet, n.d.). O seu objetivo é assim atribuir valor a produtos 

de produção portuguesa de pequena escala, conferindo-lhes nova 

visibilidade através da comunicação gráfica. Para além disso, a marca 

tem uma política de comércio justo, sendo que parte dos lucros das 

vendas revertem para os produtores. Sendo assim, posicionam-se no 

mercado como uma marca artesanal de produção limitada que vende 
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produtos “genuínos e sem truques” (José Gourmet, n.d.). Como 

afirmam, todos os seus produtos são feitos de forma artesanal como, 

por exemplo, as compotas de fruta. Estas são resultado de fruta 

selecionada e descascada à mão, e feitas da forma antiga, recorrendo 

a mais mão de obra e a água ardente, não leva caramelo nem tem 

truques para as tornar mais macias e aveludadas. 

Para além disto, a estratégia da marca não define uma comunicação 

fixa para os produtos, assumindo pelo contrário uma identidade 

múltipla baseada na colaboração da marca com diversos artistas 

gráficos na construção da imagem gráfica dos produtos. Esta 

vertente da marca permite também o lançamento de diversas 

coleções de comunicações. 

 

Compreende-se assim que a marca se foca no reposicionamento de 

produtos tradicionais recorrendo exclusivamente a métodos de 

comunicação. Nesse sentido, a importância deste caso de estudo está 

não no produto que oferece, mas na abordagem que tem perante os 

produtos num todo, conferindo-lhes uma capacidade comunicativa 

capaz de os diferenciar da concorrência. 

 

Importância para o projeto 

Este projeto foca-se no desenvolvimento de uma estratégia de 

diferenciação capaz de reposicionar um produto com valor local, 

aumentando consequentemente o seu reconhecimento e valor 

percebido. Este é também o objetivo pretendido para o projeto a 

desenvolver, dado que os produtos a serem comercializados no 

serviço a ser desenvolvido são também eles produtos típicos, e tem 

como objetivo o reposicionamento através da estratégia e 

comunicação da marca, dado que as receitas dos mesmo não iram 

sofrer alterações. Pretende-se assim, tornar os produtos em 

produtos mais apelativos e com maior valor percebido. 
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 Fig. 54. José Gourmet  
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5.1.4 Gelados de Portugal 

 

                              Ano: 2013 

                              Fundadores: Fabridoce 

                              Origem: Aveiro – Portugal 

 

Produto/Marca 

A Gelados de Portugal é uma marca portuguesa de gelados que se 

distingue pela promoção de sabores originais portugueses, e que 

recorre a produtores nacionais na criação dos seus produtos. A marca 

surgiu em 2013, pela mão da Fabridoce – doces regionais, Lda. – uma 

empresa Aveirense focada na produção de doces tradicionais da 

região que percebeu a lacuna existente no mercado da gelataria e na 

oferta qualificada de gelados com sabores portugueses.   

Assim, em colaboração com produtores locais criou uma marca de 

gelado artesanal com foco na promoção dos sabores que 

caracterizam a cultura doceira portuguesa. Nesse sentido, foram 

criados um conjunto de sabores alusivos a várias iguarias 

portuguesas como, por exemplo, sabor a ovos moles de Aveiro, 

requeijão com doce de abóbora, banana da madeira, chocolate com 

suspiros, pastel de nata, iogurte com doce de figo do Algarve, ananás 

dos Açores e hortelã e, por fim, o sabor a castanha e vinho do Porto. 

 

Produção e Confeção 

A sua confeção prima pelo compromisso em utilizar apenas matérias 

primas na produção dos sabores 100% portugueses. Nesse sentido, 

existe por parte da marca um rigor na seleção das mesmas e no 

processo de fabrico artesanal utilizado. 

 

Posicionamento/Diferenciação 

Mais do que uma geladaria, a Gelados de Portugal caracteriza-se 

como uma dulceteria onde é possível encontrar os produtos 

caracterizadores da doçaria portuguesa como, por exemplo, pasteis 
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de nata, ovos moles de Aveiro, pasteis de Tentúgal, entre outros, 

assim como outros produtos tradicionais portugueses como azeites, 

conservas, vinhos e outros. Assim, a Gelados de Portugal posiciona-se 

no mercado como uma marca com um conceito único e diferenciador 

que cruza os gelados com os sabores tradicionais portugueses 

criando um novo produto apelativo para novos públicos, ao mesmo 

tempo que mantem uma relação de proximidade com a tradição e um 

compromisso com a qualidade e a origem da matéria prima. 

 

Relevância para o projeto 

Este caso de estudo tem importância para o projeto em questão pois, 

embora não valorize um produto tradicional de forma de direta, 

procede à valorização da cultura portuguesa através da criação do 

elemento diferenciador no produto que comercializa. Assim, 

consegue atingir um novo mercado mais abrangente, ao mesmo 

tempo que promove o conhecimento pelos sabores e pela cultura 

portuguesa. Embora não seja esse o objetivo do projeto a ser 

desenvolvido, dado que não se irá recorrer à modificação das receitas 

tradicionais ou da sua categorização no mercado para diferenciar o 

produto, foi importante estudar outras abordagens de diferenciação 

passiveis de serem utilizadas na valorização de produtos e/ou 

sabores locais. 
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 Fig. 55. Gelados de Portugal   
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5.2 Experiências sensoriais e criação de comunidade 

 

5.2.1 Starbucks Coffee 

 

                              Ano: 1971 

                                 Fundadores: Jerry Baldwin, Zev Siegel e  

                                                             Gordon Bowker 

                                 Atual proprietário: Howard Schultz 

                                 Origem: Seattle, Washington –  

                                                   Estados Unidos da América 

 

Produto/Marca 

A Starbucks Coffee Company é uma empresa multinacional norte-

americana conhecida por ser a maior cadeia de coffeeshops do mundo. 

Tem sede em Seattle, Washington, nos Estados Unidos da América e, 

até à data, conta com mais de 28 mil lojas em todo o mundo (Loxcel 

Geomatics, n.d.).  

 

História 

A Starbucks iniciou a sua atividade em 1971 em Seattle pela mão de 

três sócios, os professores Jerry Baldwin e Zev Siegel e o escritor 

Gordon Bowker, vendendo grãos de café, chá e especiarias. No 

entanto, só mais tarde, com a entrada do atual presidente executivo 

do concelho de administração, Howard Schultz em 1984, a Starbucks 

se especializou na venda de café e expressos, dando origem à sua 

expansão. À época, no Estados Unidos, comercializar café já feito não 

era uma prática habitual, sendo o café visto como algo que deveria 

ser feito em casa. Sendo assim, a Starbucks rapidamente adquiriu o 

monopólio do mercado. Em 1987 a Starbucks abre a sua primeira loja 

no Canadá e em 1996 abre a sua primeira loja fora da América do 

Norte (Tóquio). Atualmente a cadeia de coffeeshops continua a 

expandir-se, contanto com perto de 28 mil lojas em todo o mundo. 
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Missão 

Se na década de 80 a Starbucks foi uma das primeiras companhias no 

ramo da comercialização de café já preparado, desde então outras 

companhias surgiram, o que não impediu o abrandamento da 

expansão da Starbucks. Neste sentido é necessário compreender o 

que diferencia a Starbucks das outras coffeeshops. 

 

Grande parte do atual sucesso da Starbucks deve-se à missão e ao 

conjunto de valores que criaram para a empresa. Eles são, atualmente 

os pilares sobre os quais a empresa se apoia. Mais do que uma 

simples coffeeshop, a Starbucks posiciona-se no mercado como uma 

empresa que pretende “inspirar e alimentar o espírito humano: uma 

pessoa, uma chávena e uma comunidade de cada vez – to inspire and 

nurture the human spirit: one person, one cup and one neighborhood 

at a time.” (“Starbucks Coffee Company,” n.d.) e criar uma sensação 

de pertença e acolhimento, criando, por conseguinte, uma 

comunidade. Assim, compreende-se que a estratégia da marca, foca-

se na criação de uma relação com o cliente de modo a fazê-lo sentir 

parte de uma comunidade. No seu website esta posição é reforçada, 

referindo-se a marca às suas lojas como pontos de encontro com 

amigos ou familiares, onde é possível relaxar, ler um livro ao mesmo 

tempo que se aprecia uma chávena de café, e aos seus funcionários 

como parceiros, elementos pertencentes à comunidade Starbucks e 

que se encontram “no coração da Starbucks Experience.” (“Starbucks 

Coffee Company,” n.d.). É até mesmo referido que trabalhar na 

Starbucks é intendido não só como um trabalho, mas como uma 

paixão. 

Para além do referido, a ideia de comunidade é também reforçada 

através do atendimento que é feito ao consumidor. Como a marca diz 

no website, “trata-se de estabelecer relacionamentos entre as 

pessoas” (“Starbucks Coffee Company,” n.d.) e, por isso, toda a 

experiência de contacto com a marca é efetuada de modo a que seja 

estabelecido um envolvimento emocional entre os consumidores e os 
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funcionários, verdadeiros representantes dos valores da empresa. 

Como afirma Dave Barger, no livro O Culto das Marcas de Douglas 

Atkin, “as pessoas são a marca” (Atkin, 2008, p. 67), e é através delas 

que os consumidores constroem uma boa ou má perceção da mesma. 

