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Resumo 

Nos dias de hoje, as marcas tentam a todo o custo atingir a memória dos consumidores, 

promovendo a diferenciação e apelando ao consumo. Cada vez mais, as marcas de moda têm a 

necessidade de diferenciar a sua oferta, uma vez que os seus produtos/serviços se aproximam 

relativamente à qualidade, ao design e à originalidade. 

A comunicação começa por ser fundamental para a criação da identidade de qualquer marca de 

moda e para a transmissão da sua personalidade, assumindo, assim, um papel essencial na 

sociedade dos dias de hoje.  

Desta forma, a criação e a gestão de uma marca de moda deve começar pela implementação de 

um plano de comunicação.  

Posto isto, tornou-se significativo entender através de um estudo de caso as estratégias de 

comunicação adotadas por uma marca de moda de sucesso. A escolha recaiu sobre a marca 

Lion of Porches com o sucesso reconhecido a nível nacional e internacional, pretende-se 

compreender melhor o funcionamento da marca, abordando as suas estratégias de 

comunicação, e investigando junto dos seus consumidores o que mais os influencia à compra 

destes produtos.   

No resultado, deste trabalho de pesquisa efetivou-se que as estratégias de comunicação 

aplicadas pela Lion of Porches não influenciam diretamente os seus consumidores à compra. No 

entanto é possível entender que estes se sentem satisfeitos com a marca. Desta forma, pode-se 

concluir que quando uma marca de moda já está bem posicionada no mercado e já é 

reconhecida, as suas estratégias de comunicação não vão influenciar diretamente na compra, 

mas sim garantir a fidelização por parte dos seus clientes.  

 

 

Palavras-chave: Moda, Marca, Comunicação, Estratégias de comunicação, Consumidores.  
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Abstract 
 
Nowadays, brands try at all costs to reach the consumers memory by promoting differentiation 

and appealing to consumerism. Increasingly, fashion brands have the need to differentiate their 

offer, since their products/services are similar, regarding quality, design and originality.  

Communication is becoming critical to establish the identity of any fashion brand and the 

transmission of their personality, thus, assuming a key role in the society of today. 

Therefore, the creation and management of a fashion brand should start by implementing a 

communication plan. 

With that said, it is significant to realize through a case study which are the communication 

strategies adopted by a successful fashion brand. The choice fell on the brand Lion of Porches 

with success recognized at national and international level, with the purpose of better 

understanding the procedures of the brand, addressing their communication strategies, and 

investigating among its consumers what most influenced the purchases of these products.  

This research has shown that the communication strategies applied by Lion of Porches do not 

directly influence their customers to purchase. Even though it’s clear that they are pleased with 

the brand. Consequently it can be concluded that when a fashion brand is already well positioned 

in the market and already recognized by the consumers, their communication strategies will not 

directly influence the purchase, but will ensure fidelity from their customers. 

 

Key words: Fashion, brand, communication, communication strategies, consumers. 
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Glossário 

 

Android’s – Nome do sistema operacional que opera em telemóveis (smartphones), netbooks e 

tablets.  

Backstage – Bastidores. 

Brand – Marca. 

Branding – Conjunto de soluções que uma marca necessita para se manter no mercado. 

Design – Disciplina que visa à criação de objetos, ambientes, obras gráficas etc. que sejam ao 

mesmo tempo funcionais, estéticas e conformes com os imperativos da produção industrial. 

Displays – Dispositivo para a apresentação de informação, de modo visual ou táctil, adquirida, 

armazenada ou transmitida sob várias formas. 

Endorsement –Técnica que as marcas usam para divulgar os seus produtos.  

Fashion – Moda. 

Fashion week – Semana da Moda; Consiste em eventos organizados em várias cidades com 

desfiles para apresentar novas coleções e tendências no mundo da moda.  

IPhones – Aparelho móvel criado pela Apple que é capaz de interpretar ações feitas no seu 

ecrã. 

Layout – Define como será a estética do trabalho a ser realizado; é o esboço do projeto, um 

rascunho inicial, e inclui o planeamento de todos os seus elementos, que podem ser textos, 

imagens, vídeos ou espaços reservados a anunciantes. 

Look – Visual; Conjunto; composição ou configuração em acessórios e roupas. 

Making of – Refere-se a um vídeo, ou documentário, que retrata uma obra audiovisual 

revelando os seus bastidores. 

Media – Meios de comunicação. 

Merchandising – Merchandising é uma ferramenta de Marketing, formada pelo conjunto de 

técnicas responsáveis pela informação e apresentação destacada dos produtos no ponto de 

venda, de maneira tal que acelere sua rotatividade. 
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Objets Trouvés – São peças antigas normalmente utilizadas ao pé de expositores 

contemporâneos.  

Online – Conectado; Ligado; Em linha. 

Opinion-makers – Pessoas que têm bastante influência sobre o que o público pensa sobre as 

coisas.  

Passerelle – Passarela. 

Press releases – Documento divulgado pela imprensa, informando, respondendo aos media 

sobre algum facto, servindo também para esclarecer.  

Product placement – É a inclusão de marcas comerciais (de todo o género) dentro de 

conteúdos de entretenimento e ficção, como se fossem adereços, por exemplo bebidas, carros, 

cereais ou detergentes. 

Publicity – Publicidade. 

QR Code – QR Code, ou código QR, é a sigla de "Quick Response" que significa resposta 

rápida; Código de barras. 

Shopify – Plataforma que permite criar lojas de comércio eletrônico sem necessidade de ter 

conhecimentos técnicos informáticos. 

Showrooms – Exposição onde se apresentam e demonstram produtos ou serviços. 

Stands – Salão de exposição e venda ao público.  

Tablets – Tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, fina espessura e com ecrã 

sensível ao toque. 

Tartans – Padrão quadriculado de estampas, composto de linhas diferentes e cores variadas. 

Web – Rede (World wide web); rede de alcance mundial.  

Website –No contexto das comunicações eletrônicas, website e site possuem o mesmo 

significado e são utilizadas para fazer referência a uma página ou a um agrupamento de páginas 

relacionadas entre si, acessíveis na internet através de um determinado endereço. 

Wishlist – Lista de desejos materiais. 
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Capítulo I: Introdução 

O capítulo introdutório tem como propósito apresentar o trabalho de investigação, que aborda a 

importância da comunicação das marcas de moda, neste caso específico de uma marca de 

moda portuguesa. O capítulo I divide-se, em quatro subcapítulos, o primeiro inicia-se com o 

enquadramento do tema onde se aborda a fundamentação do mesmo. O segundo segue com a 

exposição dos objetivos do trabalho tanto os gerais como os específicos. No terceiro descreve-se 

a metodologia adotada, a qual trata a seleção do estudo de caso e a sua justificação, e por fim 

expõe-se a estrutura da dissertação.  

 

1.1. Enquadramento  

A comunicação é um dos principais fatores de diferenciação de uma marca, e sabe-se que, hoje 

em dia o consumidor muitas vezes deixa de consumir o produto e passa a consumir a própria 

marca, ou seja, põe de parte o valor do produto. Assim, na construção de uma marca de moda 

um dos fatores essenciais para esta ter sucesso é a aposta de uma boa comunicação e é a 

própria comunicação que vai demonstrar o conceito e a filosofia da mesma, ou seja, é através 

da comunicação que uma marca passa a ser memorizada. 

O grande desafio das marcas é criar uma relação com os consumidores, obter notoriedade, 

diferenciação e sua associação através de memórias/recordações. Além disso, é através da 

comunicação que se consegue criar estas relações com o consumidor.  

Uma marca exprime assim a personalidade de um produto/serviço, mas mostra também o 

rumo que pretende tomar e os seus objetivos. Uma boa gestão e construção de uma marca 

proporciona ao negócio dois aspetos diferentes, diferenciação e valor.  

A comunicação é uma disciplina que acolhe uma vasta variedade de outras disciplinas como a 

publicidade, o merchandising, as vendas, o marketing, o patrocínio, as relações públicas e a 

promoção, entre outras (Pimenta 2012). Os planos de comunicação e de construção de uma 

marca são os responsáveis pela implementação de uma identidade na mesma, através da 

publicidade ou mesmo do patrocínio. Pode-se destacar a identidade da marca e fazê-la perdurar 

ao longo do tempo (Morais 2011). 

No entanto, a comunicação não existe de forma isolada, tem que se ter em atenção o ambiente 

social onde está inserida, as normas e códigos culturais por esta produzida que moldam, assim, 

o comportamento do consumidor. Por outras palavras, para que a mensagem da comunicação 

seja transmitida é necessário que o emissor e o recetor da mensagem tenham uma base 
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empírica em comum, vivências, linguagem, cultura, estilo de vida ou religião. Devendo permitir 

que exista compreensão entre os dois e atribuir um significado para a descodificação desta 

mesma mensagem (Pimenta 2012), pois, a comunicação não se limita a informar. Tendo, como 

função convencer o consumidor a desenvolver determinados comportamentos, como, por 

exemplo, a compra do produto que se está a vender (Caetano e Rasquilha, 2007 cit in Pimenta, 

2012). A comunicação é, por conseguinte, um fator essencial na criação de uma marca de 

moda.  

Atualmente, os consumidores preferem comprar produtos conceituados, escolhendo-os pelo seu 

conceito e não pelo próprio produto, isto é, estão dispostos a pagar pelo nome da marca, que 

consideram como sendo uma promessa de valor e funcionalidade (Teresa Ruão 2003).  

Não compete aos consumidores dizerem o que uma marca é, visto que a marca deve ter a sua 

própria identidade, não devendo deixar qualquer dúvida, relativamente, à sua identidade.  

Apesar de já existirem registos sobre o segmento da moda em estudos sociais de comunicação 

(Morais 2011; Oliveira 2014), sabe-se que, ainda é difícil compreender o próprio fenómeno em 

todo o seu contexto. Assim, pretende-se analisar, aprofundar e refletir sobre este tema no que 

diz respeito à importância da comunicação na gestão das marcas de moda, tentando analisar os 

vários temas de interesse no ramo da comunicação de moda. 

Torna-se, relevante perceber através de um estudo de caso quais as estratégias de comunicação 

adotadas por uma marca de moda, neste caso específico de uma marca de moda portuguesa de 

sucesso e verificar quais as formas de comunicação mais relevantes para os consumidores. 

Visto isto, e tendo em conta o sucesso da marca Lion of Porches a nível nacional e internacional, 

aposta-se na mesma para o trabalho de investigação, tentando assim entender quais os 

princípios de estratégia de comunicação utilizadas, mais relevantes para os seus consumidores. 

 

1.2. Identificação do problema e motivações/contributos 

A moda é um termo associado ao vestuário e acessórios, mas é um facto que esta área já há 

muitos anos que não se baseia apenas nestas áreas. A moda pode encontrar-se em várias 

“atividades humanas, desde tratamentos médicos até à música popular.” (Easey cited in 

Pimenta 2012, p.63). 

O que estimula a moda é a procura pela inovação e pela diferença. O mercado da moda é, 

assim, um mercado onde os desejos tendem a destacar-se acima das próprias necessidades. 
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As próprias roupas são formas de comunicação em que estão acumuladas mensagens que têm 

o intuito de criar sensações no consumidor, sendo que, estas são de máxima importância para a 

captação de consumidores, bem como uma forte imagem de marca para a fidelização destes 

(Pimenta 2012). 

A moda é, portanto, constituída por vários sinais a que se atribui um significado e na maioria das 

vezes não se está atento à sua conotação ou mesmo à sua qualidade subjetiva (Pimenta 2012). 

A comunicação na moda não se baseia apenas em palavras escritas, mas sim na tradução de 

conceitos. Deste modo, questionou-se: será que as marcas de moda apostam numa boa 

comunicação para chegar aos seus consumidores? Até que ponto os consumidores se sentem 

tentados à compra através dessas estratégias? O objetivo será conseguir soluções para estas 

questões, respondendo assim ao problema relacionado diretamente com as estratégias de 

comunicação das marcas de moda utilizando um estudo de caso de uma marca nacional de 

moda de sucesso.  

Pretende-se, através do trabalho de investigação refletir sobre a contribuição da comunicação no 

sucesso das marcas de moda, mas também, contribuir para o estado de arte relacionado com o 

tema. 

Este projeto proporciona uma investigação aprofundada nesta área de modo a dar a entender 

quais as apostas das estratégias de comunicação por parte das marcas de moda e entender até 

que ponto estas influenciam os consumidores à compra dos seus produtos/serviços. Para além 

disto, proporcionar à marca em estudo saber até onde os seus consumidores se deixam 

influenciar para a compra através das suas estratégias de comunicação. 

A motivação para a realização deste estudo está relacionada com a atualidade do tema, com a 

importância da comunicação no sucesso das marcas de moda e com a possibilidade de realizar 

um estudo de caso de uma marca portuguesa de grande dimensão tanto a nível nacional como 

internacional. 

 

1.3. Objetivos  

Este trabalho de investigação situa-se no campo da comunicação da moda, mais 

especificamente nas estratégias de comunicação utilizadas pelas marcas de moda. Abordadas 

por vários autores (Morais 2011; Kapferer 2000) como essenciais para a criação de uma forte e 

distintiva imagem de marca. O estudo incidirá sobre a marca Lion of Porches. 
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Assim, os objetivos gerais do presente trabalho consistem em: 

1. Conhecer melhor as estratégias de comunicação em que as marcas de moda apostam. 

2. Analisar a informação recolhida e obter resposta às seguintes questões, relativamente à 

marca em estudo: 

• Quais as estratégias de comunicação utilizadas pela marca? 