 

Relevância para o projeto 

Este caso de estudo é especialmente relevante para o projeto em 

questão, porque apresenta as possibilidades que uma estratégia 

focada no consumidor e na criação de uma comunidade trazem para 

uma marca. Este é também um dos objetivos pretendidos para o 

projeto em questão. Pretende-se que a marca Mestre Zé seja um 

serviço que, ao oferecer um atendimento exemplar e focado nas 

pessoas, crie envolvimento e uma sensação de comunidade entre a 

marca e os consumidores. Pretende-se que a marca possua uma 

estratégia focada nas pessoas de modo a que seja estabelecida uma 

relação de confiança entre o consumidor e o serviço. Como foi 

referido no capítulo das marcas de culto, compreende-se que as 

pessoas são um elemento fundamental no que diz respeito à 

proliferação de uma marca, pois estas, ao terem uma interação 

positiva com a mesma, criam uma relação de confiança e 

transformam-se em verdadeiros “advogados de defesa”(Atkin, 2008, 

p. 83) da mesma. 
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Fig. 56. Starbucks Coffee 
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5.2.2 Guinness StoreHouse 

 

                   Guinness StoreHouse 

                              Ano: 2000 

                              Local: St. James’s Gate Brewery, Dublin – Irlanda 

                   

                     Marca Guinness 

                        Ano: 1759 

                             Fundadores: Arthur Guinness 

                             Atual proprietário: Diageo 

                             Origem: Dublin – Irlanda  

 

O que é 

A Guinness StoreHouse é uma museu situado em Dublin, na República 

da Irlanda, que conta a história da cerveja Guinness. Abriu ao público 

no ano 2000 e desde então já recebeu mais de 4 milhões de 

visitantes. A área expositiva abrange sete andares, ao longo dos quais 

se conta a história da cerveja desde os seus quatro ingredientes 

constituintes – água, cevada, lúpulo e fermento – até à sua confeção, 

se apresenta a história do fundador da marca, Arthur Guinness, se faz 

uma viagem sensorial interativa que envolve todos os elementos 

constituintes da cerveja e uma cronologia da publicidade da marca. A 

experiência termina no sétimo e último andar, no bar oficial da 

Guinness, o Gravity Bar, que com o seu design de paredes de vidro, 

permite aos visitantes consumir uma cerveja da marca enquanto 

apreciam uma vista privilegiada sobre Dublin. 

 

Estratégia 

Com a Guinness Storehouse, a marca pretende criar uma experiência 

única sensorial à volta do seu produto de modo a envolver o 

consumidor na sua história e assim elevar o valor do mesmo. Assim, 

toda exposição tem uma vertente interativa, facilitando o 

envolvimento do consumidor com a marca. Os visitantes começam no 

rés do chão por conhecer a história de fabricação da cerveja, desde os 
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seus ingredientes até às pessoas presentes na fabricação da mesma 

(brewers). No primeiro nível é contada a história do criador que dá 

nome à marca, Arthur Guinness e os locais pelos quais a cerveja 

Guinness já passou, onde é também oferecida uma experiência no 

café “The Cooperate Café”. No segundo nível é oferecida uma 

experiência de degustação multissensorial dos diferentes sabores 

disponibilizados pela marca, para que as pessoas conheçam mais 

aprofundadamente a origem dos seus sabores característicos. No 

terceiro nível é feita uma viagem a mais de 80 anos das mais diversas 

campanhas publicitárias da marca. O quarto nível é reservado à 

forma como é vertida uma cerveja, estando disponível um workshop 

que pretende ensinar aos visitantes como servir a cerveja perfeita. 

Com esta atividade, o ato de verter uma cerveja é elevado ao 

patamar de ritual, conferindo de produto mais valor. No quinto e 

sexto andares estão à disposição um conjunto de restaurantes onde é 

possível provar vários pratos da gastronomia irlandesa, ao mesmo 

tempo que se consome a cerveja da casa. Por último, no sétimo e 

último nível destaca-se o Bar Gravity, com vista de 360° do horizonte 

da cidade. (Guinness StoreHouse, n.d.) 

 

Todo este acumular de experiências que terminam de forma gloriosa 

no topo do edifício Guinness têm como objetivo envolver os 

consumidores na história que pretender passar, aumentando 

consequentemente o valor percebido dos seus produtos. De certo 

modo, o facto da exposição ser efetuada no sentido vertical, cria 

simbolicamente uma sensação de ascensão do produto que termina 

com a elevação da cerveja ao nível de culto.  

 

Relevância para o Projeto 

Este caso de estudo é importante porque demonstra a importância 

que contar uma história através da marca tem para o 

desenvolvimento de uma experiência envolvente capaz de atrair o 

consumidor. Para além disso, demonstra como é proveitoso ter em 
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atenção as variadas vertentes sensoriais presentes num produto, de 

modo a criar uma experiência sensorial interativa que envolva o 

consumidor mais facilmente na história que queremos transmitir. 

Este é também um dos objetivos do projeto a ser desenvolvido, sendo 

que se pretende criar uma experiência sensorial do ambiente 

envolvente onde decorre o cenário da marca a ser desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57. Planta da Guinness 

StoreHouse 
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Fig. 58. Guinness StoreHouse 
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6. PERTINÊNCIA DO PROJETO 
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6. ANÁLISE DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

 

6.1 O bacalhau como oportunidade de negócio 

 

Estatísticas de venda 

O bacalhau e a forma como é confecionado em Portugal, é um dos 

mais fortes elementos caracterizadores da identidade Portuguesa. 

No entanto, para além da relevância ao nível identitário e apesar de 

Portugal já não se encontrar diretamente envolvido na sua pesca, a 

procura e consumo do mesmo parecem não ter abrandado, tal como 

revelam dados fornecidos pela Associação de Industriais de Bacalhau 

(AIB) e pelo Conselho Norueguês de Pescas (Norges). Segundo a AIB, 

anualmente Portugal consome cerca de 65.000 toneladas de 

bacalhau salgado, o que equivale a uma média de 6kg de pescado por 

pessoa. Dessas 65.000 toneladas, segundo dados fornecidos em 

2017 pela Norges, aproximadamente 41.706 toneladas (até 

novembro de 2017) provinham da Noruega, o principal fornecedor 

de bacalhau a Portugal. Estes valores conferem aos portugueses o 

título de maiores consumidores de bacalhau salgado, consumindo 

todos os anos uma quota correspondente a aproximadamente  20% 

de todo o bacalhau capturado a nível mundial. 

 

 

 

Processamento e Comercialização 

O bacalhau começou a ser seco e salgado devido à necessidade que 

de conservar os alimentos, dado que, à época do início da sua captura, 

não tinham sido desenvolvidos outros métodos de conservação 

como, por exemplo, a refrigeração. Este processo manteve-se até aos 

dias de hoje, tornando-se num elemento caracterizador, 

diferenciador e mesmo influenciador da gastronomia portuguesa. 

Para além disso, o método de cura tradicional utilizado no 

processamento do bacalhau, confere ao produto um elevado nível de 

Fig. 59. Processo de cura 

tradicional 
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qualidade no que diz respeito às suas características físicas, químicas 

e organoléticas, dado que este não implica o uso de químicos em 

nenhuma fase do processo. (“Portugal consome cerca de 20% de todo 

bacalhau capturado no mundo,” n.d.). 

 

No entanto, embora o método de salga se tenha mantido, as técnicas 

de processamento e comercialização do mesmo sofreram um grande 

avanço relativamente à época do Estado Novo, devido à crescente 

procura que se tem verificado. Atualmente, as cerca de 30 

companhias do setor obedecem a um conjunto de requisitos de 

produção e de segurança alimentar, dispondo de capacidade mais do 

que suficiente para atender tanto ao mercado nacional quanto à 

procura dos mercados externos (“Portugal consome cerca de 20% de 

todo bacalhau capturado no mundo,” n.d.). Assim, tem vindo a 

verificar-se um aumento na comercialização do produto, quer em 

mercados internos como externos, tendo as exportações em 2014 

atingido máximos de 100 milhões de euros. 

 

Novas apostas – Novos mercados 

Atualmente, tem-se verificado por parte dos industriais de Bacalhau 

um investimento em novas formas de apresentação e um 

reenquadramento do mesmo com o intuito de atingir novos 

mercados. Assim, tem-se verificado uma aposta crescente por parte 

das marcas em produtos diferenciados como, por exemplo, bacalhau 

seco e demolhado ultracongelado “com novos cortes ou outras 

apresentações mais sofisticadas” (“Portugal consome cerca de 20% 

de todo bacalhau capturado no mundo,” n.d.), particularmente 

direcionado para o mercado doméstico, que já representa “mais de 

30% de todo o bacalhau vendido em Portugal” (“Portugal consome 

cerca de 20% de todo bacalhau capturado no mundo,” n.d.).  

Noutro sentido, tem-se também verificado uma tendência para o 

reposicionamento do produto no mercado gourmet através da 

parceria das marcas com chef’s de renome, tentando, por esta via, 
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conseguir aumentar o valor percebido e a notoriedade dos seus 

produtos. 

 

 

6.2. A Street Food como oportunidade de negócio 

 

A street food é um setor preparado para satisfazer as necessidades do 

consumidor atual que, devido ao ritmo acelerado imposto pela 

sociedade em que se insere, procura “refeições de qualidade a preços 

take-away.” (“Guia para pôr um negócio entre rodas - Hipersuper - 

Hipersuper,” n.d.).  

O carácter da street food permite uma rápida deslocação entre 

eventos, tendo a capacidade de ir ao encontro do consumidor através 

do seu posicionamento em pontos estratégicos de passagem para 

grandes aglomerados de pessoas. Para além disso, esta é uma 

tipologia de negócio em que se exige rapidez no retorno do 

investimento. Essa é, aliás, uma das principais razões para o 

crescimento que se tem vindo a verificar neste setor. 

 

 

6.2.1 Diferenciação dos negócios de Street Food – análise de casos 

de estudo  

 

No entanto, a aposta que se tem verificado no setor da street food cria 

uma consequente sobrecarga do mesmo, fazendo com que o conceito 

e a estratégia escolhidos sejam cada vez mais importantes para a 

diferenciação e consequente sucesso do negócio em questão. 

Nesse sentido, considerou-se relevante efetuar uma análise da oferta 

de street food nacional com o objetivo de identificar os serviços que se 

destacam no setor, analisando os produtos que comercializam e de 

que maneira se diferenciam. Esta análise foi relevante para o projeto 

na medida que permitiu a observação das tendências do ramo ao 
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nível nacional, contribuindo consequentemente para a identificação 

de oportunidades de negócio ainda por explorar na área. 

 

Dada a escala do setor, a amostra apresentada não pode ser vista 

como uma recolha exaustiva dos serviços existentes. A seleção dos 

casos foi feita consoante critérios de qualidade gráfica e capacidade 

de diferenciação. Assim foram selecionados 8 casos de estudo 

nacionais que representam a variedade de produtos comercializados 

atualmente no mercado português da street food. 

Os casos de estudo selecionados foram: 

 

___________________ 

- O food truck “Croissanteria Oita”, que oferece croissants salgados e 

doces confecionados de forma artesanal.  

A Croissanteria surgiu em Aveiro no ano de 1984, no centro 

comercial Oita, tornando-se numa das casas de comércio mais 

emblemáticas e de maior sucesso em Aveiro. Sete anos após o 

encerramento, o centro comercial Oita recebeu de novo a 

Croissanteria, no mesmo espaço, mas com uma nova imagem.  

Dada a localização pouco visível da loja, percebeu-se que havia 

interesse em estender o negócio para o setor da street food. Surgiu 

assim o food truck “Croissanteria Oita”, que funciona numa roulotte 

equipada com uma cozinha, encontrando-se atualmente no fórum 

Aveiro. A massa dos croissants é preparada na loja, sendo os 

croissants posteriormente confecionados no food truck de modo a 

serem entregues ao consumidor ainda quentes. 

 

Elemento diferenciador 

Esta marca tem a seu favor, como elemento diferenciador, por um 

lado o facto de relacionarem o croissant com doces típicos de Aveiro 

(ovos moles) e, por outro lado, a sua herança, que faz com que tenham 

elevada procura pelos consumidores. 

Fig. 60. Food truck 

“Croissanteria Oita” vista 

frontal 

Fig. 61. Croissant doce da 

“Croissanteria Oita” 
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___________________ 

- O food truck “Zé da Tripa” que confeciona e vende as típicas 

bolachas americanas e tripas de Aveiro. Os proprietários são José 

Oliveira, mais conhecido por Zé da Tripa, e a mulher, Maria do 

Carmo, cuja família começou a produzir e vender as bolachas 

americanas. 

Estas surgiram há cerca de 70 anos, na Costa Nova numa 

“barraquinha situada na marginal da ria e também pelas praias do 

concelho de Ílhavo, transportadas em latas enormes suspensas por 

cintas de colocar às costas.” (“A história completa do Zé da Tripa,” 

n.d.). As tripas só surgiram posteriormente, pela mão de José 

Oliveira, quando experimentou cozer menos a massa da bolacha, ao 

estilo dos crepes franceses, criando assim as famosas tripas de 

Aveiro. Estas eram inicialmente confecionadas em forma de tiras, 

formato e textura que deram nome ao doce por este parecer uma 

tripa. Posteriormente ganhou a forma atual, podendo ser recheada 

com inúmeros produtos. O mais típico é o recheio de ovos moles e, 

talvez por isso, este doce passou a ser parte da identidade cultural 

gastronómica Aveirense. Apercebendo-se do sucesso e potencial do 

petisco que, todos os verões gera filas de clientes sem fim junto às 

barraquinhas de venda, José Oliveira adicionou ao seu negócio o food 

truck do “Zé da Tripa”. Esta carrinha modificada com uma cozinha na 

traseira, permite a presença em inúmeros eventos culturais e a 

proliferação do doce pelo território nacional. 

 

Elemento diferenciador 

O principal elemento diferenciador desta marca é o próprio produto. 

No entanto, apesar de ser um produto com valor local, é ainda pouco 

explorado, tendo baixa visibilidade e pouca implementação a nível 

nacional. 

Fig. 62. Food truck “Zé da 

Tripa” vista frontal 

Fig. 63. Tripas do “Zé da 

Tripa”  
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___________________ 

- O food truck “Weeel”, negócio que oferece iogurte gelado (frozen 

yogurt) artesanal. Esta marca surgiu em 2014, em Lisboa, pela mão de 

Joaquim Santos que se apercebeu do potencial que o iogurte de 

gelado tinha, sendo que este tinha registado um crescimento 

exponencial em países como os Estados Unidos da América, Brasil e 

Espanha. Verificou que havia uma lacuna no mercado português, 

dado não existir nenhuma marca portuguesa a operar no mercado do 

iogurte gelado, criando por isso a marca Wheeel. Segundo o seu 

fundador, o que distingue a marca de outras que vendem o mesmo 

produto, é o facto de a matéria prima utilizada na confeção dos 

produtos ser de origem portuguesa, nomeadamente a fruta que é 

utilizada nos iogurtes. Atualmente a marca expandiu-se para o 

mercado da street food, estando disponível em quiosques de venda 

móvel em forma de roulotte, disponíveis em vários pontos 

estratégicos de passagem de aglomerados de pessoas como, por 

exemplo, centros comerciais. 

 

Elemento diferenciador 

O facto de ter sido o primeiro negócio português na classe do frozen 

yogurt, permitiu uma diferenciação imediata e fez com que 

rapidamente a marca adquirisse o monopólio do mercado. Para além 

disso o serviço beneficia da tendência que se tem verificado ao nível 

da comida saudável, sendo uma boa opção de sobremesa saudável. 

 

___________________ 

- O food truck “Gelato Davvero” que vende gelados em cone ou copo 

com diversos sabores. A marca foi criada em 2015, em Lisboa, por 

dois italianos amigos de infância: Filippo Licitra e Riccardo 

Farabegoli. A marca tinha como objetivo combinar a forma de fazer 

gelado italiana com os sabores portugueses. Atualmente o negócio 

Fig. 64. Food truck “Weeel”, 

visão frontal  

Fig. 65. Frozen yogurt da 

“Weeel” 
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encontra-se em expansão, tendo a marca já seis lojas distribuídas por 

Lisboa, Aveiro e Olhão. O serviço está atualmente disponível em duas 

modalidades – loja e quiosque ambulante (food truck). 

O food truck da marca funciona num modelo de bicicleta, em que a 

parte frontal foi adaptada para acomodar uma arca congeladora e um 

expositor de gelados. 

 

Elemento diferenciador 

Embora não sejam a primeira marca de venda de gelados italiana a 

operar em Portugal, destaca-se pela qualidade das mercadorias 

utilizados na confeção dos gelados e pelo modo de venda móvel em 

forma de bicicleta que utilizam, que se destaca facilmente da 

concorrência, conferindo-lhe visibilidade e permitindo uma maior 

proximidade ao consumidor. 

 

___________________ 

- O food truck “A Portuguesinha” que propõe menus de pregos no 

pão. A marca surgiu a partir de uma falha detetada no negócio da 

street food: a inexistência de um serviço de venda de sandes de 

origem portuguesa. Assim, a marca “A Portuguesinha” oferece um 

conjunto de menus de pregos no pão baseados em receitas 

portuguesas e confecionados com recurso a ingredientes frescos e 

saborosos. Ao contrário dos negócios apresentados até agora, que 

surgiram na sequência de lojas fixas já existentes que sentiram 

necessidade de se expandirem através do mercado da street food, esta 

marca surge já neste mercado, não tendo ainda uma loja fixa. O food 

truck da marca funciona numa mota Piaggio modificada para 

acomodar uma cozinha na sua traseira, desdobrando-se em eventos 

culturais pelo país. 

 

Elemento diferenciador 

O que diferencia esta marca é o produto que vende, sendo que é 

pioneira na venda do mesmo no setor da street food. 

Fig. 66. Food truck “Gelato 

Davvero” 

Fig. 67. Gelados da “Gelato 

Davvero” 

Fig. 68. Food truck “A 

Portuguesinha” vista frontal 

Fig. 69. Prego no pão da “A 

Portuguesinha” 
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___________________ 

- O food truck “Combi” que vende café. O quiosque móvel foi criado 

com o objetivo de oferecer um serviço que tornasse o café num 

produto móvel capaz de responder às tendências atuais da 

alimentação verificadas no Porto. Nesse sentido o café “Combi” 

pretende ir de encontro ao consumidor, oferecendo uma experiência 

de café móvel onde é possível experimentar diversas especialidades 

de café de vários pontos do mundo, como Guatemala, Brasil ou 

Colômbia, ou uma série de combinações de origem. O conceito da 

criação de combinações é o que dá nome à marca. Para reforçar o 

argumento de marca, o café é produzido no local à frente dos 

consumidores, conferindo-lhe uma vertente artesanal e elevando o 

nível de confiança entre produtor e consumidor. A marca já existe há 

dois anos no Porto sob a forma de carrinha modificada com uma 

cozinha na sua traseira, tendo sido recentemente criada a sua 

primeira casa permanente, localizada na baixa da cidade. 

 

Elemento diferenciador 

O que diferencia este serviço é, em primeiro lugar, o facto de serem 

pioneiros no mercado do café móvel, o que lhes conferiu uma 

diferenciação automática. Em segundo lugar, o facto de os 

consumidores poderem assistir ao processo de produção dos seus 

cafés, aumentando assim o grau de confiança que os mesmos têm na 

marca. 

 

___________________ 

- O food truck “3 Mosso” que vende tremoços numa embalagem 

inovadora. A ideia surgiu quando Diogo Campos Costa, em Erasmus 

na Holanda, observou que, apesar de este ser um país com um 

consumo considerável de cerveja, não havia uma oferta estruturada 

de acompanhamentos. Assim, quando chegou a Portugal, criou a 

marca “3 mosso”, com o intuito de responder à lacuna que verificou 

Fig. 70. Food truck “Combi”, 

vista frontal 

Fig. 71. Café “Combi” 

Fig. 72. Food truck “3 Mosso”, 

vista frontal 



108.   Ana Magueta | Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro 

 

no mercado dos festivais de verão.  A marca propôs-se a vender 

tremoços numa embalagem inovadora, funcional e descartável, com 

uma abertura para colocar cascas, de forma a evitar que se deite lixo 

para o chão. O serviço funciona atualmente a partir de um trolley de 

mão que está presente nos festivais de verão como proposta de 

acompanhamento ao mercado da cerveja.  

 

Elemento diferenciador 

O que confere a esta marca o seu elemento diferenciador é o facto de 

o produto ser pioneiro no mercado da street food. Para além disso, o 

facto de a venda do produto ser efetuada a partir de um trolley de 

mão permite proximidade com o consumidor. 

 

___________________ 

- O food truck “Sabores da Bélgica” que vende waffles, um produto 

típico da cultura belga. A ideia surgiu quando Hakin Fatri, natural da 

Bélgica, veio passar férias ao Porto e se apercebeu que os waffles que 

oferecidos na cidade nada tinham a ver com os que eram 

confecionados na Bélgica, onde são considerados uma especialidade. 

Assim, decidiu criar a marca “Sabores da Bélgica”, que presta 

homenagem aos sabores da sua cultura, vendendo waffles cobertos 

com açúcar e com o típico chocolate quente belga. Atualmente o 

serviço funciona numa mota Piaggio modificada para acomodar uma 

cozinha na traseira, sendo que esta percorre as ruas do Porto com o 

objetivo de dar a conhecer os sabores da Bélgica.  