• Quais as estratégias de comunicação mais eficazes? 

• Como é que os consumidores reagem a estas estratégias? 

 

Para um estudo mais aprofundado é necessário compreender determinados objetivos 

específicos, que consistem em: 

a) Entender a gestão das marcas de moda;  

b) Recolher informação sobre a comunicação de marcas de moda, de modo a compreender 

a sua importância perante os consumidores; 

c) Analisar as estratégias de comunicação da marca, identificando a forma como estas 

comunicam através da marca; 

d) Definir os componentes que constituem a marca em estudo; 

e) Compreender quais os métodos e etapas utilizadas pela marca em estudo para uma boa 

aposta nas estratégias de comunicação. 

 

1.4. Metodologia 

Existem muitos conceitos sobre pesquisa visto que vários autores não chegam a um consenso 

sobre o tema. No entanto, segundo Asti Vera (cited in Marconi & Lakatos 2006, p.15) o ponto de 

partida da pesquisa encontra-se no “problema que se deverá definir, examinar, avaliar, analisar 

criticamente, para depois ser tentada uma solução”.  

Ander-Egg (cited in Marconi & Lakatos 2006, p.15) acrescenta ainda que a pesquisa é um 

“procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.”.  

Assim, para a elaboração da pesquisa do presente trabalho foi essencial determinar alguns 

métodos. Relativamente, a esta pesquisa e para a resposta ao problema exposto adotou-se a 

metodologia do estudo de caso abordando a marca portuguesa Lion of Porches. Além disso, a 

par deste estudo foi desenvolvido um estágio na marca na secção de marketing, que 

proporcionou uma observação participante, possibilitando o contacto direto com a marca, 
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experienciando como esta trabalha e todas as suas etapas/técnicas empregues, assim como a 

recolha da informação pretendida para as respostas ao problema/estudo em questão.  

 

1.4.1. Estudo de caso  

Existem várias definições para estudo de caso, no entanto, algumas defendem que o estudo de 

caso é “uma abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando 

procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos factores.” (Araújo et al., cited in Arantes 2014, p.32). 

Arantes acrescenta, ainda, que os estudos de caso servem para fazer avaliações detalhadas. 

O estudo de caso é, assim, um estudo selecionado quando as questões “como” e “porquê” são 

propostas, quando o investigador tem pouco controle sobre os acontecimentos ou quando a 

abordagem está sobre um fenómeno contemporâneo no contexto da vida real (Yin 2010). 

Pode-se entender que apesar de existirem definições diferentes o estudo de caso é “apenas uma 

das várias maneiras de realizar a pesquisa de ciência social” (Yin 2010, p.22), em que os 

autores estão de acordo quando se fala da importância das características especiais do assunto 

a ser estudado e das duas questões principais às quais um estudo de caso deve responder 

sempre ao “como” e ao “porquê”. 

O método de estudo de caso não é apenas uma forma de pesquisa qualitativa, mesmo que esta 

possa ser identificada entre a diversidade de opções da mesma. A pesquisa do estudo de caso 

pode ir para além de um tipo de pesquisa qualitativa, empregando uma mistura de evidência 

quantitativa e qualitativa (Yin 2010), como é o caso desta investigação. 

 

1.4.2. Seleção do estudo de caso  

A metodologia utilizada para este trabalho de investigação desenvolve-se como um estudo de 

caso sobre a marca de moda portuguesa Lion of Porches, como já foi referido anteriormente.  

A Lion of Porches é uma marca de vestuário portuguesa, de inspiração britânica para homem, 

mulher e criança, introduzida no mercado português em 2002. Distingue-se das marcas 

concorrentes pela inovação, sofisticação, qualidade e diferença.  

A escolha deveu-se ao facto de esta marca ser reconhecida nacional e internacionalmente como 

uma marca de excelente qualidade e com muito sucesso, bem como, por ser uma marca 

portuguesa que aposta em força na comunicação. Em diversas vertentes, tais como, eventos, 
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feiras, desfiles de moda, publicidade, merchandising, entre muitas outras. Deste modo, e visto 

que o foco principal desta investigação trata a comunicação nas marcas de moda, decidiu-se 

incidir a pesquisa sobre uma marca portuguesa de excelência e prestigio, que ao longo dos anos 

têm apostado cada vez mais na comunicação e na sua divulgação, tendo, portanto, um enorme 

reconhecimento.  

 

1.4.3. Recolha de informação 

Marconi e Lakatos (2006), expõem a pesquisa como sendo “um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.”  

Para Rummel (cited in Marconi & Lakatos 2006), a pesquisa tem dois significados, num sentido 

vasto, compreende todas as investigações especializadas e completas, num sentido limitado, 

inclui os vários tipos de estudo e de investigações mais detalhados.  

Assim, a pesquisa de informação compromete o levantamento de dados de variadas fontes, 

quaisquer que sejam os procedimentos ou práticas empregues.  

Existem diferentes técnicas e métodos para a recolha de dados, sendo que a pesquisa implica o 

levantamento dos dados a partir de dois métodos: a documentação direta e documentação 

indireta (Marconi & Lakatos 2006).  

A documentação direta, consiste no “levantamento de dados no próprio local onde os 

fenómenos ocorrem” (Marconi & Lakatos 2001, p.43), estes dados podem ser conseguidos de 

duas formas diferentes, ou através da pesquisa de campo ou através da pesquisa de laboratório. 

A pesquisa de campo é “utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira 

comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenómenos ou as relações entre eles.” (Marconi & 

Lakatos 2006, p.83). Por sua vez, a pesquisa de laboratório consiste num procedimento de 

investigação que descreve e analisa o que ocorre numa determinada situação. Nestes dois 

processos aplicam-se tanto as técnicas de observação direta intensiva - observação e entrevista - 

como as de observação direta extensiva - questionários, formulários, medidas de opinião e 

atitudes técnicas mercadológicas (Marconi & Lakatos 2006). 

Por outro lado, define-se a documentação indireta, como sendo uma fonte de dados compilada 

por outras pessoas, que se divide em dois tipos de pesquisa. A pesquisa documental ou de 

fontes primárias, em que existem diversas fontes de documentos, e a pesquisa bibliográfica ou 
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de fontes secundárias que aborda, como o próprio nome indica, o levantamento de toda a 

bibliografia já publicada.  

 

Relativamente, ao estudo de investigação em questão, a recolha da informação foi feita através 

de duas técnicas distintas, através da documentação direta e através da documentação indireta. 

 

Na documentação direta explora-se:   

• A pesquisa de campo, de forma a realizar todo o levantamento necessário das 

estratégias de comunicação utilizadas pela marca e a sua respetiva análise. Esta aborda 

duas técnicas de observação: 

a) Observação direta intensiva, praticada através da observação participante, que 

consiste na “participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo” 

(Marconi & Lakatos 2006, p.90), ou seja, é uma técnica de investigação social em 

que o observador partilha as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de 

um grupo de pessoas ou de uma comunidade. No fundo, é uma técnica composta, 

na medida em que o observador não só observa como também tem de se socorrer 

de técnicas de entrevista com graus de formalidade diferentes. Com esta técnica 

pretende-se analisar as medidas utilizadas para a aposta de certas estratégias de 

comunicação por parte da marca (Marconi & Lakatos 2006, p.90).  

b) Observação direta extensiva, praticada através do questionário que consiste “num 

instrumento de coleta de dados construído por uma série de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (Marconi & 

Lakatos 2006, p.98), pretende-se a interação com os consumidores da marca, 

analisando a importância das estratégias de comunicação e quais as estratégias 

mais apelativas. 

 

Na documentação indireta explora-se: 

• A pesquisa documental ou de fontes primárias, em que existem diversas fontes de 

documentos e podem ser recolhidas no momento em que o fenómeno ocorre ou depois. 

Nesta situação, optou-se por explorar a investigação de arquivos particulares da marca 

em questão; 



	 8 

• A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias que aborda, como o próprio nome 

indica, o levantamento de toda a bibliografia já publicada, centrada na definição e 

caracterização das estratégias de comunicação. Esta pesquisa vem fornecer o 

enquadramento teórico para a investigação a realizar em que existem diversas fontes, 

contudo, neste caso optou-se por explorar a imprensa escrita e diferentes publicações 

como teses, monografias e livros.  

 

1.5. Estrutura da dissertação 

O presente trabalho de investigação está estruturado em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo é um capítulo introdutório que se divide em quatro subcapítulos que tratam a 

introdução ao tema em análise, a identificação do problema, motivações e contributos, os 

objetivos e a metodologia a ser utilizada. O segundo capítulo apresenta o estado da arte do 

presente trabalho que consiste no enquadramento científico do tema, no sentido de dar a 

entender a importância da comunicação na gestão de uma marca de moda. O terceiro capítulo 

divide-se em três subcapítulos e apresenta o desenvolvimento do trabalho experimental, ou seja, 

o estudo de caso, no qual se expõem a apresentação da marca, o mix de comunicação utilizado 

pela mesma e, por fim, apresenta-se o questionário descrevendo de forma detalhada a sua 

respetiva análise. 

Finalmente, o último capítulo deste trabalho de investigação diz respeito às conclusões deste 

estudo, onde se abordam as considerações finais e as perspetivas futuras.  
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Capítulo II: Estado da arte 

Neste tópico apresenta-se o estado da arte do presente trabalho de investigação que consiste no 

enquadramento científico do tema, de forma a entender a importância da comunicação na 

gestão de uma marca de moda, abordando as várias temáticas relacionadas com este tema. 

 

2.1. A marca  

A marca ao contrário do que se possa pensar já tem uma longa existência e as suas definições, 

independentemente do modo de como se utiliza esta palavra nos dias de hoje, são de origem 

comum. Segundo Blackett (2005, p.13), a marca é e sempre foi “um objeto pelo qual se forma 

uma impressão e, na sua forma ativa, o processo de formação dessa mesma impressão.” . 

Diz-se que as primeiras impressões da marca apareceram na Lídia, no ano 700 a.C., onde 

começaram a instalar-se mercadores que colocavam à porta do seu estabelecimento uma 

pessoa para aliciar possíveis clientes, através da sua voz e assim partilhar as características e 

vantagens do produto ao comprador. Daqui em diante foram vários os vestígios das marcas 

revelados pela pesquisa histórica (Ruão 2003).   

Contudo, só se começou a perceber o valor das marcas e a dar-lhes mais uso nos finais do 

século XIX, inícios do século XX. Muitas marcas, das mais conhecidas hoje em dia, começaram 

a ter sucesso nessa altura, tais como, a Coca-Cola e os rolos da Kodak. Isto porque, houve 

melhorias relativamente ao fabrico e às comunicações e assim conseguiu-se uma 

comercialização forte dos bens de consumo (Blackett 2005). De seguida, apareceu a primeira 

legislação sobre marcas, ou seja, começaram a poder regista-las. A par disto, começaram 

também a aparecer as primeiras agências de publicidade, o que ainda deu mais força a todo 

este novo fator do mundo das marcas (Blackett 2005).  

No entanto, com o final da Segunda Guerra Mundial é que o mundo das marcas se começou a 

revelar (Blackett 2005). 

Foi com o aparecimento da internet, o melhoramento dos transportes, das telecomunicações, 

entre outros, que as marcas passaram a representar “a convergência das economias mundiais 

no modelo liderado pela procura em vez do modelo liderado pelo “comando.” (Blackett 2005, 

p.15). 

 “A palavra “marca” (brand, em inglês), provém do antigo nórdico brandr, que significa 

 queimar, e partir destas origens entrou nas raízes anglo-saxónicas. Obviamente que 

 era através da gravação a ferro quente que, outrora, os homens marcavam a 
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 propriedade do seu gado e, com o desenvolvimento do comércio, os compradores 

 começaram a usar essas marcas como forma de distinguir o gado de cada criador.” 

 (Blackett 2005, p.13) 

Nos dias de hoje, as marcas são consideradas um fenómeno forte e evidente para todos. Estas 

representam, uma força motora que ajuda as empresas a competirem umas com as outras, 

sendo clara a fonte de diferenciação entre empresas. Assim, com as marcas, as empresas 

conseguem distinguir um serviço, um produto de toda a sua concorrência, ou seja, a marca é 

uma das funções mais importante para identificar e distinguir o produto a vender ao consumidor.   

Para que os consumidores consigam criar um laço com as marcas, é necessário que exista uma 

ligação de sucessiva satisfação das expectativas e desejos dos consumidores para com as 

marcas.  

Kapferer (2000, p.13) afirma que: “Atribuir uma marca vai muito mais longe do que apenas 

criar uma marca, significando exteriormente esta última atividade que um produto ou serviço 

recebeu a marca, o cunho de uma organização.” 

Desta forma, as marcas respondem a questões como, qual a razão de ser de um produto, de 

um serviço ou de uma empresa, quais os seus objetivos, o que pretendem com aquela marca e 

onde desejam chegar no futuro.  