 

Elemento diferenciador 

Embora não seja a primeira marca que vende waffles em Portugal, 

esta destaca-se por apresentar o produto ligado à cultura 

gastronómica de um país, conferindo-lhe valor local. Assim, consegue 

diferenciar-se dos demais negócios do setor. 

  

Fig. 73. Embalagem da “3 

Mosso” 

Fig. 74. Food truck “Sabores 

da Bélgica”, vista frontal 

Fig. 75. Waffle da “Sabores da 

Bélgica” 
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Fig. 76. Quadro de análise de diferenciação 
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CONCLUSÃO 
 

Depois de efetuado o estudo à oferta da street food no panorama 

nacional, compreendeu-se que há uma tendência para a 

diferenciação sempre que o produto selecionado é pioneiro no setor. 

O preenchimento de um espaço ainda não ocupado permite uma 

diferenciação imediata dos demais negócios, possibilitando o domínio 

do daquela área específica de mercado. Para além disso, observou-se 

também que produtos que sejam confecionados à frente dos 

consumidores são mais valorizados, pois aumentam a confiança entre 

produto e consumidor. 

 

Na análise em questão, constatou-se a inexistência de um serviço de 

venda de produtos gastronómicos associados ao bacalhau. Nesse 

sentido, considerou-se pertinente a criação de um projeto que cruze 

o setor do bacalhau com o setor da street food, pois esta é uma 

combinação que ainda não foi explorada o que, por si só, representa 

uma oportunidade de negócio. 

 

 

 

6.3 O projeto 

 

Depois de analisado o mercado atual dos produtos de bacalhau e do 

mercado da street food, verificou-se a inexistência de um serviço de 

venda móvel de produtos derivados do bacalhau capaz de possibilitar 

uma maior interação e proximidade com o consumidor, ao mesmo 

tempo que proporciona uma experiência gustativa e sensorial do 

produto. 

Encontrou-se neste nicho de mercado uma oportunidade de negócio 

ainda por explorar e que, por isso, apresenta um grande potencial 

pela diferenciação e visibilidade que permite. 
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Assim, o projeto proposto nesta dissertação pretende posicionar-se 

neste nicho de mercado, tornando-se no primeiro serviço de venda 

móvel de produtos gastronómicos centrados no bacalhau 

confecionados na hora e destinado ao mercado da street food. Este 

prevê um ponto de venda móvel de produtos confecionados segundo 

receitas tradicionais, capaz de levar a experiência do bacalhau de 

cura tradicional a diferentes pontos do país. 

Com o projeto em questão pretende-se reposicionar e valorizar um 

produto que tem uma forte identidade cultural, de modo a que este 

consiga atingir reconhecimento e remeta para a valorização, em 

particular, do território aveirense e, na generalidade, da cultura 

portuguesa. 

 

 

 

7. ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

 

Para o desenvolvimento do projeto foi necessário, em primeiro lugar, 

efetuar uma seleção dos produtos a utilizar no serviço e, em segundo, 

efetuar uma análise aos tipos de venda móvel moveis existentes e às 

suas particularidades, de modo a definir qual o mais indicado para o 

projeto. 

 

 

7.1 Os produtos 

 

Entende-se que a maneira mais apropriada de valorizar um produto 

associado à cultura gastronómica portuguesa seria através da oferta 

de produtos confecionados segundo receitas tradicionais. No 

entanto, como é dito de forma corrente, existem “mil e uma 

maneiras” de cozinhar bacalhau e, sendo assim, foi necessário 

proceder a uma seleção de receitas que melhor se adequassem ao 

projeto em questão. O projeto propõe um serviço de venda móvel 
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que prevê obrigatoriamente a existência de um ponto de venda 

móvel. Assim, dadas as dimensões reduzidas e o carácter móvel do 

espaço de venda, que pressupõe a estadia num local durante curtos 

períodos de tempo, não prevendo, por isso, o estabelecimento de 

uma zona de esplanada, entendeu-se que a categoria de produtos 

mais apropriada era a dos petiscos tradicionais feitos à base de 

bacalhau, passíveis de serem comidos à mão. Estes implicam um 

tempo de confeção reduzido, permitindo que a sua preparação e 

entregua ao cliente, seja efetuada num curto espaço de tempo. 

 

Escolhida a categoria procedeu-se à seleção de receitas que se 

encaixassem nestes parâmetros. Para isso foi feita uma análise a 

vários livros de receitas disponíveis no CIEMar-Ílhavo – Centro de 

Investigação e Empreendedorismo de Ílhavo, focado na investigação 

cientifico-cultural de todos os suportes ligados à cultura marítima da 

pesca do bacalhau –, fazendo uma primeira seleção das receitas que 

mais se encaixavam na cozinha tradicional. Foi necessário efetuar 

esta primeira seleção porque, embora a lista de receitas com 

bacalhau seja infindável, nem todas proveem da cozinha tradicional 

portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 77. Quadro 1 – Seleção de 

receitas de Bacalhau 
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Efetuada esta primeira escolha, passou-se a uma seleção final tendo 

em conta o enquadramento das receitas com aos critérios 

anteriormente definidos: pratos com tempo de confeção reduzido e 

passiveis de serem consumidos à mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim foram selecionados 5 petiscos tradicionais considerados 

relevantes para uma adequada representação da experiência do 

bacalhau de cura tradicional portuguesa. 

Os pratos selecionados foram: 

 

Bolinhos de Bacalhau apelidados no norte do país como bolinhos e 

no centro e sul de pasteis, são uma das iguarias mais populares da 

gastronomia portuguesa. A sua história remonta a 1904, quando a 

primeira receita oficial do bolinho de bacalhau foi publicada no Livro 

“Tratado de Cozinha e Copa” por Carlos Bandeira de Melo, um oficial 

do exército português que usava como pseudónimo o nome Carlos 

Bento da Maia. (“Bolinho de Bacalhau - Wikipedia,” n.d.) 

O petisco é constituído por batata esmagada, bacalhau desfiado, 

cebola, salsa e ovos batidos. A massa homogénea resultante é depois 

moldada com o auxílio de duas colheres para formar os típicos 

bolinhos, que depois são fritos. Este prato é servido geralmente como 

entrada. 

 

Tendo em conta a herança que este petisco representa para a 

gastronomia portuguesa, que faz com que seja um dos principais 

elementos caracterizadores da cultura portuguesa quando se fala de 

receitas derivas com bacalhau, entendeu-se a obrigatoriedade de o 

Fig. 78. Quadro 2 – Seleção final 

das receitas de Bacalhau a 

utilizar no projeto 

Fig. 79. Bolinhos de Bacalhau 
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incluir no menu do serviço. Por sua vez, este é um petisco que, devido 

ao seu tamanho e forma compacta, é ideal para um consumo à mão. 

Para além disso, a sua forma permite ser facilmente embalado para 

consumo posterior.  

 

Pataniscas de Bacalhau. O termo “patanisca”, no dicionário da língua 

portuguesa, aparece definida como “pastel frito feito com um polme 

preparado geralmente com ovos, farinha, cebola, salsa, a que se junta 

bacalhau.” (PORTOEDITORA, 1994) e é, na sua génese, um prato 

muito parecido com os bolinhos de bacalhau. No entanto, as batatas 

esmagadas são aqui substituídas por farinha, o que resulta num 

preparado mais fluido, fazendo com que o resultado, depois de frito, 

sejam uns bolos com forma irregular e achatada.  

São um petisco originário da região de Lisboa que, entretanto, se foi 

expandindo para o resto do país. A primeira receita do petisco data 

de 1973 e está presente no livro de cozinha de Maria Odete Cortes 

Valente, “Cozinha Regional Portuguesa”. 

Este é um prato que funciona quer como entrada, quer como prato 

principal, sendo habitualmente acompanhado por arroz de tomate ou 

de feijão. 

Embora este não seja um prato com tanta notoriedade quanto os 

bolinhos de bacalhau, a sua história releva que também é um símbolo 

da gastronomia portuguesa, sendo apontado como um petisco 

identificativo da região de Lisboa. Assim, entendeu-se a pertinência 

da seleção do mesmo. Para além disso, tal como os bolinhos de 

bacalhau, este é um prato que funciona muito bem como entrada e a 

sua forma permite também o fácil embalamento para transporte. 

 

Línguas de Bacalhau fritas. Esta receita prova que o bacalhau é um 

peixe do qual tudo se aproveita. Este petisco é geralmente servido 

como aperitivo ou entrada, consistindo em línguas de bacalhau 

demolhadas envoltas num preparado de farinha, ovo e pão ralado, 

que vão posteriormente a fritar. Estas são geralmente acompanhadas 

Fig. 80. Pataniscas de 

Bacalhau 

Fig. 81. Línguas de Bacalhau 
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com azeitonas e raminhos de salsa. As línguas de bacalhau são uma 

iguaria que consiste na língua do peixe retirada ainda quando o peixe 

está fresco. São depois maturadas e conservadas em salmoura até 

serem embaladas.  

Este petisco foi selecionado, por um lado, por representar a 

versatilidade e rentabilidade do bacalhau, confirmando que todas as 

partes do produto têm lugar na cozinha portuguesa e, por outro, por 

ser, tal como os bolinhos e as pataniscas de bacalhau, um petisco de 

confeção rápida que pode ser facilmente consumido à mão. Para além 

disso a sua forma permite também um embalamento fácil para 

transporte. 

 

Pão Recheado de Bacalhau (com a variante de Pão recheado com 

Samos). Por último, foram escolhidos os pães de vale de ílhavo 

recheados com bacalhau desfiado ou samos, como opção para uma 

refeição de almoço ou jantar. Este petisco combina o bacalhau com 

outro produto também ele tipicamente português: as padas de Vale 

de Ílhavo. Esta receita consiste numa pada de vale de ílhavo que é 

recheada ou com bacalhau desfiado ou samos, uma iguaria que 

consiste na bexiga natatória do peixe. Os samos (ou sames) são 

extraídos da parte da espinha rejeitada na escala do peixe, limpos e 

salgados para consumo. São frequentemente servidos em forma de 

feijoada ou com grão de bico, podendo, no entanto, também ser 

consumidos em forma de sandes, como é aqui proposto. 

O formato de sandes confere ao produto uma natureza mais robusta, 

fazendo delas a opção perfeita para quem procura uma refeição de 

almoço ou jantar que possa ser consumida rapidamente. 