Pode-se também salientar que, hoje em dia, as marcas são principalmente uma fonte de valor 

acrescentado para qualquer empresa, produto ou serviço, visto que estas têm vindo a promover 

cada vez mais a diferenciação e o apelo ao consumo.  

Segundo Kapferer (cited in Shikhverdieva 2012, p.21) a marca é: ”Um concentrado de 

informações, que engloba significados quanto aos benefícios tangíveis e intangíveis derivados do 

consumo do produto de marca”.  

Relativamente aos elementos da marca, pode-se considerar que o seu nome é um dos aspetos 

mais importantes, visto que é este que vai ser o seu ponto de referência quando alguém se 

quiser referir à marca em questão. Ellwood (cited in Cchetz 2012) assegura que na criação de 

uma marca, a conceção do nome é a parte fundamental do processo. Kapferer (2000, p.14), 

vem ainda acrescentar que “A função do nome é precisamente proteger a inovação: é uma 

patente mental.“.  

No entanto, uma marca pode ter um conjunto de vários elementos na sua identidade visual, 

desde nomes, letras, números, slogans, tipos de letra, cores, símbolos, entre outros (Blackett 

2005).  
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O nome da marca é dos únicos elementos que com o tempo não deverá ser alterado, visto que, 

se acontecer a marca poderá perder todo o seu sentido. Relativamente aos outros elementos da 

marca poderão ser alterados ao longo do tempo, até deverão ser atualizados. Se justificar, por 

exemplo, a alteração do logótipo, entre outros componentes. No entanto existem sempre 

exceções, existem empresas que por mudança de proprietário ou mesmo por mudança de 

objetivos, alteram o seu nome, para conseguir dar à marca uma outra vida, um outro conceito 

(Blackett 2005).  

A marca identifica o produto, um serviço ou uma empresa e assim revela a sua identidade, ou 

seja, mostra o que a diferencia. Assim pode-se entender que numa marca se encontram vários 

aspetos, uma ideia, uma frase, uma personalidade, vários atributos, valores, princípios, tudo isto 

manifestado num produto ou mesmo num serviço (Kapferer 2000). 

Visto isto, e como nos refere Kapferer (2000) um produto é aquilo que uma empresa fabrica e a 

marca é aquilo que o cliente compra, ou seja, a marca não é um produto, a marca é definida 

pelo seu sentido, que define a sua identidade (Ruão 2003). 

Sendo assim, pode-se entender que enquanto existem produtos que morrem, ou seja, acabam 

por deixar de ter utilidade, as marcas não morrem, visto que vão ser sempre relembradas. O 

conceito central da marca segundo Kapferer (2000) é a identidade da marca e não a imagem da 

marca, a sua identidade está no centro da gestão da marca.  

Pode-se considerar que a marca é a memória e o futuro dos produtos, a marca exprime a sua 

visão do mundo e da sua função, a sua própria missão, a sua ambição, os seus objetivos, os 

seus principais valores e o que pretende oferecer aos seus consumidores (Kapferer 2000). 

Kapferer (2000) entende que a marca não se restringe apenas a um produto, a marca assina 

um ato criador que constitui o sentido da marca, o seu conteúdo e os seus atributos.  

Logo, as marcas não se manifestam só através dos seus produtos, serviços, ou da própria 

comunicação, nascem, sobretudo, através da junção destes. O seu conteúdo emerge da 

acumulação memorizada de todos estes aspetos, e surgem direcionados e ligados entre si por 

um princípio comum (Kapferer 2000). 

São as marcas que dão sentido e vida aos produtos, e são estas que retiram dos produtos um 

eco que assegura e cria a identidade da marca. 

Nos dias de hoje, considera-se que nos mercados existem verdadeiras lutas pela diferenciação e 

pela captação da atenção dos consumidores, e um dos principais componentes para o sucesso 
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das marcas é a identidade da mesma como afirma Kapferer (2000, p.15) “exige tempo e 

identidade”.  

   

2.1.1. A identidade da marca 

Segundo Kapferer (2000), a identidade da marca é um conceito bastante recente. Pode-se dizer 

que a identidade da marca é constituída por elementos que exprimem a singularidade na 

perspetiva da organização que a compõe (Ruão 2000).   

Kapferer (cited in Ruão 2000, p.8), descreve a identidade da marca como: “o conjunto de 

características específicas da marca, resultantes da sua história, dos seus valores, das suas 

propriedades, do seu aspeto físico, da relação que mantém com o público, do seu reflexo.”. 

Aaker (cited in Ruão 2000, p.8), acrescenta ainda que a identidade da marca (ver Figura 1): 

“fornece direção, propósito e sentido à mesma”.  

 

Figura 1: Prisma de identidade de marca (Kapferer 2000, p.34) 

 

 

Posto isto, e conforme Kapferer (cited in Ruão 2000), para traçar um prisma de identidade de 

uma marca, como é apresentado na Figura 1, implica considerar todos os sinais que esta 

projeta, como a interpretação destes sinais pelos recetores. Refere ainda que existem alguns 

fatores que não deixam de interferir na perceção dos consumidores, fatores esses referidos no 

esquema. O mimetismo, que considera ser a imitação dos concorrentes, o oportunismo, que 

considera ser a preocupação em agradar aos consumidores e, por fim, o idealismo, ou seja, 
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como gostariam que a marca fosse e não o é (Kapferer cited in Ruão 2000). Semprini (cited in 

Ruão 2000), vem ainda acrescentar que não é possível separar a emissão e a receção. 

A identidade da marca para se destacar e ter impacto deve possuir uma identidade clara e 

diferenciadora, que não deixe quaisquer dúvidas do seu conceito, dos seus objetivos e da sua 

personalidade. A identidade da marca deve exprimir o que a empresa, serviço ou produto quer 

que a marca represente (Schetz 2012). Esta deve também ser examinada e atualizada com 

frequência (Kapferer 1991).      

Desta forma, para distinguir a identidade de uma marca segundo Kapferer (2000, p.31), é 

necessário responder a estas questões:  

“O que faz a sua diferença?  

O que faz a sua permanência?  

O que faz a sua homogeneidade?  

O que faz o seu valor?  

O que faz a sua verdade?  

O que faz o seu reconhecimento?”  

Respondendo a estas questões, consegue-se construir o próprio bilhete de identidade da marca, 

ou seja, o que possibilita uma boa gestão (Kapferer 2000). Portanto, uma marca forte deve 

responder a todas as possíveis questões feitas pelo público para conseguir definir 

convenientemente o conteúdo da marca e a sua identidade. 

Pode também falar-se de identidade de um ponto de vista diferente. No dia-a-dia de qualquer 

pessoa, os bilhetes de identidade são um bom exemplo, estes atualizam-se, visto que, as 

pessoas mudam de estado civil ou de morada. No entanto, o seu bilhete de identidade tem 

sempre o mesmo cunho (Kapferer 2000).  

Segundo Kapferer (2000), a palavra identidade em termos de comunicação, é aquilo que através 

da diversidade dos sinais, dos produtos aparece como proveniente de um único emissor.   

Se uma empresa, um produto ou um serviço não conseguir mostrar o seu conceito, os seus 

objetivos e o porquê de ser diferente das marcas concorrentes, o seu progresso será quase nulo. 

Apresentar estes componentes significa ter sempre um propósito de como foi criado o nome, o 

logótipo, a utilização das cores, dos tipos de letra, da fotografia, do estilo e a isto pode-se 

chamar a identidade da marca (ver Figura 2). 
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Nos dias de hoje e com a toda esta evolução maciça é imprescindível que as marcas apostem 

numa identidade bem definida e que corresponda aos seus objetivos, identificando o que a 

marca é, o porquê da sua existência e o que a vai diferenciar de todas as suas marcas 

concorrentes.  

Portanto, saber o que uma marca é verdadeiramente, é fazer uma pesquisa sobre as 

características daquilo que faz a sua identidade.  

Existem três componentes que nos dias de hoje, se destacam no processo da identidade da 

marca: a identidade visual, a identidade verbal e a identidade sensorial.  

A identidade visual faz parte do branding da marca e é obviamente a parte que se consegue 

visualizar. É também uma das partes importantes na identidade da marca, visto que o que se vê 

consegue influenciar mais o consumidor do que aquilo que possa ser dito.  

Segundo Allen e Simmons (2005, p.134) “A identidade visual engloba as componentes gráficas 

que, em conjunto, fornecem um sistema para identificar e representar uma marca.”  

Desta forma, os autores consideram que os principais componentes da identidade visual são “os 

logótipos, os símbolos, as cores e os tipos de letra.” (Allen & Simmons 2005, p.134). 

Consideram também que os principais componentes da identidade verbal que são: “O nome, 

um lema, princípios para o tom de voz, o recurso a histórias e um sistema de atribuição de 

nomes para produtos, submarcas e grupos.“ (Allen & Simmons 2005, p.135). 

Vásquez (cited in Schetz 2012) vem ainda acrescentar que estas duas áreas da identidade da 

marca, podem ser consideradas, como sendo uma interna e outra externa. Considera que a 

interna é o que define a identidade conceptual da marca, ou seja, são as suas características 

que permitem identificar e diferenciar uma marca de outra. Relativamente à externa considera 

que esta define a marca pelo seu aspeto físico e pelas suas características visuais.  

Pode-se ainda abordar a identidade sensorial, que tem vindo a ser cada vez mais explorada com 

a evolução das tecnologias e da sociedade. Esta abordando outro tipo de sentidos, completando 

assim a identidade da marca, visto que esta deve ter o seu próprio estilo, ou seja, a identidade 

Figura 1: Processo de identidade até à gestão das marcas (Rodrigues 2013, p.11) 
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deve criar estímulos sensoriais e comunicacionais que causem uma identificação imediata por 

parte dos consumidores (Silva & Abreu 2012). 

Assim, para que as marcas funcionem é necessário a combinação destes três elementos da 

identidade da marca, a identidade visual, a identidade verbal e a identidade sensorial.    

Conclui-se que a identidade se torna válida para uma empresa assim que é transmitida, e 

apresentada corretamente aos consumidores e esses a identificam e reconhecem o seu valor, ou 

seja, uma identidade forte vai colaborar para o sucesso de qualquer marca.  

Pode entender-se que a comunicação é tão importante na identidade da marca como a sua 

imagem (Ellwood cited in Schetz 2012). 

 

2.1.2. A imagem da marca 

Segundo Kapferer (1991, p.33), a imagem da marca é: “O resultado da síntese feita pelo público 

de todos os sinais emitidos pela marca (nome de marca, símbolos visuais, produtos, anúncios 

publicitários, patrocínios, mecenato, bases redaccionais...). A imagem é uma descodificação, 

uma extração de sentidos, uma interpretação dos sinais.”  

A imagem de uma marca é assim o produto final da sua identidade projetada a partir das ações 

desenvolvidas pela empresa, que incluem o processo comunicativo da marca (Ruão 2000). 

Sabe-se ainda que a imagem da marca está diretamente ligada com a identidade da marca. 

Murphy (cited in Ruão 2000) acrescenta que esta é a síntese dos elementos físicos, racionais, 

emocionais e estéticos presentes na marca e desenvolvidos através dos tempos. A imagem recai 

sobre o modo como os consumidores interpretam o conjunto dos sinais que são transmitidas 

pelas comunicações projetadas pelas marcas.  

No entanto, é importante referir que, no que diz respeito, à imagem da marca existem dois 

aspetos diferenciadores em que esta se pode dividir, a “imagem percebida” que é a que é 

construída pelo recetor, ou seja, pelos consumidores, e a “imagem pretendida”, que aquela que 

interessa ao emissor, ou seja, o que as marcas pretendem transmitir (Ruão 2000). 

Logo, pode considerar-se que a imagem é uma conceção, em que o receptor - os consumidores - 

contribuem determinantemente para o produto final, sendo assim, pode afirmar-se que uma 

fração do produto final depende do processo definido pelo indivíduo, não depende do próprio 

estimulo objetivo (Ruão 2000). 
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2.1.3. A comunicação da marca 

Strunk (cited in Schetz 2012), define o ato de comunicar como sendo uma das propriedades 

insubstituíveis para construir um negócio de sucesso. 

Todos os dias as pessoas são submetidas a uma série de informações visuais, tais como, 

revistas, jornais, sites, vídeos, entre muitos outros. Estas informações visuais são impulsos, que 

são projetadas visualmente, para que fiquem fixadas na mente dos consumidores (Schetz 2012).    

Desde o século XIX, que as marcas e a publicidade têm progredido juntas, e mesmo hoje em dia 

é raro se encontrar uma marca bem sucedida que não invista fortemente na comunicação 

(Watzlawick 2003).  

Assim, a comunicação da marca tem como objetivo estimular as vendas mas também fortalecer 

a estabilidade da marca (Watzlawick 2003). 

Qualquer comunicação transporta uma mensagem sobre o emissor, neste caso, sobre a marca, 

sobre o destinatário, e sobre a relação que se tenta construir entre eles (o emissor e o recetor) 

(Kapferer 1991). 

Logo, a comunicação está na base da construção e divulgação da identidade da marca. Paul 

Watzlawick (2003, p.149) acrescenta ainda que “tudo o que uma marca faz é comunicação.” . 

Daí que, esta possa ter diversas características para além de intensificar o gosto dos 

consumidores por um determinado produto ou serviço, pode ainda distinguir-se pela sua 

aparência. 

A fim de certificar o futuro de uma empresa, serviço ou produto, o investimento na comunicação 

deve ser um investimento contínuo e abrangente. Posto isto, a comunicação deve ser 

direcionada enquanto negócio tendo em atenção o consumidor, para desta forma se alcançar 

uma marca estável e forte.     
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2.1.4. O poder das marca 

Segundo Brymer (2003, p.67), “As marcas servem de mapa orientador para o comportamento 

de compra e, quando geridas de forma correta, resultam geralmente num valor significativo para 

os seus detentores.”  

O valor das marcas tem, principalmente, a ver com a capacidade de estas conseguirem obter 

notoriedade, imagem, confiança e reputação ao longo do tempo. Assim, para o possível 

consumidor/cliente, a marca é sempre uma referência.  

Hoje em dia, o papel das marcas é mais importante que nunca, visto que se vive uma economia 

sujeita a alterações nas dinâmicas de mercado e em que a concorrência tem vindo a crescer 

cada vez mais (Brymer 2003). Para que exista o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos 

produtos ou serviços, tem que se ter em conta a concorrência com apoio no desempenho e no 

preço.  

 “A marca forte é aquela que distribui os seus valores e consegue segmentar o 

 mercado segundo as suas normas próprias. Procura impor o seu standard para se 

 tornar a respetiva referência. Portanto, distancia-se em relação às segmentações 

 coletivas“ (Kapferer 2000, p.21). 

Pode-se entender-se que uma marca forte é aquela que partilha os seus valores e procura a 

diferenciação, e deste modo, consegue a partir dos seus próprios recursos uma segmentação de 

mercado.   

 

2.1.5. A construção/gestão de uma marca de moda  

Segundo Kapferer (2000), a gestão de uma marca deve sempre começar por uma estratégia 

antecipada, uma visão racional e integradora. Kapferer (2000) chega mesmo a definir a marca 

como a memória, o futuro e o sentido dos produtos. A verdade é que a marca exprime a 

personalidade de um produto/serviço, mas mostra também o rumo que pretende tomar e os 

seus objetivos. Uma boa gestão e construção de uma marca proporciona ao negócio dois 

aspetos diferentes, diferenciação e valor.  

Deste modo, o principal objetivo na criação de uma marca é marcar o sector em que se aposta, 

com a sua personalidade, com um toque pessoal, o seu cunho e marque pela diferença.  

Blackett (2003, p.24) afirma que a boa gestão de uma marca passa por:  

• Preservar a sua marca, quando se regista uma marca pode-se proteger o nome, a 

empresa, o seu logótipo, as suas embalagens, tudo o que se relaciona com a mesma;  



	 18 

• Honrar os seus stakeholders, e assim corresponder às expetativas dos seus clientes; 

• Tratar a sua marca como um investimento e não como um custo, os ativos mais 

relevantes numa empresa são as marcas e estas devem manter-se interessantes, atuais 

e atrativas para os seus consumidores;  

• Explorar o potencial financeiro da sua marca, deve-se procurar oportunidades para 

explorar a riqueza das marcas, como por exemplo, o “co-branding, a concessão de 

licenças e o franchising”, que podem ser formas bastante rentáveis e que intensificam a 

sua exposição e valorizam a sua mensagem;      

• Compreender que a gestão de sucesso da marca é uma tarefa complexa, quem gere a 

marca tem que se tornar habilitado ao nível da comunicação interna e da formação, 

para garantir que a satisfação dos consumidores vai de encontro com as promessas da 

marca.  

Brymer (2005, p.77) acrescenta ainda que para construir uma marca são necessárias certas 

competências, tais como, ser criativo, inovador, entendido, metódico, focado no serviço, entre 

outras. Porém, refere igualmente que tem que se executar três tarefas fundamentais:  

• “Assumir a própria marca”, o autor menciona esta como sendo a tarefa mais 

importante, em que a comunicação e as ações que um indivíduo toma têm que 

corresponder ao objetivo central da marca e aos seus valores; 

• “Compreender as fontes por detrás do valor da marca, protege-las e construir a partir 

delas”; 

• “Procurar continuamente o que torna a marca única.”, ou seja, o autor refere que deve-

se dar uma nova vida às marcas, renovando estas para assim se garantir a continuidade 

do seu sucesso, da sua importância e da sua diferenciação.  

Posto isto, neste processo é fundamental que as marcas respondam às necessidades e desejos 

dos consumidores, principalmente se fizerem promessas, mas é também essencial que a 

comunicação da marca evolua ao longo do tempo.  

Assim sendo, e com toda a evolução da sociedade, com a indústria da moda direcionada para 

um segmento mais alargado de consumidores e com a sua afirmação no meio social, o mercado 

da moda exige novas perspetivas por parte da gestão das marcas, impondo a estas a criação de 

uma imagem forte e diferenciadora no mercado (Soares 2008). 

Com tudo isto, e com facto da moda se tratar de um sector que opera através de um meio de 

mudanças, é necessário existir a construção de novidades traçando estratégias que busquem 



	 19 

atrair um maior número de consumidores, associando assim o marketing às marcas de moda a 

fim de obter melhor resultados e uma maior motivação por parte do seu público (Okonkwo cited 

in Monteiro 2013).  

A elaboração de um plano de comunicação e de marketing é assim uma fase importante na 

sequência da criação de uma marca de moda. Este possibilita que se estude o futuro a médio e 

longo prazo da empresa, serviço, produto e faculta as ferramentas indispensáveis para atingir os 

objetivos fixados pela estratégia de marketing e comunicação. 

Logo, na construção de uma marca de moda, um dos aspetos com mais relevância é a 

memória, ou seja, um dos principais objetivos é conseguir levar o consumidor a não esquecer 

facilmente a marca, e um dos elementos que facilita este objetivo é, como já se mencionou 

anteriormente, a diferenciação.  

Kapferer (2000), acrescenta também que a marca funciona como uma superestrutura onde a 

comunicação é essencial na sua construção e persistência temporal no mercado, sobretudo 

quando se fala de marcas de moda, visto que a comunicação deverá sempre reforçar o gosto 

pela marca/produto. 

 

2.2. A comunicação 

No Século XX a comunicação de massa surgiu, houve uma alteração da relação entre as 

marcas, a comunicação e a influência no consumo. As marcas começaram assim a apostar nos 

meios de comunicação como forma de promoção, publicidade e informação.  

Atualmente a comunicação desempenha um papel fundamental na vida de qualquer indivíduo. 

Tornou-se um elemento indispensável das ligações sociais, tornando-se cada vez mais forte e 

maior, fazendo com que a informação chegue cada vez mais rápido a qualquer sítio, devido às 

evoluções tecnológicas atuais.   

Fiske (1997, p.13) afirma que “Comunicação é falarmos uns com os outros, é a televisão, é 

divulgar informação, é o nosso penteado, é a crítica literária: a lista é interminável.”  

Fiske (1997, p.14) acrescenta ainda que “toda a comunicação envolve signos e códigos.” 

Segundo Amaral (1999, p.23), existem 3 tipos básicos de comunicação: 

• “A comunicação oral“, que se faz por telefone, ou mesmo intercomunicador, é onde é 

fundamental a palavra e a voz;  
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• “A comunicação direta”, que se estabelece através da comunicação entre indivíduos, 

seja cara a cara, numa entrevista, palestra, reunião, é onde a voz e a palavra são 

intensificadas ou enfraquecidas pelo aspeto e pela atitude dos interventores; 

• “A comunicação escrita”, que se estabelece tanto com o interior (através de notas, 

circulares, relatórios) como com o exterior (através de cartas, faxes, comunicados). Este 

tipo de comunicação usa a palavra para passar uma mensagem e não deve induzir em 

erro, porque ao contrário dos outros dois tipos de comunicação, a comunicação escrita 

fica registada e pode ser conferida sempre que necessário.   

Logo, qualquer tipo de comunicação pode ser determinado como “a transmissão de uma ideia 

ou de um pensamento a alguém, visando o entendimento e a cooperação entre duas ou mais 

pessoas.”. Deve-se eliminar os obstáculos para uma comunicação eficaz para que a mensagem 

que se quer passar gere entendimento e colaboração (Amaral 1999, p.23). 

Segundo Amaral (1999, p.26): “Para comunicar com eficácia será necessário estabelecer uma 

relação em que as ações, pensamentos e intenções de uma pessoa (o emissor) desencadeiam 

uma resposta noutra pessoa (o recetor).“. 

Posto isto, pode considerar-se que a comunicação é importante na gestão de uma marca, visto 

que, vai ajudar a diminuir e solucionar conflitos e tensões entre pessoas e grupos, mas também 

é um forte meio de coesão e valorização da marca.    

Daí que, existindo uma boa comunicação dentro de uma empresa, criam-se ligações 

interpessoais harmonizadas e direcionadas para os propósitos da mesma. Estas condições 

facilitam assim a afirmação e a projeção de uma imagem favorável para o exterior, e é assim, 

com a comunicação que se consegue reforçar o gosto pela marca/produto. 

 

2.2.1. A comunicação das marcas de moda 

Segundo Kapferer (cited in Morais 2011), o principal desafio das marcas é obter notoriedade, 

recordação, mudar perceções, fortificar atitudes e ou criar uma relação com os clientes. Como já 

se referiu, hoje em dia pode dizer-se que o consumidor já não consome os produtos mas sim a 

própria marca, ou seja, põe de parte a importância do produto, visto que as marcas são 

associadas a mensagens e até mesmo crenças que estimulam os indivíduos a um certo modo 

de vida.   

Karpferer (cited in Oliveira 2014) expõe que a marca funciona como uma superestrutura onde a 

comunicação é essencial na sua construção e persistência temporal no mercado, sobretudo 
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quando se fala em marcas de moda. Uma marca que não progride perde pertinência. Torna-se 

importante que uma marca tenha uma vasta comunicação direcionada para o consumidor, 

principalmente uma marca de moda, visto que, nos nossos dias as estratégias de sedução de 

uma marca são umas das principais ferramentas para o sucesso desta, sendo que o consumidor 

passa a associar a marca a uma mensagem, como referido anteriormente. Através da 

mensagem a marca passa a ser memorizada.  

Kapferer (cited in Ruão 2000), defende que a marca adquire através da acumulação das suas 

diferentes formas de comunicação, uma cultura, uma personalidade, um reflexo. Por isso, Aaker 

& Joachimsthaler (cited in Ruão 2000) apelaram para a utilização de planos de comunicação e 

de construção da marca, responsáveis pela criação e implementação da identidade, através da 

publicidade ou patrocínio. Com o intuito de fazer destacar a identidade que de outra forma, 

possivelmente, não o seria e forneça um estímulo que faça perdurar a marca ao longo do tempo. 

Portanto, ao emergir como um elemento estratégico, a comunicação passa a ser fundamental 

para a transmissão da personalidade e a criação da imagem de marca de moda. 

O sucesso de uma marca de moda não importa só pela inovação que um designer demonstra 

numa coleção ou mesmo na inovação de uma marca de moda. Visto que se não se conseguir 

atingir a consciência do consumidor a marca não terá sucesso, e desta forma se compreende a 

importância da comunicação no mundo da moda. Não só atende às necessidades da marca 

como também representa um papel muito importante junto dos consumidores, sendo esta que 

leva até eles a mensagem que a marca pretende transmitir, de forma rápida e breve (Oliveira 

2014).  

Segundo Doyle (cited in Oliveira 2014, p.9), “As marcas apoiadas por uma comunicação eficaz 

são mais rentáveis, daí a sua importância. Esta pode comandar tanto uma subida de preços 

como rapidamente reagir às atividades da concorrência.”  

Hoje em dia as marcas de moda comunicam cada vez mais, através de anúncios, campanhas 

que visam entreter e chamar a atenção dos consumidores, tanto através de suportes escritos, 

como digitais. As marcas apostam no caminho que vai de encontro aos consumidores, mas 

atualmente o tipo de anúncios que tem mais sucesso são sem dúvida os dos meios digitais. No 

entanto, a comunicação está cada vez mais difícil, tendo em conta os diferentes mercados e 

diferentes públicos a que pretende chegar. Contudo, esta não deixa de ser uma grande aposta 

por parte das marcas de moda para promover a própria imagem, posto que são as mensagens 
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transmitidas pela marca que vão chamar a atenção do consumidor para várias questões desde  

as sociais aos diferentes estilos de vida.  

A comunicação deve ter em conta os sujeitos que influenciam a decisão de compra, desde o 

pioneiro, o influente, o decisor, o comprador e o usuário (Morais 2011). 

As empresas de moda apostam na diferenciação a partir da persuasão para tentar convencer os 

consumidores das diferentes vantagens dos seus produtos/serviços.  