Esta parceria entre sabores tradicionais começou a ser explorada 

pelo grupo de padeiras de Vale de Ílhavo no icónico festival do 

bacalhau que se realiza anualmente no Jardim Oudinot, Gafanha da 

Nazaré, Ílhavo. Estas, nas suas barraquinhas de pão de vale de ílhavo, 

vendem este petisco ao público, tendo uma elevada adesão no 

festival já que propõe uma alternativa mais rápida e mais em conta do 

Fig. 82. Línguas de Bacalhau 

fritas 

Fig. 83. Samos ou sames de 

Bacalhau 

Fig. 84. Padas de Vale d’Ílhavo 
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que os inúmeros restaurantes presentes no recinto. 

Neste sentido, tendo em conta que tanto o bacalhau como as padas 

de Vale de Ílhavo são produtos típicos caracterizadores da cultura 

Ilhavense, ambiciona-se estabelecer uma parceria com as padeiras de 

Vale de Ílhavo de forma a certificar a origem do pão. A parceria tem 

tudo para ser proveitosa para ambas as partes, ganhando o serviço 

uma opção que corresponde a uma refeição de almoço e jantar e 

ganhando as padeiras reconhecimento a nível nacional, por estarem 

associadas ao serviço. 

 

 

 

7.2 O serviço proposto: Food truck 

 

Os veículos preparados para venda de alimentos móvel têm muitas 

variantes, podendo ir desde o carrinho de mão até a grandes 

carrinhas adaptadas. Assim, para o serviço em questão, foi necessário 

efetuar uma análise das diferentes tipologias em que dividem este 

tipo de veículos com o objetivo de selecionar o mais indicado para o 

projeto em questão. 

Atualmente, os veículos preparados para venda de alimentos 

encontram-se divididos em 5 categorias:  

 

___________________ 

Os trolleys de mão que são, como nome indica, carrinhos de duas 

rodas empurrados à mão. Geralmente esta tipologia é indicada para 

negócios que não pretendam efetuar deslocações longas e não 

necessitem de muito espaço para o processamento e confeção dos 

produtos, pois o espaço de bancada é quase inexistente. 
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___________________ 

As bicicletas adaptadas, modelo mais indicado para negócios que 

pretendam efetuar pequenas deslocações. O espaço de bancada que 

possuem por norma é ligeiramente maior que os dos Trolleys de mão. 

 

   

 

___________________ 

Os triciclos a motor, também apelidados de motas Piaggio, que 

ganharam reconhecimento devido ao programa de TV de enorme 

sucesso “Chakall e Pulga”. A primeira mota Piaggio Ape adaptada 

para o conceito de negócio de rua foi produzida para o programa pela 

marca de serviços de street food portuguesa “FoodTrucksFactory”. 

Fig. 85. Trolley de mão de 

venda de Pretzels 

Fig. 86. Trolley de mão de 

venda de tremoços da marca 

3Mosso 

Fig. 87. Bicicleta adaptada de 

venda de crepes da marca 

Crepêrie  

Fig. 88. Bicicleta adaptada de 

venda de gelados da marca 

Gelato Davvero  
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Este modelo é indicado para deslocações médias, não tendo, no 

entanto, muito espaço para armazenamento e preparação de 

alimentos ou espaço de refrigeração de produtos. 

 

   

 

___________________ 

As roulottes adaptadas que são mais indicadas para um negócio que 

pretenda estar no mesmo local durante um longo período de tempo. 

Isto porque, para o seu transporte, é necessário que o reboque seja 

efetuado por um veículo ligeiro. 

 

   

 

___________________ 

As carrinhas adaptadas que são um híbrido entre um carro e uma 

roulotte. Estas possibilitam deslocações longas e possuem tamanho 

suficiente para o armazenamento, refrigeração e confeção dos 

alimentos. São bastante versáteis, estando disponíveis em diferentes 

Fig. 89. Mota Piaggio da 

marca Mozza & Co.  

Fig. 90. Mota Piaggio da 

marca Sabores da Bélgica  

Fig. 91. Roulotte adaptada da 

marca The Vurger  

Fig. 92. Roulotte adaptada da 

Croissanteria Oita  
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modelos e tamanhos, como por exemplo, na icónica carrinha 

Volkswagen “pão de forma” entre outras, que possibilitam uma 

imagem alternativa e uma rápida deslocação entre locais. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93. Carrinha adaptada da 

marca Combi  

Fig. 94. Carrinha adaptada da 

marca Zé da Tripa  
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7.2.1 Tipologia de Food Truck escolhida 

 

O objetivo do projeto em questão era o de levar a experiência do 

bacalhau de cura tradicional a diferentes pontos do país de modo a 

divulgar o produto. Sendo assim, entendeu-se que a categoria de food 

truck mais apropriada era a de carrinha adaptada, pois esta permite 

deslocações longas, ao mesmo tempo que contem o espaço suficiente 

para acomodar uma arca de refrigeração e uma zona de preparação e 

confeção dos alimentos. 

Por uma questão de proximidade à estratégia e valores da marca, que 

irá ser apresentada no próximo capítulo, o modelo escolhido foi a 

carrinha vintage da Citroen HY. 

 

    

 

 

 

Fig. 95. Carrinha adaptada 

modelo da Citroen da marca 

Cale do Oiro – vista lateral 

Fig. 96 e 97. Carrinha 

adaptada modelo da Citroen 

da marca Cale do Oiro – 

vistas frontal e traseira  
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8. CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto apresentado no próximo capítulo nasce da ambição de 

criar algo que, algo através do design, conseguisse valorizar um 

produto com valor local através do seu reenquadramento. Para além 

da motivação pessoal por este projeto, dado o bacalhau ser um 

produto que faz parte da herança da minha família, percebeu-se que 

este era um produto pertinente para a identidade gastronómica 

portuguesa e com bastante potencial. Identificou-se uma 

oportunidade de negócio ainda não explorada e com potencialidades 

para crescer no cruzamento deste produto com o mercado da street 

food. Nasceu assim a marca “Mestre Zé”, focada na confeção e 

comercialização de produtos gastronómicos associados ao bacalhau, 

assente num serviço de venda móvel, que lhe confere a capacidade de 

se deslocar facilmente por várias zonas do país, valorizando e 

divulgando o produto. 

 

 

 

8.1 Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Dar a conhecer a maneira “portuguesa” de confecionar 

bacalhau através da oferta de uma experiencial sensorial e cultural 

do produto focada na sua produção segundo o método de cura 

tradicional portuguesa. Assim a marca pretende oferecer uma 

variedade de produtos com qualidade representativos da influência 

do produto ao nível da cultura gastronómica portuguesa. 

 

Visão: Conseguir atingir novos mercados, através da sua 

comercialização por meio de venda móvel e atingir reconhecimento a 

nível global que remeta consequentemente para a valorização do 

território de Aveiro. 
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Valores: Tradição; Qualidade; Sustentabilidade; Comunidade; 

Confiança; Proximidade com o consumidor 

 

 

 

8.2 Construção do nome e esboços da marca 

 

Tendo em conta que o objetivo principal da marca é transmitir a ideia 

de que os produtos comercializados pela marca “Mestre Zé” 

representam o verdadeiro bacalhau português, entendeu-se ser 

importante representar o imaginário da pesca do bacalhau na 

comunicação da marca, dando foco ao lado humano da atividade 

piscatória.  

 

Numa primeira fase foi feita uma análise a termos relacionados com o 

exercício da pesca, tentando-se construir um nome a partir da junção 

desses termos, o que resultou no logotipo “Sal-Nauta” em forma de 

monograma. (Fig. 99 e 100.) 

 

    

Fig. 98. Estudo de nomes 

utilizando termos 

relacionados com a pesca  
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No entanto, em conversa com o orientador verificou-se que este 

exemplo era de difícil memorização e não criava uma sensação de 

proximidade com o consumidor. 

Dado que se pretendia que a marca representasse o lado humano da 

pesca, ou seja os pescadores, chegou-se à conclusão que este não era 

o caminho mais apropriado. 

 

Partiu-se então para uma análise dos nomes dos navios da pesca do 

bacalhau e verificou-se que a sua grande maioria tinha nomes de 

mulheres e de homens, sendo os mais comuns, Maria e José. 

Compreendeu-se com esta pesquisa que a maneira mais apropriada 

de transmitir uma ideia de comunidade, proximidade com o 

consumidor e relação com a tradição seria através da seleção de um 

nome próprio português para a marca. 

O nome escolhido foi José. Este foi escolhido por ser um nome 

predominante na cultura portuguesa, sendo por isso representativo 

da mesma, e também em tom de homenagem ao meu avô José, que 

participou nas campanhas de pesca à linha do bacalhau nos mares da 

Terra Nova. Para além disso, outros membros da minha família 

estiveram, e estão, envolvidos na indústria de processamento do 

mesmo. 

Fig. 99 e 100. Esboços do 

primeiro estudo 

Fig. 101. Estudo de nomes de 

navios de pesca de bacalhau 
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Optou-se pela utilização do diminutivo “Zé” pois este reforça a ideia 

de comunidade e proximidade, valores que se pretendiam fazer 

transparecer na marca. 

 

A parte do nome “Mestre” surgiu a partir de uma análise efetuada a 

termos relacionados com a hierarquia presente nos navios de pesca, 

onde se verificou que a palavra mestre representava os pescadores, 

mais concretamente os chefes de cada setor relacionado com a pesca 

e processamento do produto no navio. 

 

                      

 

Assim, verificando-se a existência de uma relação direta entre a 

palavra e os pescadores, achou-se ser um bom termo a utilizar. Surgiu 

assim o nome “Mestre Zé”.  

Fig. 102. Hierarquia dos 

navios de pesca de bacalhau 
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8.3 A marca 

 

Com o objetivo de recolher referências gráficas que pudessem ser 

uteis para a construção da identidade da marca, foi efetuada uma 

visita de campo ao Museu Marítimo de Ílhavo e ao CIEmar-Ílhavo 

onde estão reunidos todos os elementos relacionados com a história 

da pesca do bacalhau. 

 

 

 

 

Fig. 103. Esboços do segundo 

estudo 
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Começaram a ser desenvolvidos estudos para logótipo tendo-se 

tentando conjugar o texto com elementos representativos da pesca, 

como são os casos da âncora e do anzol. 

 

Optou-se por um logótipo circular pois este aproxima-se da ideia de 

carimbo. Dos vários estudos realizados selecionou-se a opção que 

combina a tipografia disposta em círculo com o símbolo de uma 

âncora simplificada. 

 

 

 

Partindo da recolha imagética que foi efetuada no Museu Marítimo 

de Ílhavo, observou-se que grande parte da identificação tipográfica 

dos objetos do navio, como por exemplo a numeração dos dóris, era 

efetuada com recurso à técnica de stencil.  

 

   

 

Fig. 104. Esboço final da 

marca “Mestre Zé” 

Fig. 105. Técnica de stencil 

nos doris 

Fig. 106.Numeração em 

stencil em dori 
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Assim, a tipografia selecionada para o projeto foi a Roboto Slab, na 

sua versão bold para o nome da marca “Mestre Zé”, assim como a 

versão medium para o slogan da marca “À Portuguesa”, sobre as 

quais foram feitas pequenas alterações com o objetivo de enfatizar as 

serifas e adicionados cortes de modo a simular as características do 

stencil. Foi-lhe ainda adicionada desgaste.  

 

 

 

 

Fig. 107. Tipografia Roboto 

Slab. com cortes stencil. Linha 

preta – tipografia original. 
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Fig. 108. Evolução da marca 

 

Fig. 109. Marca final – versão 

em alto contraste 

 

Fig. 110. Marca final 
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8.4 Normas Gráficas 

 

8.4.1 Composição da marca 

 

A marca é um símbolo composto por duas secções de tipografia e um 

símbolo gráfico. A tipografia é composta por um lettering principal – 

Mestre Zé – que representa o nome da marca e um lettering 

secundário – À Portuguesa – que funciona como sobrenome e slogan 

da marca. Estes dois elementos tipográficos encontram-se disposto 

de forma circular de forma a enquadrarem o símbolo gráfico de uma 

âncora. 

 

 

 

 

 

Fig. 111. Elementos 

constituintes da marca 

Mestre Zé 
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8.4.2 Cor 

 

A marca tem apenas uma versão que pode ser usada a cores ou em 

alto contraste de preto e branco. Na versão a cores, recorre ao azul 

(Pantone 2756 C), que é utilizado no círculo de fundo e ao amarelo 

(Pantone 7409 C), sendo este utilizado em todo o logótipo. O 

logótipo deve ser utlizado preferencialmente na versão a cores, 

exceto em situações de fundos com bastante ruido que impeçam a 

legibilidade da marca. Nessas situações, deve-se optar por usar a 

versão de alto contraste a preto e branco, sendo o preto usado no 

logótipo sobre fundo claros e o branco em fundos escuros. 

 

 

                       

 

           

 

 

 

 

 

Fig. 112. Versão a cores da 

marca Mestre Zé 

Fig. 113. Pantones utilizados 

na marca 
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Fig. 114. Versão em alto 

contraste da marca Mestre Zé 

sobre fundo preto 

Fig. 115. Versão em alto 

contraste da marca Mestre Zé 

sobre fundo branco 
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8.4.3 Fundos Fotográficos  

 

 

Sempre que se tenha de reproduzir a marca sobre fundos 

fotográficos com ruido gráfico e a cores, deve ser utilizada a versão a 

preto e branco, sendo que a sua colocação deve recair sobre as áreas 

da imagem que possibilitem, pelo contraste figura-fundo, melhor 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 116 e 117. Utilizações da 

marca em fundos fotográficos 
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8.4.4 Dimensões mínimas e área de proteção 

 

Para garantir a legibilidade e integridade da marca Mestre Zé é 

essencial respeitar as dimensões mínimas de reprodução assim como 

salvaguardar a não interferência de outros elementos na mesma. 

Assim, a dimensão mínima da marca em impressão e digital é definida 

pelo comprimento de 3 centímetros e a área de proteção é que se 

encontra definida na imagem. 

 

 

                                                           

 

 

   

 

Fig. 118. Área de proteção da 

marca Mestre Zé 
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Fig. 119. Dimensões mínimas 

da marca  

Mestre Zé 
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8.5 Construção da identidade da marca 

 

Como foi concluído no capítulo de estudo a marca, mais do que uma 

boa ideologia, o que faz com os consumidores atribuam valor e se 

tornem leais a uma marca é a experiência que lhes for proporcionada. 

Para que uma marca consiga transmitir com sucesso os seus valores e 

missão, de modo a atrair a atenção dos consumidores, é necessário 

que esta tenha uma identidade uniforme e consistente nos mais 

variados suportes de comunicação em que é aplicada. 

 

Assim, de seguida serão apresentados um conjunto de elementos 

comunicacionais essenciais para a construção da identidade da 

marca. Os suportes vão desde o desenho do serviço de venda móvel, 

embalagens dos produtos comercializados, até ao fardamento dos 

trabalhadores do food truck e vários outros elementos de 

merchandising. 

 

8.5.1 Elementos gráficos constituintes da identidade da marca 

 

Para a construção da identidade da marca Mestre Zé foram 

desenvolvidos uma série de elementos gráficos que acompanham a 

marca gráfica na sua comunicação nos diferentes suportes. Estes 

elementos gráficos dividem-se em duas categorias:  

- Representações gráficas do produto antes de ser confecionado, 

onde se apresentam ilustrações do bacalhau antes e depois de 

efetuado o processo de cura tradicional portuguesa; 

- Representações, através da ilustração, das receitas de gastronomia 

portuguesa feitas a partir do produto presentes no menu do serviço 

desenvolvido. 

 

O método adotado para as representações foi a ilustração à linha 

preta por esta representar a época em que eram efetuadas as 
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campanhas de pesca do bacalhau, primeira metade do século XX, 

onde o método mais utilizado para a representação das marcas e das 

suas identidades era a ilustração. A mesma técnica de desenho serve 

também para representar o artesanal e feito à mão, reforçando o 

valor de tradição no produto. Para além disso, durante a visita de 

campo ao Museu Marítimo de Ílhavo e ao CIEmar-Ílhavo, através da 

análise a jornais da época foi observado ser recorrente o uso da 

ilustração para fazer representações satíricas da cultura portuguesa 

utilizando o bacalhau. 

 

 

      

Fig. 120. Ilustração da época 

de como cozinhar bacalhau 

Fig. 121 e 122. Ilustrações 

satíricas da época utilizando o 

bacalhau 
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Fig. 123. Ilustração do 

bacalhau fresco antes de 

passar pelo processo de cura 

tradicional portuguesa 
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Fig. 124. Ilustração do 

bacalhau depois de passar 

pelo processo de cura 

tradicional portuguesa 
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Fig. 125. Ilustração das 

receitas de gastronomia 

portuguesa derivadas do 

bacalhau utilizadas no projeto 
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8.5.2 Serviço de venda móvel 

 

Como já foi referido anteriormente, considerou-se ser importante 

representar o imaginário da pesca do bacalhau na comunicação da 

marca. Assim, durante a visita ao Museu Marítimo de Ílhavo e ao 

CIEmar-Ílhavo foi feita uma recolha de referências fotográficas, de 

materiais e palete de cores, capazes de representar esse imaginário. 

Durante a análise observou-se haver uma utilização predominante de 

materiais de madeira e metal. Entendeu-se assim que o food truck que 

mais se adequava à identidade da marca e mais se aproximava do 

imaginário das campanhas da pesca de bacalhau era a carrinha 

vintage da Citroen HY, pelas suas linhas industriais e forma robusta. 

 

Estando selecionada a carrinha, foram efetuados esboços e estudos 

de cor da mesma, tendo-se chegado a uma proposta que previa o food 

truck todo em azul e amarelo em pequenos pormenores como nas 

rodas, para-choques, faróis e logótipo. 

 

     

 

Fig. 126. Esboço do primeiro 

estudo do food truck 

Fig. 127 e 128. Segundo 

estudo do food truck – 

esboços das vistas frontal e 

traseira 

Fig. 129. Estudo de cor do 

food truck – vista frontal 
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No entanto, em conversa com o orientador, chegou-se à conclusão  

que este exemplo tornava o logótipo pouco legível e, dado o recurso 

ao azul escuro, não se destacava o suficiente o que reduzia a sua 

capacidade de atrair a atenção do consumidor. Assim, foi feito um 

novo estudo cromático em que se trocaram as cores, alterando a cor 

base do food truck para amarelo e os pormenores e logótipo para azul.  

De um ponto de vista simbólico, o amarelo resulta como cor 

predominante do serviço de venda móvel pois remete para a cor dos 

oleados que os pescadores utilizavam na pesca do bacalhau. Foi-lhe 

ainda adicionado um letreiro superior com a frase “bacalhau à 

portuguesa”, de modo a destacar e facilitar a visualização do produto 

que é vendido no food truck. Para além disso, a frase funciona também 

como slogan da marca, evidenciando o modo tradicional português 

de preparação e confeção do produto em questão. O interior é 

composto por uma representação fotográfica dos pescadores de 

bacalhau, uma parede coberta de madeira com o logótipo gravado e 

uma representação ilustrada do bacalhau depois de passar pelo 

processo de cura tradicional. Foram também adicionados candeeiros 

ind ustriais com armação metálica para uma melhor iluminação da 

área de balcão. 

 

Fig. 130. Estudo de cor do 

food truck – vista traseira 

Fig. 131. Pormenor do 

logótipo na porta 

Fig. 132. Pormenor do 

candeeiro utilizado 
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Fig. 133. Food truck final 

fechado – vista lateral 

Fig. 134. Food truck final 

aberto – vista frontal 

Fig. 135. Food truck final 

aberto – vista traseira 
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Fig. 136. Food truck final 

aberto – vista lateral 

Fig. 137. Simulação do 

logótipo gravado em madeira 

Fig. 138. Pormenor do 

bacalhau ilustrado 
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Ementa 

 

Para uma rápida apreensão dos pratos que são confecionados no food 

truck foi desenhada uma ementa ilustrativa dos mesmos. O lettering u 

tilizado foi criado pela autora da dissertação e tem como objetivo 

transmitir valores de proximidade, comunidade e reforçar a carácter 

tradicional associado ao produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 139. Ementa em fundo 

preto 

Fig. 140. Pormenor da 

ementa no food truck 
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8.5.3 Embalagens 

 

Atendendo à necessidade de desenvolver embalagens para 

acomodar os produtos comercializados no serviço de venda móvel, 

foram efetuados estudos sobre a forma das mesmas, chegando-se a 

dois tipos de embalagens finais. 