A comunicação tem diferentes variantes, a publicidade é considerada a prática que impera no 

sector da comunicação, uma vez que sempre foi responsável por grande parte do orçamento 

desta. Por ser uma prática de massas que permite atingir um público-alvo mais vasto e chegar a 

um leque maior de pessoas. Com efeito é considerada uma técnica de comunicação de massas, 

que se destina a um público específico e é utilizada com o intuito de dar a conhecer e valorizar 

uma marca (Rasquilha, cited in Pimenta 2012). Portanto, a publicidade desempenha uma 

função conotativa, que tem um significado, e que tem como objetivo a ação simbólica da marca, 

modificando eticamente o comportamento do pensamento do consumidor, criando experiências 

e momentos que façam recordar a marca e que o liguem à filosofia da mesma. A personalidade 

de uma marca de moda é dada pelas suas características gerais que são comunicadas a partir 

de propaganda, do próprio design, das embalagens e da própria distribuição. Efetivamente não é 

só o logótipo de uma marca que cativa o público para o consumo da mesma, são muitos outros 

elementos, desde a imagem, os próprios sons, sensações táteis, texto, entre muitos outros, 

todos estes ligados ao branding da marca (Pimenta, 2012). 

Dada a importância que a comunicação desempenha para muitas marcas de moda destacam-se 

alguns dos formatos utilizados por estas, que vão desde a publicidade, às promoções de venda, 

às relações públicas, ao marketing direto, à internet, à venda pessoal, ao merchandising, aos 

catálogos, aos desfiles de moda, aos showrooms, entre outros. Destaca-se ainda a presença da 

marca em pontos de venda físicos, que segundo Soares (2015), permite o estudo e o 

entendimento das atitudes do seu público reforçando também a imagem da marca e a sua 

notoriedade. 

Presentemente e com todas as novas tecnologias a forma de comunicar está diferente, o objetivo 

da comunicação é o de alcançar todos os sentidos do consumidor, não basta um só. Criando, 

desta forma, toda uma experiência de compra que diferencie a marca de moda de todas as 

outras concorrentes, vivemos numa realidade mais sofisticada, tornando-se necessário nesta 
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área atingir pelo menos os quatro sentidos, a audição, a visão, o olfato e o tato (Lindstrom, cited 

in Pimenta, 2012). 

 

2.2.3. O mix de comunicação adaptado às marcas de moda  

A comunicação é fundamental no processo da criação de uma marca e na transmissão da sua 

personalidade, conceito e valores. Visto isto, as empresas passam essa informação através da 

comunicação integrada, que envolve a gestão de vários componentes comunicacionais e ações 

de marketing para comunicarem com os seus consumidores.    

Ao longo do tempo, e com a evolução do próprio conceito de comunicação e marketing, as 

empresas procuram através deste meio, comunicar, recordar os consumidores, direta ou 

indiretamente do que vendem. As próprias perceções dos clientes são o resumo das mensagens 

que ao longo do tempo vão recebendo através de campanhas, design de produtos, promoções 

de venda, preços, pontos de venda, entre muitos outros (Belch, G. & Belch, cited in Morais 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Elementos constituintes do mix de comunicação (esquema adaptado de Belch, G. & Belch cited in Morais 2011,p.109) 
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O conceito de comunicação integrada ou mix de comunicação (ver Figura 3) refere-se a “um 

conceito de planeamento de comunicação de marketing que reconhece a importância 

estratégica da variedade das disciplinas da comunicação, caso da publicidade, promoções de 

vendas, relações públicas, e a combinação das mesmas para assim assegurar com clareza e 

consistência um forte impacto na comunicação” (American Association of Advertising Agencies, 

cited in Morais 2011, p.109). 

O mix de comunicação, são assim as ferramentas que proporcionam a uma marca, serviço ou 

produto expor a sua mensagem e fazer com que esta chegue ao seu público-alvo (Schetz 2012).   

Assim, segundo Lourenço (2012, p.43) o mix de comunicação deve atingir certos objetivos 

como: 

• “Criação de consciência, conhecimento e reconhecimento dos seus produtos; 

• Criar uma imagem positiva da marca e dos produtos; 

• Estimular a procura e experimentação dos produtos; 

• Aumentar a procura e consumo da marca; 

• Reforçar a lealdade para com a marca; 

• Gerar um aumento das vendas.” 

 

2.2.3.1. A publicidade 

A publicidade é uma técnica de comunicação que visa chamar a atenção para um produto, 

serviço, ou uma causa, que tem como objetivo despertar o interesse ou desejo do consumidor e 

leva-lo à ação, levando-o à compra do produto.  

Existem várias razões para explicar os motivos pela qual a publicidade continua a ser uma parte 

importante das promoções das marcas. Segundo Belch (cited in Morais 2011), o facto de poder 

ser visto por muitas pessoas em simultâneo, ao qual se poderão juntar é um do fatores mais 

importantes. O poder da criação da imagem da marca, a apelos simbólicos e criativos, é 

importante quando os produtos têm dificuldade em se diferenciarem pelos seus atributos 

funcionais. Outro dos motivos é que a publicidade na sua maioria capta desde logo a atenção do 

consumidor e ajuda nas vendas, e por fim a capacidade da publicidade poder ser o suporte de 

todas as outras peças de comunicação dentro de uma marca. Existem outros pesquisadores que 

concordam com esta afirmação, Keller e Machado (cited in Morais 2011), defendem que a 

publicidade desempenha um papel bastante importante na construção do valor da marca, visto 

que é reconhecido como um meio privilegiado para criar associações às marcas, e que embora 
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sejam difíceis de prever, existem vários estudos desenvolvidos ao longo do tempo que 

demonstram que o seu poder influencia bastante as vendas.   

A publicidade possibilita variados meios para comunicar com os consumidores, no entanto 

segundo Caballero e Casco (cited in Morais 2011), a publicidade nas marcas de moda tende 

claramente para a publicidade de exterior e para imprensa escrita, visto que é assim que se 

consegue aceder a um elevado número de consumidores.   

Para promover uma imagem, em vez de produtos, a publicidade não deixa de ser uma aposta 

por parte das marcas. As mensagens que estas transmitem podem aumentar a sua reputação e 

despertar a consciência do consumidor para questões sociais, estilos de vida, entre outros temas 

importantes. Como acontece, por exemplo, com a marca United Colors of Benetton que aposta 

em publicidade, conhecida e reconhecida mundialmente, pois aborda questões sociais, culturais, 

e raciais fortes. Desta forma, deixa não só os consumidores sensibilizados com as imagens que 

utiliza como faz com que estes nunca mais se esqueçam da marca. Desde logo esta marca de 

moda passa uma mensagem que fica memorizada pelo consumidor (Oliveira 2014).  

 

2.2.3.2. Promoções de venda 

Blattberg e Neslin (cited in Morais 2011), definem as promoções de venda como sendo 

elementos do marketing focados na ação, cuja intenção é criar uma ligação direta com o 

comportamento dos clientes das empresas. Belch (cited in Morais 2011), acrescenta ainda que, 

estas também trazem um valor suplementar e um estímulo à força de vendas ou ao distribuidor.   

A promoção de vendas tem assim, como principal propósito a curto prazo que o processo de 

vendas seja acelerado e o volume das vendas seja maximizado, motivando, nomeadamente, os 

clientes à compra de uma quantia elevada da marca e reduzindo o período de compra, 

estimulando assim os clientes a comprarem prontamente peças de uma coleção.  

Caballero e Casco (cited in Morais 2011), chegam ainda a acrescentar que as promoções de 

venda não devem ser uma estratégia que se esgote em si mesma, devendo possibilitar o 

estabelecimento de uma ligação de prosseguimento com o consumidor, visto que a reação dos 

consumidores relativamente às promoções de venda é a curto prazo.  
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2.2.3.3. Relações públicas  

Easey (cited in Morais 2011), considera as relações públicas como o método mais efetivo para 

as marcas de moda comunicarem.   

Para Canfield e Moore (cited in Morais 2011, p.114), as relações públicas são “uma função de 

gestão que avalia as atitudes do público, identifica as políticas e os procedimentos de um 

indivíduo ou de uma organização para com o respetivo público-alvo, e planeiam e executam um 

programa de ação para ganhar a compreensão e aceitação do dito público.”.  

Posto isto, e segundo Morais (2011), os principais objetivos das relações públicas são: 

• Criar e manter uma imagem positiva da empresa, próximo dos diferentes consumidores; 

• Orientar e encaminhar de forma metódica e profissional as ações da empresa que 

sirvam para comunicar eficazmente ao público o seu conceito, valores e objetivos; 

• Definir o nível de contentamento dos seus consumidores, para assim se poder adequar 

às exigências e satisfazer as suas expectativas.   

Assim estes são uma forma de melhoramento das relações da empresa com os seus 

consumidores.  

Existem várias ações dentro das relações públicas, como o endorsement, product placement e a 

publicity. No entanto, relativamente às marcas de moda há uma que se destaca, a publicity, 

“uma comunicação não pessoal da organização ou produto que não é diretamente paga ou tem 

a identificação do patrocinador.” (Morais 2011, p.115), que normalmente se apresenta em 

forma de anúncio, notícia, editorial, entre outros.   

Pode entender-se que esta é uma das mais importantes estratégias que uma marca de moda 

deve adotar, pois com esta estratégia as empresas conseguem que os média façam uma 

apresentação de uma história, causa ou evento favorável. Desta forma, adquirem opiniões, e 

conhecimento através de produções fotográficas, vídeos ou artigos escritos (Blech G. & Belch, 

cited in Morais 2011). 

     

2.2.3.4. Marketing direto  

Segundo Stanton (cited in Schewe & Smith 1982, p.14) o Marketing, “é um sistema total de 

atividades empresariais interatuantes destinadas a planejar, apreçar, promover e distribuir bens 

e serviços que satisfazem a desejos dos clientes presentes e potenciais.”. 
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Na verdade, o marketing direto surge com a necessidade de aumentar o conhecimento a 

respeito dos consumidores, para se conseguir compreender os seus gostos e as suas 

necessidades.  

Segundo Tapp (cited in Morais 2011, p.117) o marketing direto: “É um método de marketing 

baseado nos registos individuais do consumidor mantidos numa base de dados, sendo este o 

fundamento duma análise, planeamento e implementação dos programas de marketing e 

respetivo controlo.”. 

Tendo como ações, a venda porta a porta, a internet, a venda por catálogo, a venda por meio 

dos média e o telemarketing. O seu principal objetivo é o indivíduo. 

Relativamente às vantagens da utilização do marketing direto podem-se destacar, a possibilidade 

de este permitir selecionar o público-alvo e o atingir com precisão, a comunicação interativa e o 

estabelecimento de relações diretas e contínuas entre a marca e os seus consumidores (Morais, 

2011). 

Consecutivamente, as ações utilizadas por parte de marcas de moda na comunicação através do 

marketing direto são, o correio direto, que se baseia no envio personalizado de catálogos, , 

folhetos, por correio, newsletters a indivíduos cujo contacto consta na base de dados da marca 

(Brochand et al., cited in Morais 2011). A publicidade de resposta direta, em que os 

consumidores são estimulados a comprar diretamente ao produtor e, por fim, o correio 

electrónico ou mensagens, feito através do e-mail ou telefone respetivamente (Belch G. & Belch, 

cited in Morais 2011).    

 

2.2.3.5. Marketing digital/internet 

O mundo da internet veio revolucionar uma série de aspetos, visto que atua numa rede global. 

Tem a vantagem da omnipresença, conciliando o baixo custo de acesso e de funcionamento, 

com a facilidade de utilização. Tendo esta um impacto substancial face às restantes tecnologias.  

As novas tecnologias permitem inúmeras alternativas, e com isto despertaram um conjunto de 

transformações nas ferramentas clássicas da comunicação. A internet é uma ferramenta que 

nos dias de hoje é indispensável para informar e manter um relacionamento com o cliente e 

assim revolucionar todo o mundo da comunicação. 

Em suma, Belch G. & Belch (cited in Morais 2011, p.118) afirmam que a internet combina todas 

as ferramentas de comunicação: 
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• “É um meio de relações públicas quando disponibiliza notícias da marca, informação 

e/ou de intervenção social, relatórios anuais ou mesmo quando desenvolve relações 

positivas via e-mail.”. Caballero & Casco (cited in Morais, 2011) ainda acrescentam que, 

com o passar do tempo, e o avanço das novas tecnologias, esta ferramenta fez com que 

as formas de contato e os meios fossem alterados e melhorados; 

• “É um meio de publicidade, como qualquer outro meio tradicional (televisão, imprensa, 

rádio) combina formas desde o banner (a forma mais utilizada); a pop-ups (pequenas 

janelas que aparecem aquando do acesso a determinados sites);...”;   

• “É um meio de promoções de venda com ofertas especiais e exclusivas do site.”; 

• “É um meio que apoia e suporta a venda pessoal.”. 

O marketing digital são ações feitas por via da internet, adaptadas aos meios digitais, para assim 

obter a mesma eficiência do marketing direto e promover os efeitos do marketing convencional.  

Para Ogden (cited in Bistaco & Gomes 2013, p.43), o objetivo do marketing digital “é usar o 

poder da rede mundial de computadores interconectados para realizar um novo tipo de 

comunicação e de relacionamento com os consumidores.” 

Chleba (cited in Kinder 2012), acrescenta que o marketing digital vem oferecer uma nova 

importância à comunicação, às vendas e ao relacionamento do consumidor com o mercado. 

Este possibilita uma série de informações, e uma grande mudança no modelo do 

comportamento dos consumidores (Kinder 2012). A comunicação online é uma mais-valia para 

qualquer marca, pois esta tem a capacidade de fazer com que as suas informações sejam 

propagadas entre um vasto número de consumidores num curto espaço de tempo (Rodriguez 

2012).  

No que concerne às ferramentas do marketing digital, pode-se compreender, que todas estas 

estão ligadas ao mundo da internet, desde o comércio online, aos websites, às redes sociais, às 

newsletters, entre outros (Martins 2010). No que diz respeito ao comércio online, percebe-se que 

este veio alterar profundamente a relação dos consumidores com as marcas/produtos e chega a 

ser considerado como uma ferramenta cada vez mais rentável na área da moda. Nos dias de 

hoje e com as alterações da sociedade, já começa a ser tida como uma excelente estratégia, 

sendo uma das formas mais rápidas e cómodas de o executar (Martins, P 2010).  

Na verdade, pode-se concluir que a internet/marketing digital e as novas tecnologias fornecem 

novas formas de comunicar, que pretendem atingir segmentos de consumidores mais 
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inovadores, que valorizam a internet e a utilização como veículo de informação, comunicação, 

expressão e construção de relacionamentos.  

 

2.2.3.6. Venda pessoal 

A venda pessoal é uma atividade mais personalizada, mais individual que faz parte do mix de 

comunicação e carateriza-se pelo dinamismo e pela flexibilidade da comunicação. 

Para Churchill (cited in Bistaco & Gomes 2013, p.40) a venda pessoal é, “uma forma de 

comunicação que envolve interação com o cliente, seja ela face a face, por meio de telefone 

(telemarketing), fax ou computador. Sendo feita por meio de qualquer veículo que permita 

interação direta e pessoal entre vendedor e comprador.”. 

Conforme Caballero & Casco (cited in Morais 2011) a venda pessoal é considerada, uma 

ferramenta da comunicação que se destina a vender através de um processo de comunicação 

pessoal. Os autores referem ainda que a venda pessoal está bastante presente no sector do 

vestuário, a relação pessoal fortalecida pelos vendedores de uma loja com os clientes, por vezes, 

pode ser fundamental no processo da moda. 

Na verdade a função de quem executa a venda pessoal é de comunicar a marca e informar o 

seu conceito, a sua filosofia, as suas características, para assim os consumidores criarem uma 

boa imagem da marca. Provavelmente esta é a única forma de comunicar pessoalmente com o 

comprador e o vendedor torna-se a único meio de comunicação com o público, acabando por se 

tronar igualmente uma referência da marca. 

De tal forma, e ao contrário de outros sectores, em que a serviço de informação do vendedor é 

indispensável, neste sector da moda é mais relevante transmitir o valor simbólico do produto. O 

vestuário não requer muitas explicações mas pede uma certa orientação, que transmita 

segurança, positivismo e credibilidade ao consumidor (Morais 2011). Segundo Soares (2008) é 

necessário ter em conta alguns aspetos essenciais na forma como o consumidor é atendido no 

ponto de venda, podendo haver dois tipo de atendimento, um mais personalizado, que implica 

um aconselhamento e uma orientação. O outro mais simplificado em que não existe um 

acompanhamento nem uma orientação para com o consumidor e em que se utiliza um regime 

de self-service, estes devem ir de encontro com o próprio conceito da marca.   

Caballero & Casco (cited in Morais 2011) referem um exemplo evidente, no sector de luxo no 

mundo da moda, em que é essencial a personalização da mensagem, e o contacto pessoal é o 

transmissor ideal para a sua comunicação.    
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2.2.3.7. Merchandising visual 

Os consumidores de hoje não ficam satisfeitos apenas com preços baixos e produtos de 

qualidade e exigem ter produtos com excelente apresentação, isto é dado pelo visual 

merchandising. 

O merchandising preocupa-se com a rotação do produto, facilitar a seleção dos produtos aos 

clientes e provocar a compra. 

Kotler (cited in Law, Wong & Yip 2012), define a atmosfera de uma loja quanto à qualidade do 

espaço circundante. Que é uma questão para induzir a resposta afetiva desejada pelos 

consumidores e tem como objetivo melhorar a probabilidade de compra. Com base no 

pensamento de Kotler, Donavan e Rossiter (cited in Law, Wong & Yip 2012) este conceito 

estendeu-se pelas variáveis físicas no interior da loja (layout, arquitetura, entre outros) e pela 

influência de fatores sociais. Ambos os fatores podem afetar a perceção afetiva dos 

consumidores no ambiente de loja. 

Segundo Kerfoot (cited in Soares 2008, p.162), o merchandising visual está relacionado com a 

forma como um produto ou uma marca são comunicados visualmente ao consumidor e o modo 

como a mensagem é descodificada. Soares (2008) refere ainda que, o merchandising visual 

pode ser caracterizado como: 

• “Direto porque é dirigido aos sentidos do consumidor como a visão, tato, som e olfato; 

• De natureza promocional mas com propósito institucional; 

• É um veículo utilizado para atrair o consumidor ao ponto de venda.”. 

O merchandising visual aumenta assim, a atratividade de uma loja e da sua imagem percebida 

do ponto de vista dos clientes. Os estímulos atmosféricos agradam as necessidades reais e 

emocionais dos consumidores numa loja, levando-os à compra de produtos. Em geral, o exterior 

da loja e o interior são as duas grandes áreas cobertas de visual merchandising e com uma 

variedade de componentes (combinações de cores, posicionamento do produto, iluminação, 

layout, design, manequins, adereços de seleção, utensílios e acessórios), que estão envolvidos, e 

que criam assim uma atmosfera de compras favorável (Law, Wong & Yip 2012). 

Segundo Ângelo e Silveira (cited in Bernardo 2009, p.45), o merchandising visual é “a venda 

sem palavras, isto é, usando as próprias embalagens, os expositores, os equipamentos, o 

espaço de vendas das lojas, produzir uma “conversa” de vendas que desperte o impulso de 

compra na mente dos consumidores, ao mesmo tempo, transmite a imagem da loja.”.  
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Atualmente, os consumidores compram produtos não só para satisfazer as necessidades físicas, 

mas também para os significados intangíveis por trás do produto. Os indivíduos usam bens de 

consumo com os significados simbólicos para melhorar ou criar identidade e descodificar 

mensagens relacionadas a partir das práticas de consumo de outros. Segundo, Law, Wong & 

Yip, (2012), entre os diferentes tipos de produtos, as roupas envolvem um alto grau de valor 

simbólico e significados sociais. O merchandising visual, pode ser interpretado de diferentes 

formas pessoais em termos de raça, género, contexto e de saber dentro de um grupo de 

clientes. Portanto o vestuário também pode projetar diferentes significados sociais em termos da 

distinção e da identificação.  

Neste âmbito, hoje, o merchandising procura acompanhar todo o ciclo de vida do produto, desde 

a adequação da sua imagem para os pontos-de-venda até a sua execução diante de seus 

consumidores. 

Considerando a pesquisa feita nesta área, pode dizer-se que realmente os consumidores de hoje 

não ficam apenas satisfeitos com preços baixos e produtos de qualidade, e que exigem ter 

produtos com excelente apresentação, tanto a nível de loja e venda de produtos, como a nível de 

publicidade. 

O merchandising preocupa-se assim, como se pode analisar, pela rotação do produto, facilitar a 

seleção dos produtos aos clientes e provocar. Por isso, produz um incremento do negócio, que 

afeta todas as áreas, desde o interior da loja, ao posicionamento da empresa. Desde de a 

facilidade com que se circula, com que se encontram os produtos, o apoio, os vendedores no 

seu trabalho durante o dia-a-dia, a exposição dos produtos, a demonstração, entre outros.   

Considerando a crescente dificuldade de se criar uma diferenciação a partir da localização, das 

mercadorias, dos preços ou promoções, algumas lojas tem-se destacado como oportunidade 

para criar esta diferenciação através do merchandising visual. Esta técnica de trabalhar o ponto 

de venda, auxilia assim na criação da identidade e no próprio conceito da marca. Assim o 

merchandising visual reúne as seguintes ações:  

 

• Exposição de produto: displays, stands, prateleiras, entre outras; 

• Comunicação : folhetos, cartazes, pósters; 

• Promoção: demonstradores, sorteios e distribuição de brindes.  

 

Segundo Bernardo (2009) os elementos que constituem o merchandising visual são: 
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• Vitrina/Montra 

O cuidado a ter com uma vitrina/montra é fundamental, visto que é através de uma vitrine, 

segundo Ferraciù (cited in Bernardo 2009, p.46), “que está exposto tudo o que a sua loja é”.  

A montra é um grande suporte de comunicação de uma marca, podendo atuar não só sem a 

pessoa entrar na loja, como também podendo atuar quando a loja está fechada. Para que o 

consumidor se sinta atraído e entre numa loja é necessário que a montra consiga transmitir um 

conceito, uma filosofia, e sempre de uma forma diferencial. 

 

• Layout 

 “É a organização de um projeto referente ao interior da loja, no que diz respeito a tudo o 

 que envolve esse espaço, bem como a iluminação som e cheiro que possa existir.” 

 (Bernardo 2009, p.46) 

O layout de uma loja deve ter como propósito a criação de um ambiente original, diferente, mas 

ao mesmo tempo que seja prático, onde o consumidor se sinta bem, e consiga circular 

livremente de forma a visualizar claramente todos os produtos. Existem casos onde esta 

experiência com uma marca se torna mesmo um espaço de socialização, onde oferecem outro 

tipo de serviço como restaurantes, cafetarias entre outros.  

 

• Iluminação 

A iluminação é um aspeto fundamental, sendo este o fator que melhora o visionamento dos 

produtos dentro de uma loja. Logo, a iluminação deve ser adaptada à personalidade da marca e 

ao seu público-alvo, pode ser forte mas não em demasia, pode ser geral ou focada em 

determinado ponto ou produto (Morais 2011). Esta é responsável por aclarar o ambiente de loja, 

destacar certos produtos, e tem como principal objetivo dar um maior destaque a determinados 

pontos da loja e disfarçar outros (Blessa, cited in Bernardo 2009). 
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• Temperatura 

Como se sabe os consumidores, passam cada vez mais tempo dentro de lojas, e uma das 

estratégias para estes se sentirem confortáveis e o mais cómodo é criar um bom ambiente 

dentro da loja. Isso inclui ter em atenção a temperatura da mesma, para assim possibilitar uma 

boa experiência ao consumidor e induzi-lo a voltar. 

 

• Cor 

Salomon e Rabolt (cited in Bernardo 2009) referem que a cor é um elemento chave para se 

conseguir um maior sucesso de vendas. Existe uma relação entre o consumidor e a cor que 

varia de diversos fatores, ou seja, cada cor tem um significado intrínseco. Portanto, a cor cria 

mais dramatismo fazendo com que o ambiente se altere.  

 

• Aroma 

Levy e Weitz (cited in Bernardo 2009), referem que na decisão de compra um dos principais 

fatores é a emoção, o apelo aos sentidos sensoriais dos consumidores. O sentido sensorial com 

mais impacto nestas experiencias é o olfato. Estes autores ainda referem que o aroma é um 

caminho direto para vários sentimentos desde a felicidade, à fome, ao desgosto e à nostalgia, 

entre outros, criando desta forma uma experiência sensorial.  

 

• Música 

Numa loja a música é um fator essencial para dar à loja uma imagem irreverente, chamativa, e 

forte, quando bem aplicada (Vida cited in Bernardo 2009). Este fator deve ir de encontro com a 

sua filosofia, e com o seu público-alvo. A utilização da mesma pretende reforçar a sua 

mensagem, e retratar essa filosofia dentro da loja, apelando o consumidor à experiencia da 

compra (Bernardo 2009).  
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2.2.3.8. Outros formatos de comunicação 

Existem outros formatos de comunicação que as marcas de moda apostam, desde desfiles de 

moda, feiras, a catálogos de moda, a showrooms, entre outros. Abordam-se neste tópico os 

formatos de comunicação considerados mais importantes e relevantes para este estudo. Estes 

estão inseridos em diferentes elementos do mix de comunicação que já foram referidos, no 

entanto são formatos importantes para se abordar.  

Uma das principais apostas na comunicação por parte das marcas de moda são os catálogos de 

moda, que são um elemento estratégico, com uma duração periódica, que se altera de coleção 

para coleção, e que transmite uma informação vinculada desde o tipo de produto que vendem, 

ao estilo fotográfico e à filosofia da marca. 

Segundo Teixeira (2013, p.5), “No sector do vestuário, os catálogos ocupam um papel central 

no mix de comunicação, reúnem para a sua criação designers gráficos e publicitários, procuram 

classificar a mensagem e transforma-la numa experiência emocional (Samara, cited in Teixeira 

2013) e dirige-se a diferentes públicos-alvo. Os catálogos pode podem ser em papel, em CD ou 

podem estar disponíveis na Internet para serem visualizados ou para fazer download.”. Algumas 

marcas apostam no catálogo como uma parte componente da sua estratégia de marketing 

relacional, enviando-o por correio diretamente para os seus clientes (Morais 2011). 

Os catálogos proporcionam, sobretudo, um formato mais conciso com toda a informação que se 

necessita passar aos diferentes consumidores e são suportes que comunicam com vários 

públicos com um alto nível de eficácia (Teixeira 2013). 

Relativamente aos desfiles de moda, são outra importante aposta por parte das marcas de 

moda, visto que é “a primeira ação das campanhas de lançamento de coleção das principais 

marcas e criadores de moda nacionais, internacionais e globais.” (Hansen, Azevedo, Morelli & 

Behling 2012, p.84). 