 

    

 

 

Um saco de papel kraft para albergar os pães recheados com 

bacalhau ou samos e uma embalagem de cartolina kraft em forma de 

prisma hexagonal. A embalagem em forma de prisma está disponível 

em dois tamanhos, sendo que a mais alta e esguia alberga uma dose 

de três bolinhos de bacalhau ou uma dose de três línguas de bacalhau 

fritas, enquanto que a mais larga e achatada é indicada para uma dose 

de duas a três pataniscas de bacalhau. 

Fig. 141, 142 e 143. Estudos 

de embalagens  
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Fig. 144. Saco de papel kraft 

para os pães recheados com 

bacalhau ou samos – Imagem 

do autor 

Fig. 145. Tamanhos da 

embalagem prisma 

hexagonal– vista frontal 

Fig. 146. Tamanhos da 

embalagem prisma 

hexagonal– vista de topo 
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Fig. 147. Embalagem dos 

bolinhos de bacalhau e 

línguas de bacalhau fritas 

Fig. 148. Pormenor de mão a 

pegar na embalagem 

Fig. 149. Vista em perspetiva 

da embalagem 
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A embalagem é constituída por uma única folha de cartolina kraft 

cortada, com arestas pré-vincadas, sendo uma delas colada e é 

facilmente planificada. Esta capacidade é essencial visto que o food 

truck não tem muito espaço de armazenamento. Para ser montada 

basta fechar as abas dos topos de modo a criar a forma de um prisma 

hexagonal. 

Fig. 150. Embalagem das 

pataniscas de bacalhau 

Fig. 151. Pormenor de mão a 

pegar na embalagem 

Fig. 152. Vista em perspetiva 

da embalagem 
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Fig. 153. Embalagens 

planificadas 

Fig. 154 e 155. Embalagem 

com abas de um lado abertas 
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8.5.4 Desdobrável 

 

Para acompanhar as embalagens foi desenvolvido um desdobrável 

auxiliar onde são ilustrados os passos necessários para demolhar 

bacalhau, um procedimento essencial para quem compra bacalhau de 

cura tradicional sem estar congelado. Este suporte tem como 

objetivos dar a conhecer os procedimentos necessários para a 

correta preparação do bacalhau e aumentar o interesse pelo produto 

de forma a incentivar o seu consumo. 

O desdobrável é constituído por um quadrado de 13,5cm de lateral 

dividido em 3, produzindo, quando completamente dobrado, um 

quadrado de 4,5 cm. Este é inserido ente as abas de fecho de um dos 

topos da caixa. 

 

 

 

Fig. 156. Passo 1 

Fig. 157. Passo 2 
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Fig. 158. Passo 3 

Fig. 159. Passo 4 

Fig. 160. Passo 5 
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Fig. 161. Embalagem fechada 

Fig. 162. Desdobrável entre 

as abas de fecho da 

embalagem 
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8.5.5 Uniforme dos trabalhadores 

 

Como foi referido no capítulo da marca, o que faz com que um 

consumidor atribua valor e se torne leal a uma marca é a experiência 

que tem com a mesma. Nesse sentido é importante que os valores da 

marca estejam presentes em todas as vertentes que esta toca, 

especialmente nos colaboradores que, ao serem o principal ponto de 

contacto com os consumidores, têm a capacidade de moldar a 

experiência do cliente. 

Assim, entende-se que os colaboradores do serviço de venda móvel 

Mestre Zé devem respeitar o manual de conduta da marca, 

oferecendo uma experiência de bem-estar aos consumidores através 

de um atendimento agradável e pessoal, de modo a reforçar os 

valores de comunidade e proximidade presentes na marca.  

Para uma comunicação uniforme do serviço, para além do manual de 

conduta, é também importante que os mesmos utilizem um uniforme 

que esteja de acordo com a identidade da marca. Assim, foi 

desenvolvido um uniforme composto por uma camisa preta e um 

avental em oleado amarelo com a marca estampada. O material 

escolhido para o avental foi o oleado por este ser o material dos 

uniformes que os pescadores de bacalhau utilizavam. 
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Fig. 163 e 164. Uniforme dos 

trabalhadores da marca 

Mestre Zé 

Fig. 165. Pormenor do 

avental 
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8.5.6 Outros suportes 

 

Foram também desenvolvidos outros suportes de comunicação 

essenciais para a comunicação do serviço como saco com alças para 

transporte, copos para bebidas associadas aos menus, merchandising 

como, por exemplo, autocolantes e t-shirts com o logótipo e frases 

associadas à marca. Foram também desenvolvidas as redes sociais da 

marca, essenciais para dar visibilidade à mesma, estabelecer 

comunicação com os públicos e permitir o acompanhamento das 

movimentações do serviço pelo país. 

 

 

Fig. 166. Saco com alças 
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Fig. 167. Copo com relevo 

Fig. 168. Autocolantes da 

marca Mestre Zé 

Fig. 169. Pormenor dos 

autocolantes  

Fig. 170. Autocolantes 

alinhados por cor  
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Fig. 171. T-shirt azul com 

logótipo 

Fig. 172. T-shirt azul com 

texto “Bacalhau à Portuguesa” 
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Fig. 173. T-shirt amarela com 

logótipo  

Fig. 174. T-shirt amarela com 

frase “Cara de Bacalhau” 
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Fig. 176. Instagram da marca 

“Mestre Zé” 

 

Fig. 175. Facebook da marca 

“Mestre Zé” 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como principal propósito e objetivo a 

valorização de um produto com valor local através da exploração de 

uma oportunidade de negócio identificada na área da street food. 

Considerou-se pertinente a exploração do papel do design enquanto 

ferramenta estratégica e de comunicação, como forma de promover 

e dar visibilidade global a um produto local que, por sua vez, 

remetesse para a valorização do território do qual é originário, neste 

caso da cidade de Aveiro. Entendeu-se que o cruzamento do mercado 

da street food com um produto cultural gastronómico, como é o 

bacalhau, teria imenso potencial para posicionar o produto num novo 

mercado. Assim, o projeto resulta na elaboração de um serviço que 

responde à oportunidade de negócio identificada e no 

desenvolvimento da estratégia e identidade gráfica associados ao 

mesmo. 

 

A principal dificuldade encontrada durante a execução deste projeto 

foi o facto de o mesmo não partir de um briefing pré-determinado ou 

serviço pré-existente. Assim, antes de concretizar o projeto ao nível 

do design, foi necessário construir o briefing, tendo este partido da 

análise do mercado e da posterior identificação de oportunidades 

criativas. Só depois de efetuado esse estudo foi possível criar uma 

proposta de negócio viável.  

 

No entanto, uma vez escolhido o produto e o serviço a implementar, o 

facto de ter elementos na família diretamente envolvidos no mercado 

do bacalhau, mais especificamente no seu processamento, facilitou a 

partilha de informação e “know how” de alguém especializado que, 

com a sua supervisão, veio dar credibilidade e fiabilidade ao projeto. 

 

Relativamente aos desenvolvimentos futuros, pretende-se arranjar 

subsídios para a concretização do projeto e apresentá-lo a empresas 
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do ramo do bacalhau que estejam interessadas em investir em novos 

mercados e ideias criativas, assim como começar a desenhar novos 

produtos associados ao bacalhau que possam, de alguma forma, aliar 

a tradição à contemporaneidade para conseguir manter o negócio 

sempre diferenciado. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Behrens  

Cartaz AEG desenhado por Peter Behrens – Disponível em 

https://activemedia.pt/written-by/peter-behrens-1868-1940/  

Representação gráfica da marca da Nike e do seu slogan 

Representação gráfica da marca da Apple 

Representação gráfica da marca da Harley Davidson 

Representação da variação gráfica da marca da Olá em diversos 

países 

Representação gráfica da marca da TAP Portugal 

Representação gráfica da marca da Nike, que utiliza o “swoosh” como 

símbolo representativo 

Representação gráfica da marca da Coca-Cola 

Representação gráfica da marca da Ferrari 

Representação gráfica da marca da Benetton 

Pasteis de Belém – Disponível em 

https://www.dinheirovivo.pt/lifestyle/rota-do-pastel-de-nata-e-de-

comer-e-passear-por-mais/  

Padas de Vale d’Ílhavo – Disponível em 

http://pedevideira.blogspot.com/2011/04/padas-e-folar-de-vale-de-

ilhavo.html 

Produção de sal nas Salinas de Aveiro – Disponível em 

http://daveiro.com/#home.html  

Quadro de análise de valor de um produto ou serviço – Disponível no 

livro “Design e território: valorização de identidade e produtos 

locais”, Lia Krucken, p.27 

Estrela de Valor – Disponível no livro” Design e território: 

valorização de identidade e produtos locais”, Lia Krucken, p.28 

Representação gráfica da marca Quaker Oats 

Embalagem do chocolate Cote d’Or Classics – Disponível em The 

Design Journal, “Designing a Premium Package: Some Guidelines for 

Designers and Marketers”, Ruth Mugge, Thomas Massink, Erik Jan 
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Hultink, Lianne van den Berg-Weitzel, p.592 