Segundo Brage e Pitta (cited in Hansen et al. 2012), os desfiles de moda hoje em dia são 

verdadeiros espetáculos destinados a seduzir compradores e imprensa em pouco tempo. 

O showroom é outro tipo de formato que faz parte do mix de comunicação e é um local onde as 

marcas mostram a sua coleção a clientes, jornalistas, designers de moda. 

Entende-se que atualmente existem inúmeros formatos de comunicação, principalmente no setor 

da moda, que é um setor em que quase todos os sentidos falam por si, conseguindo 

proporcionar variadas experiências sensoriais.   
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2.3. A psicologia do consumidor 

Qualquer produto, empresa ou marca só adquirem valor na condição de ser trocada em resposta 

de necessidades, as hipóteses relativas ao comportamento dos outros são um ponto de 

passagem obrigatório no caminho da decisão. 

Dubois (1993, p.53) refere que “o mecanismo perceptual rege as relações entre o indivíduo e o 

mundo que o rodeia e todo o conhecimento é necessariamente adquirido através da percepção”.   

Pode-se entender que a psicologia do consumidor é a utilização de conceitos e métodos 

psicológicos para assim se compreender o consumidor, e justificar aquilo que o influência a 

fazer determinada escolha, procura investigar as razões das atitudes e motivações que levam à 

decisão de consumo.  

Saldanha e Ferasso (2005, p.2) referem que: “Na área da comunicação, mais especificamente 

na visão do marketing, as formas comunicativas disponíveis representam importantes 

alternativas de persuadir os consumidores. Logo a influência exercida por vários elementos da 

comunicação depende da qualidade da reflexão  referente aquela questão. A elaboração, 

portanto, depende da motivação e capacidade do consumidor durante o processamento da 

informação.“. 

Logo, o impacto final de qualquer mensagem, os elementos e as fontes resultam da forma como 

o consumidor reage à mesma. 

Por outro lado, a comunicação também está sujeita às primeiras atitudes que os consumidores 

podem ter no momento em que ficam expostos à mensagem. Através da comunicação é 

também permitido utilizar técnicas de alteração de comportamentos, por exemplo, através da 

venda por sugestão. Alguns fatores que são considerados influenciadores da persuasão da 

mensagem são o comportamento subsequente e o humor, tais como as pessoas que possuem 

alta cognição são mais influenciadas pelos apelos das mensagens (Saldanha & Ferasso 2005). 

Posto isto, a possibilidade de uma campanha gerar atitudes favoráveis sobre um determinado 

produto ou serviço resulta das atitudes dos consumidores quanto à mesma. Logo os anúncios 

apreciados combinam com avaliações positivas, no entanto não é necessário avaliar 

determinada campanha para a aprovar (Saldanha & Ferasso 2005). 
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Capítulo III: Estudo de caso da marca Lion of Porches 

O capítulo III tem como principal foco o estudo de caso em questão, que se desenvolveu durante 

o estágio realizado no departamento de marketing da marca Lion of Porches. 

Divide-se em dois subcapítulos, o primeiro subcapítulo versa sobre o estudo das estratégias de 

comunicação da marca, abordando todas as estratégias utilizadas, com o objetivo de conhecer e 

entender melhor o mix de comunicação utilizado pela marca em questão. Por sua vez o segundo 

subcapítulo trata o estudo efetuado por meio de questionário de forma a responder ao problema 

de investigação já referido anteriormente.  

 

3.1. Apresentação da marca 

A Lion of Porches (ver Figura 4) é uma marca de vestuário de inspiração britânica para homem, 

mulher e criança. Marcadamente citadina, a marca surpreende pela criatividade das suas 

coleções, pelo detalhe requintado que dedica a cada peça e pela elegância e conforto que 

proporciona em cada estação. É pensada para quem aprecia um estilo colorido distinto e 

original. Esta marca propõe assim um casualwear descontraído, sofisticado, e de excelente 

qualidade.  

A marca aposta numa coleção com várias linhas diferentes, a linha lion, a preppy line e a city 

line, para assim conseguir chegar ao seu público de várias formas. A linha lion é uma linha de 

estilo britânico, inspiração náutica, com cores como o vermelho, branco, e azul, com inspiração 

na bandeira de Inglaterra, uma linha relaxada no entanto bastante refinada. A preppy Line é uma 

linha refinada mais relaxada, uma casualwear, mais colorida, com elementos colegiais, 

emblemas e monogramas. Por fim, a city Line é uma linha de casualwear elegante, 

contemporânea, urbana e sofisticada, com emblemas e monogramas. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Logótipo oficial Lion of Porches 
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3.1.1. História da marca 

A Lion of Porches introduziu-se no mercado nacional em 2002. A têxtil Cães de Pedra S.A. 

proprietária da marca Lion of Porches, nasceu em 1968 como produtora de malhas. No final de 

2006, a empresa adquire a marca e transforma o seu “core business”, de empresa 

fundamentalmente produtiva, para uma empresa de conceção e distribuição de uma marca de 

vestuário, efetuando alterações significativas na sua organização e no panorama dos seus 

trabalhadores.  

Nos nossos dias, a marca está presente em Portugal, Espanha, França, Benelux, Rússia, 

Inglaterra, Escócia, Suíça, Estados Unidos da América, Angola, Moçambique e Irão. 

Atualmente, a marca tem em Portugal 31 lojas próprias, 2 shop in shop, 4 outlets, 25 corners, e 

está presente em 79 lojas multimarcas.  

 

3.1.2. Conceito/filosofia da marca 

É uma marca elegante, prática e contemporânea, que apresenta níveis de qualidade e rigor, 

quer a nível de detalhes e matérias-primas utilizadas nas coleções, quer na excelência de serviço 

e de assistência pós-venda a clientes. Pensada para quem aprecia um estilo livre casual, 

simultaneamente descomprometido e citadino, a Lion of Porches corresponde a uma maneira 

jovem e descontraída sem descuidar o conforto com um toque de irreverência.  

A marca tem como preocupação constante a inovação e a evolução sustentada, atingir novos 

públicos e expandir-se além-fonteiras. A abertura de novos espaços comerciais mais amplos e 

sofisticados e a contínua modernização da sua rede de lojas, são objetivos que têm sido 

concretizados e que integram a filosofia e missão da empresa.  

A visão e missão da marca assentam nos seguintes pilares: 

Visão: 

(1) Comprometimento; 

(2) Diálogo;  

(3) Satisfação; 

(4) Confiança.  

Missão: 

(1) Inovar; 

(2) Suscitar novas aspirações aos seus clientes; 

(3) Contribuir para o bem estar, dinamismo e sucesso. 
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§ Relativamente aos clientes 

Na oferta contínua de produtos com design, inovação e qualidade e na melhoria contínua do 

serviço prestado.  

§ Colaboradores 

Na satisfação e comprometimento dos colaboradores, apostando na sua formação e na 

promoção do trabalho em equipa.  

§ Fornecedores 

No estabelecimento de uma relação de confiança com os fornecedores.  

 

A sua missão é assim inovar e suscitar novas aspirações aos clientes, contribuindo para o seu 

bem-estar, dinamismo e sucesso. A sua visão assenta no comprometimento, diálogo, satisfação 

e confiança.  

Relativamente à política de qualidade da Têxtil Cães de Pedra, S.A. na Lion of Porches assenta 

no objetivo da melhoria contínua dos seus produtos, serviços e do sistema de gestão de 

qualidade. Os princípios adotados são os seguintes:  

§ No que se refere aos clientes:  

Contribuir para o aumento progressivo da confiança depositada na marca Lion of Porches. A 

satisfação dos clientes passa por, em conjunto, levar a cabo o fornecimento de produtos e 

serviços com reconhecida qualidade, pelo cumprimento dos prazos de entrega acordados e 

acompanhamento das lojas.  

§ Colaboradores:  

Contribuir para a realização profissional e satisfação pessoal dos nossos colaboradores, 

estimulando a participação de todos. Desenvolvendo mecanismos que potenciem a participação 

individual, o trabalho em equipa e o comprometimento com os objetivos e missão da empresa. 

§ Fornecedores:  

Fomentar o objetivo de estabelecer parcerias mais fortes e duradouras, gerando relações de 

maior confiança.  
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3.1.3. Identificação e caracterização do público-alvo  

Critério Demográfico 

Sexo: Feminino/masculino  

Idade: Crianças dos 3 aos 14 anos; 

          Adultos (jovem/adultos). 

 

A Lion of Porches é uma linha completa de vestuário de inspiração britânica para 

homem/mulher/criança. O seu público-alvo situa-se num segmento médio-alto apreciador de 

um casualwear descomprometido e citadino. Sem descurar do seu conceito muito original, a 

marca aposta na apresentação de coleções heterogéneas, capazes de satisfazer um público 

mais alargado e exigente.  

Destina-se assim a um público feminino e masculino tanto pode ser jovem como adulto 

dependendo das várias linhas das coleções.  

 

Critério Comportamental 

Gosto pessoal: Seguem tendências, revistas de moda/sociais, praticam vários desportos.  

A qualidade e os preços dos produtos são duas variáveis fundamentais de um negócio, visto que 

hoje em dia se atravessa uma época difícil, tanto a nível económico como político, os 

consumidores tornam-se cada vez mais conscientes para as questões de durabilidade de um 

produto e qualidade. Preferem pagar um valor mais elevado para ter um produto com uma 

qualidade superior e que dure mais tempo.  

 

Critério Psicográfico    

Personalidade e estilo de vida: extrovertidos, experimentadores, joviais, decididos, entusiastas, 

extravagantes e arriscados. São pessoas que tem gosto pelo trabalho, são bastante sociáveis, 

não tem medo de arriscar na novidade, estão dispostos a novas sugestões e aventuras, arte, 

cinema e desporto. São mulheres e homens decididos que sabem o que querem e o que 

precisam. São crianças divertidas e ao mesmo tempo sofisticadas.   

 

Segmento 

A Lion of Porches é uma marca desenhada para um segmento médio alto a alto.   
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3.1.4. Concorrentes da marca/posicionamento 

Concorrentes diretos 

+ Fashion – Gant, Tommy Hilfiger, Ralfh Lauren, Hackett London.  

+ Clássicas – Lacoste, Façonnable, Paul e Shark.    

 

Posicionamento 

 

Tommy Hilfiger   

Gant        +Preço/qualidade             

Ralf Lauren              +Fashion 

Hackett London  

 

Lacoste +Preço/qualidade 

Paul e Shark +Clássico 

Façonnable  

 

Cortefiel        - Preço/qualidade 

Antony Morato +Clássico  

H&M 

 

Massimo Dutti           - Preço/qualidade 

Zara                     +Fashion 

Pull & Bear  

   

A Lion of Porches situa-se entre todas as marcas, a cima referidas, porque tem uma boa relação 

preço/qualidade, sendo clássica e fashion, está entre todas e mesmo assim consegue 

diferenciar-se de todas elas. 
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3.1.5. Mensagens chave da marca 

A marca Lion of Porches têm como principais mensagens-chave (ver Figura 5) os seguintes 

aspetos: 

 

Figura 5: Mensagens chave da Lion of Porches 

3.2. O mix de comunicação utilizado pela marca 

Como referido anteriormente, o mix de comunicação é um conjunto de ferramentas de 

comunicação que uma empresa/serviço utiliza nas suas ações de comunicação de marketing 

em que a sua escolha e abordagem depende da natureza do próprio produto ou serviço (Soares 

2008).  

Em suma, este tópico tem como principal objetivo a apresentação do mix de comunicação 

utilizado pela marca Lion of Porches durante o ano de 2014/2015. Tentou fazer-se, assim, uma 

breve abordagem de todas as ferramentas utilizadas pela marca para atingir o seu público-alvo 

de modo a entender a forma de trabalho da marca, no que diz respeito às suas ações de 

comunicação. 

Para uma melhor caracterização e conhecimento da marca, são descritas de seguida todas as 

ferramentas e ações trabalhadas pela marca para alcançar o sucesso.  
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3.2.1. Publicidade 

A publicidade é uma das principais ações de comunicação, é pois “uma forma efetiva de 

comunicar uma mensagem simples para amplas audiências, permitindo a criação de imagens e 

apelos simbólicos que ajudam a diferenciação das marcas da organização.” (Bradley cited in 

Soares 2008, p.109). Sendo que esta permite promover ou preservar a notoriedade da marca e 

atingir as atitudes, o comportamento, e as escolhas dos indivíduos, através do uso de 

mensagens simples (Phillips, Fill & Bradley cited in Soares 2008,p.108).  

No que se refere a esta ação de comunicação a marca aposta nas seguintes ferramentas (ver 

Figura 6):  

 

 

  

Figura 6: Ferramentas da publicidade. 
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• Catálogos de moda 

Os catálogos de moda reconhecem-se como sendo uma ferramenta essencial na criação da 

imagem de uma marca de moda e estes agrupam tanto o design gráfico como a publicidade, 

dirigindo-se a públicos como clientes/consumidores e retalhistas (Garrido & Ortega cited in 

Teixeira 2012, p.59). Na construção de um catálogo de moda é essencial a escolha adequada 

dos seus modelos, a sua atitude, a apresentação, a expressão, a postura na fotografia. Os 

acessórios escolhidos para a sessão fotográfica, os cenários, o ambiente, a iluminação e a cor, 

estão inseridos na contextualização da marca. Perante um determinado estilo e respeitando 

todos os aspetos descritos anteriormente, estimulando a perceção de uma determinada coleção 

e demonstrando a filosofia da marca (Teixeira 2012). 