Embalagem do chocolate Verkade – Disponível em The Design 

Journal, “Designing a Premium Package: Some Guidelines for 

Designers and Marketers”, Ruth Mugge, Thomas Massink, Erik Jan 

Hultink, Lianne van den Berg-Weitzel, p.592 

Representação fotográfica do Bacalhau – imagem do autor 

Cartaz da Comissão reguladora do comércio do bacalhau (GANPB), 

comparando a quantidade de bacalhau importado antes e depois da 

criação da comissão – Disponível em https://www.cm-

ilhavo.pt/pages/2989  

Vista aérea do Cais dos Bacalhoeiros em meados de 1930 – 

Disponível em http://marintimidades.blogspot.com/2011/03/faina-

maior-para-memoria-futurano-mmi-3.html  

Mulheres na seca do bacalhau – Disponível em 

http://gegn.blogspot.com/2009_11_01_archive.html  

Pescadores de Bacalhau nos Dóris – Disponível em 

https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/os-capitaes-

portugueses-da-terra-nova  

Pescadores nos Dóris a descarregarem peixe para o barco mãe – 

Disponível em 

https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/os-capitaes-

portugueses-da-terra-nova 

Pescadores no barco mãe a separar redes – Disponível em 

https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/os-capitaes-

portugueses-da-terra-nova 

ARGUS, Lugre de quatro mastros, de pesca à linha – Disponível em 

https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/os-capitaes-

portugueses-da-terra-nova 

SANTA MAFALDA, Navio de pesca de arrasto – Disponível em 

http://ww3.aeje.pt/avcultur/avcultur/AveiDistrito/Boletim09/Image

ns/Page013.jpg  
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Bacalhau processado segundo o método de cura tradicional 

portuguesa – Disponível em 

http://www.foodzcapes.org/intercambio/ 

Representação gráfica da marca de bacalhau Pascoal 

Bolinhos de Bacalhau – Disponível em 

https://www.atrian.pt/produto/pastel-de-bacalhau-mini/  

Bacalhau à Gomes de Sá – Disponível em 

http://www.somosmadeira.com/2015/12/bacalhau-gomes-de-

sa.html  

Estatísticas da Street Food no mundo – Disponível em 

https://www.streetfoodportugal.pt/sobre-o-street-food/  

Evolução dos veículos de venda móvel da Street Food – Disponível em 

https://www.streetfoodportugal.pt/sobre-o-street-food/ 

Carrinha de Street Food de Walter Scott – Disponível em 

https://www.pinterest.co.uk/pin/432556739190458976/  

Carrinha de Street Food de Walter Scott feita a partir de um vagão 

pequeno – Disponível em 

https://www.awpnow.com/main/2017/06/23/fun-fact-friday-50/  

Típico Food Truck de cachorros quentes em Nova Iorque – Disponível 

em https://www.thrillist.com/eat/new-york/new-york-hot-dog-food-

carts-under-attack#  

Food Truck de Waffles na Belgica – Disponível em 

http://www.flickr.com/photos/42710971@N02/5538139938/in/po

ol-brusselblogt/  

Limoncello Villa Massa – montagem do autor 

Confeitaria Peixinho – montagem do autor – Imagens do autor 

José Gourmet – montagem do autor  

Gelados de Portugal – montagem do autor 

Starbucks Coffee – montagem do autor 

Planta da Guinness StoreHouse – Disponível em 

https://www.guinness-storehouse.com/en/ground-floor  
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Guinness StoreHouse – montagem do autor 

Processo de cura tradicional – Disponível em 

http://www.nfiberia.com/produtos-para-industria/  

Food truck “Croissanteria Oita” vista frontal– imagem do autor 

Croissant doce da “Croissanteria Oita” – Disponível em 

https://www.croissanteriaoita.pt/pt/croissants   

Food truck “Zé da Tripa” vista frontal – imagem do autor 

Tripas do “Zé da Tripa” – Disponível em 

https://www.facebook.com/BolachaAmericanaZedaTripa/photos/a.

325835324137560/917532464967840/?type=1&theater 

Food truck “Weeel”, visão frontal – Disponível em 

https://www.flickr.com/photos/isabel_csilva/21405615508   

Frozen yogurt da “Weeel” – Disponível em 

http://www.weeel.pt/fotos/  

Food truck “Gelato Davvero” – Disponível em 

https://www.facebook.com/gelatodavvero/  

Gelados da “Gelato Davvero” – Disponível em 

https://www.facebook.com/gelatodavvero/  

Food truck “A Portuguesinha” vista frontal – Disponível em 

https://www.casamentos.pt/ideias-criativas-para-casamentos/a-

portuguesinha--e119440 

Prego no pão da “A Portuguesinha” – Disponível em 

http://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-

empresa/casos-sucesso/Pages/portuguesinha.aspx 

Food truck “Combi”, vista frontal – Disponível em 

http://327.pt/project/combi  

Café “Combi – Disponível em http://327.pt/project/combi 

Food truck “3 Mosso”, vista frontal – Disponível em 

https://www.3mosso.com/ 

Embalagem da “3 Mosso” – Disponível em https://www.3mosso.com/ 

Food truck “Sabores da Bélgica”, vista frontal – Disponível em 
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https://www.publico.pt/2016/09/10/local/noticia/street-food-os-

negocios-sobre-rodas-que-chegaram-as-ruas-do-porto-1743644 

Waffle da “Sabores da Bélgica” – Disponível em 

https://www.publico.pt/2016/09/10/local/noticia/street-food-os-

negocios-sobre-rodas-que-chegaram-as-ruas-do-porto-1743644 

Quadro de análise de diferenciação – imagem do autor 

Quadro 1 – Seleção de receitas de Bacalhau – imagem do autor 

Quadro 2 – Seleção final das receitas de Bacalhau a utilizar no 

projeto – imagem do autor 

Bolinhos de Bacalhau – Disponível em 

https://www.atrian.pt/produto/pastel-de-bacalhau-mini/ 

Pataniscas de Bacalhau – Disponível em 

https://www.pescanova.pt/receitas/pataniscas_de_bacalhau_pescan

ova  

Línguas de Bacalhau – Disponível em 

http://www.srbacalhau.com/produtos/?id=11&title=All&idioma=pt  

Línguas de Bacalhau fritas – Disponível em 

https://www.vaqueiro.pt/receitas/detalhe/5104/linguas-de-

bacalhau-panadas  

Samos ou sames de Bacalhau – Disponível em 

http://www.srbacalhau.com/produtos/?id=11&title=All&idioma=pt 

Padas de Vale d’Ílhavo – Disponível em 

http://pedevideira.blogspot.com/2011/04/padas-e-folar-de-vale-de-

ilhavo.html 

Trolley de mão de venda de Pretzels – Disponível em 

https://www.pinterest.pt/pin/568860996665123742/  

Trolley de mão de venda de tremoços da marca 3Mosso – Disponível 

em https://www.3mosso.com/  

Bicicleta adaptada de venda de crepes da marca Crepêrie – 

Disponível em 

https://www.pinterest.pt/pin/284430532697208924/  
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Bicicleta adaptada de venda de gelados da marca Gelato Davvero – 

Disponível em https://www.facebook.com/gelatodavvero/  

Mota Piaggio da marca Mozza & Co. – Disponível em 

http://www.mozzaandco.it/  

Mota Piaggio da marca Sabores da Bélgica – Disponível em 

https://www.publico.pt/2016/09/10/local/noticia/street-food-os-

negocios-sobre-rodas-que-chegaram-as-ruas-do-porto-1743644 

Roulotte adaptada da marca The Vurger – Disponível em 

http://thevurger.com/conocenos/  

Roulotte adaptada da Croissanteria Oita – Imagem do autor 

Carrinha adaptada da marca Combi – Disponível em Disponível em 

http://327.pt/project/combi  

Carrinha adaptada da marca Zé da Tripa – Imagem do autor 

Carrinha adaptada modelo da Citroen da marca Cale do Oiro – vista 

lateral – Imagem do autor 

Carrinha adaptada modelo da Citroen da marca Cale do Oiro – vistas 

frontal e traseira – Imagem do autor 

Estudo de nomes utilizando termos relacionados com a pesca – 

Imagem do autor 

Esboços do primeiro estudo – Imagem do autor 

Estudo de nomes de navios de pesca de bacalhau – Imagem do autor 

Hierarquia dos navios de pesca de bacalhau – Imagem do autor 

Esboços do segundo estudo – Imagem do autor 

Esboço final da marca “Mestre Zé” – Imagem do autor 

Técnica de stencil nos doris – Imagem do autor 

Numeração em stencil em dori. – Imagem do autor 

Tipografia Roboto Slab. com cortes stencil. Linha preta – tipografia 

original. – Imagem do autor 

Evolução da marca “Mestre Zé” – Imagem do autor 

Marca final em alto contraste – Imagem do autor 

Marca final – Imagem do autor 
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Elementos constituintes da marca Mestre Zé – Imagem do autor 

Versão a cores da marca Mestre Zé – Imagem do autor 

Pantones utilizados na marca – Imagem do autor 

Versão em alto contraste da marca Mestre Zé sobre fundo preto – 

Imagem do autor 

Versão em alto contraste da marca Mestre Zé sobre fundo branco – 

Imagem do autor 

Utilizações da marca em fundos fotográficos – Montagens do autor 

Área de proteção da marca Mestre Zé – Imagem do autor 

Dimensões mínimas da marca Mestre Zé – Imagem do autor 

Ilustração da época de como cozinhar bacalhau – Imagem do autor 

Ilustrações satíricas da época utilizando o bacalhau – Imagem do 

autor 

Ilustração do bacalhau fresco antes de passar pelo processo de cura 

tradicional portuguesa – Imagem do autor 

Ilustração do bacalhau depois de passar pelo processo de cura 

tradicional portuguesa – Imagem do autor 

Ilustração das receitas de gastronomia portuguesa derivadas do 

bacalhau utilizadas no projeto – Imagem do autor 

Esboço do primeiro estudo do food truck – Imagem do autor 

Segundo estudo do food truck – esboços das vistas frontal e traseira –

Imagem do autor 

Estudo de cor do food truck – vista frontal – Imagem do autor 

Estudo de cor do food truck – vista traseira – Imagem do autor 

Pormenor do logótipo na porta – Imagem do autor 

Pormenor do candeeiro utilizado – Imagem do autor 

Food truck final fechado – vista lateral – Imagem do autor 

Food truck final aberto – vista frontal – Imagem do autor 

Food truck final aberto – vista traseira – Imagem do autor 

Food truck final aberto – vista lateral – Imagem do autor 

Simulação do logótipo gravado em madeira – Imagem do autor 
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Pormenor do bacalhau ilustrado – Imagem do autor 

Ementa em fundo preto – Imagem do autor 

Pormenor da ementa no food truck – Imagem do autor 

 

Estudos de embalagens – Imagens do autor 

Saco de papel kraft para os pães recheados com bacalhau ou samos – 

Imagem do autor 

Tamanhos da embalagem prisma hexagonal– vista frontal – Imagem 

do autor 

Tamanhos da embalagem prisma hexagonal– vista de topo – Imagem 

do autor 

Embalagem dos bolinhos de bacalhau e línguas de bacalhau fritas – 

Imagem do autor 

Pormenor de mão a pegar na embalagem – Imagem do autor 

Vista em perspetiva da embalagem – Imagem do autor 

Embalagem das pataniscas de bacalhau – Imagem do autor 

Pormenor de mão a pegar na embalagem – Imagem do autor 
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Passo 1 – Imagem do autor 

Passo 2 – Imagem do autor 

Passo 3 – Imagem do autor 

Passo 4 – Imagem do autor 

Passo 5 – Imagem do autor 

Embalagem fechada – Imagem do autor 
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Saco com alças – Imagem do autor 
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