Sendo assim, os catálogos de moda ocupam um papel central no mix de comunicação utilizada 

na Lion of Porches. Presentemente, a fotografia é o meio mais utilizado pelas marcas de moda 

para a divulgação das suas coleções, como é o caso da marca em estudo (Teixeira 2012). 

Teixeira (2012) afirma que o ambiente criado para uma sessão fotográfica envolve o produto em 

questão e acaba por complementar o estilo da coleção ou da imagem da marca.  

Desta forma, a Lion of Porches inspira-se em momentos de luxo, divertidos, sendo sofisticados 

com um estilo britânico. Momentos elegantes que ao mesmo tempo transmitem conforto, 

passados em convívio com amigos e/ou família, com uma mistura de linhas jovens, modernas, 

contemporâneas e clássicas. 

Posto isto, esta ferramenta é para a marca Lion of Porches um elemento tático com uma 

duração temporária que se altera de coleção para coleção e que transmite a imagem que a 

marca pretende obter.  

 

Capa: 

Nos últimos anos a marca aposta numa difusão dos modelos no ambiente escolhido para a 

sessão fotográfica (ver Figura7, 8 e 9). No entanto, as capas dos catálogos já foram compostas 

com imagens/pormenores inspiradores da marca com uma temática envolvida (ver Figura 10, 

11 e 12). 
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Interior do catálogo: 

O design é tipicamente britânico com uma mistura de cartazes tipográficos e imagens/frases 

inspiradoras (ver Figura 13, 14 e 15). Tentam enquadrar as fotografias principais com algumas 

imagens secundárias inspiradoras do local onde a sessão é fotografada.  

Nas páginas finais do catálogo é descrito todos os locais onde vendem os produtos da marca e 

abrangem também imagens das novas lojas (ver Figura 16). Incluem fotografias do principal 

desfile da marca, o Portugal Fashion, de forma a apresentar as peças o mais natural possível 

(ver Figura 17). Dão a devida importância às referências das peças incluídas no catálogo, 

adicionando um QR Code (Quick Responsive) junto a estas para os consumidores/clientes terem 

o acesso facilitado ao site da marca e poderem comprar os produtos desejados (ver Figura 18).  

 

Figura 7: Catálogo primavera/verão 
2012 

Figura 9: Catálogo outono/inverno 2013 Figura 8: Catálogo primavera/verão 
2013 

Figura 10: Catálogo primavera/verão 
2014 

	

Figura 11: Catálogo outono/inverno 
2014 

Figura 12: Catálogo primavera/verão 
2015 
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Modelos: 

Elegantes, sofisticados, irreverentes, com um estilo britânico, normalmente tentam apostar na 

irreverência e em modelos que representam diferentes culturas. Contudo, permanecem 

inspirados na cultura britânica para se fundirem com a filosofia da marca (ver Figura 19, 20 ,21 

e 22). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Catálogo primavera/verão 
2014 

Figura 14: Catálogo outono/inverno 
2014 

Figura 21: Catálogo 
primavera/verão 2014 

Figura 22: Catálogo 
outono/inverno 2014 

Figura 20: Catálogo 
outono/inverno 2015 

Figura 19: Catálogo 
outono/inverno 2015 

Figura 16: Catálogo primavera/Verão 
2014 

Figura 17: Catálogo primavera/verão 
2014 

Figura 18: Catálogo primavera/verão 
2014 

Figura 15: Catálogo primavera/verão 
2015 
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Fotografia: 

Imagens muito bem iluminadas, diversas, que transmitem felicidade, com uma cor que chama a 

atenção e que leva os seus consumidores ao objetivo central dos catálogos, ao desejo pelos 

produtos e sucessivamente à sua compra (ver Figura 23).  

O local eleito para a sessão fotográfica é devidamente escolhido e estudado para transmitir a 

filosofia da marca e da coleção em questão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Eventos 

As marcas/serviços realizam eventos com a objetivo de promoverem uma comunicação 

integrada com o seu público-alvo, principalmente, através do lançamento de produtos, presenças 

em feiras, desfiles de moda, reuniões e festas sociais. 

  

Figura 23: Fotografias catálogos Lion of Porches 
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(1) Desfiles de moda 

A Lion of Porches aposta nos eventos como uma das suas ferramentas de comunicação da 

marca. Os desfiles de moda são uma das ações aplicadas pela marca de forma a apresentar as 

suas coleções ao seu público e à imprensa.  

Segundo Kawamura (cited in Soares 2008, p.153), os desfiles de moda são considerados como 

uma atividade que não coopera diretamente para um crescimento da quantidade de vendas, 

somente concede algum valor à marca, visto que a exibição da mesma num determinado meio 

permite o desenvolvimento da marca como moda. Serve para informar o seu público e a 

imprensa sobre as tendências a seguir numa determinada estação do ano e permite apresentar 

as novas coleções de uma forma única que nenhuma outra ferramenta de comunicação 

consegue (Rabolt & Miler cited in Soares 2008, p.153). 

Desta forma, a Lion of Porches aposta num dos mais conceituados desfiles produzidos em 

Portugal, o Portugal Fashion no Porto. Neste evento participam grandes marcas e grandes 

estilistas para apresentarem os seus trabalhos. Fora de Portugal a marca aposta também no 

país vizinho, Espanha, no entanto, o público é mais específico, infantil/juvenil, no FIMI Fashion 

Week em Madirid. 

 

Portugal Fashion  

O Portugal Fashion é um projeto de promoção nacional e internacional da moda portuguesa, que 

inclui estilistas/designers de moda portugueses, tal como marcas de sucesso. É promovido pela 

ANJE, Associação Nacional de Jovens Empresários em parceria com a ATP, Associação têxtil e 

Vestuário de Portugal. 

 “O Portugal Fashion é hoje mais do que um acontecimento de moda, é sinónimo de 

 cultura, modernismo e de aposta na promoção da imagem nacional.” 1 

Manifesta assim um influente papel na promoção comercial das coleções nacionais junto do seu 

público, cujo target são profissionais de moda, agentes de compra, opinion-makers e não tanto 

consumidores finais. 

Por conseguinte, fez-se uma análise por observação participativa do desfile do Portugal Fashion 

da estação Outono/inverno de 2015 que a marca lança a 28 de Março de 2015.  

F/W 2015 
																																								 																					
1	Informação recolhida do seguinte link: www.portugalfashion.com [acedido em 20/06/2015] 
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A marca propõem um look que responde às várias situações do dia-a-dia contemporâneo. Peças 

versáteis que podem ser combinadas de formas distintas, criando looks imprevistos. Os 

materiais são nobres e sofisticados, a riqueza dos detalhes torna esta coleção peculiar e 

requintada. Sempre com várias linhas diferentes dentro da mesma coleção a marca consegue 

assim atingir um público vasto. A temática envolvida neste desfile foi inspirada no universo 

equestre, inspirada em momentos felizes ao ar livre entre família e amigos. Misturas de xadrez 

tradicional, tartans, gráficos de inspiração britânica, camurça, pele, estampados, emblemas, 

cores vivas, entre outros são materiais e padrões utilizados na junção de todas as linhas da 

marca Lion of Porches.   

No backstage tudo se organiza ao pormenor, com rigor e primazia para não haver nenhuma 

falha. O esquema musical, um dos pontos importantes no decorrer do desfile, é inspirado no 

mundo equestre, difundindo-se com a temática desejada, criando um ambiente extraordinário de 

uma elegância intemporal. Na passerelle apenas acrescentam um acessório extra, o logo da 

marca em ponto grande que se apresenta do lado direito da passerelle, de forma a destacar-se 

das outras marcas (ver Figura 25). Ao longo dos anos registou-se uma melhoria dos desfiles da 

marca. A aposta foi no sentido da irreverência e da criação de uma história para os seus 

desfiles, de acordo com a coleção em questão de forma a causar um impacto maior junto do 

seu público e dos média.  

A Lion of Porches convidou duas figuras públicas para apresentar alguns looks da sua nova 

coleção, Sónia Balacó, atriz, e Diogo Morgado, ator. Este último foi apresentado como o novo 

embaixador da marca que o apresenta como uma perfeita combinação entre talento e carácter 

(ver Figura 24). 

 
 
  

Figura 24: Fotografias desfile Lion of Porches Portugal Fashion outono/inverno 2015 (fonte: 
Lion of Porches).  
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FIMI Fashion Week 
 
FIMI é uma Feira Internacional de Moda Infantil, que se realiza em Madrid, Espanha. Um dos 

principais pontos de encontro da indústria da moda infantil, que se apresenta através da sua 

plataforma de negociação, mais especificamente através das suas feiras e dos seus desfiles. 

Concentra as suas ofertas em moda infantil, calçado, acessórios, entre outros.  

A FIMI Fashion Week é capaz de mudar as tendências da moda infantil para milhares de 

consumidores através de diferentes meios de comunicação desde televisão, jornais diários, 

imprensa especializada, blogs e redes sociais. Ao longo dos anos, os meios de comunicação de 

maior prestígio em todo o mundo têm versado sobre a FIMI Fashion Week e esta é considerada 

uma das melhores feiras/desfiles de moda de crianças a nível mundial.  

 Desta forma, a Lion of Porches apresenta assim a sua linha infantil/juvenil num dos mais 

conceituados desfiles de moda para crianças, tendo como principal objetivo o alcance de outro 

tipo de públicos e a internacionalização da marca.  

Figura 25: Cenário Portugal Fashion F/W 2015 
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(2) Feiras 

As feiras são uma forma fiável e económica das marcas/empresas explorarem os seus produtos 

e adquirirem novos contactos visando novos futuros negócios. Estas ajudam ao desenvolvimento 

da cultura empresarial e facilitam a promoção dos produtos (Broega & Lindemann 2012). Têm 

como principal objetivo o de aumentar a sua notoriedade no mercado mundial e angariar novos 

negócios.  

A marca tenta assim apostar em algumas feiras internacionais com o principal interesse de 

melhorar a sua internacionalização, criando o seu crescimento e reconhecimento não só em 

Portugal, mas a nível mundial fazendo ainda novos negócios. A marca altera as escolhas de 

feiras dependendo do sucesso das mesmas. Seguem-se as principais feiras que a marca aposta.  

 

FIMI – Feira Internacional de Moda Infantil 

A Feira Internacional de Moda Infantil é uma feira que aborda o sector de roupa para crianças, 

onde os profissionais de todo o mundo se reúnem para fazer negócios e encontrar as últimas 

tendências da moda infantil. A FIMI responde às suas necessidades e abordagens na área de 

negócios (ver Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26: Lion of Porches na Feira Internacional de Moda Infantil (fonte: Lion of Porches) 
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Pure London 

Um evento bianual que tem o seu lugar em Londres, Reino Unido, aborda a moda feminina de 

forma criativa, onde são apresentadas coleções de marcas juvenis, de acessórios e de calçado. 

Igualmente reconhecida a nível mundial. A Lion of Porches apresenta as suas coleções nesta 

feira de modo a incrementar o negócio com a sua apresentação da marca nesta feira (ver Figura 

27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Eventos sociais 

A marca aposta em eventos sociais, tais como, festas em parceria com outras marcas/serviços 

chamando celebridades e a imprensa para a sua cobertura (ver Figura 28). Em suma, consegue 

que a imprensa noticie sobre si, de forma a estar sempre presente na vida dos seus 

consumidores. 

 

 

  

Figura 28: Festa Caras|Lion of Porches (fonte: Lion of Porhces) 

Figura 27: Lion of Porches na Pure London (fonte: Lion of Porches) 
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• Showrooms 

Os showrooms são locais onde a marca expõe as suas coleções para que jornalistas, clientes, 

criadores de moda. Neste espaço é possível ter o contacto com os produtos antes de se 

apresentarem para venda. A marca aposta em vários showrooms, em Portugal, França, Benelux, 

Espanha, Suíça e Reino Unido, estando presente internacionalmente.  

 

• Anúncios impressos 

Consideram-se anúncios impressos tudo o que seja anúncios publicitários das marcas em 

jornais ou revistas (Roxo 2000). 

Logo, a marca desenvolve as suas estratégias de comunicação para anúncios publicitários em 

revistas sociais e de moda (ver Figura 29). O objetivo principal é obter notoriedade e criar 

recordação da marca através de imagens elegantes, vibrantes e chamativas.  

  

Figura 29: Anúncios publicitários Lion of Porches para as revistas VOGUE e GQ de Portugal 
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• Vídeos  

A Lion of Porches aposta em vídeos promocionais com produções originais e elegantes que 

demonstram a filosofia da marca e que se enquadram com as coleções em questão (ver Figura 

30). Aposta igualmente em making of, ou seja, curtas metragens que relatam as imagens dos 

bastidores das sessões fotográficas produzidas para os catálogos da marca. Estes são exibidos 

nas suas redes sociais, em algumas lojas físicas e em alguns programas de televisão sociais 

ligados à moda.  

 

 

   

Figura 30: Vídeos F/W 2015 Lion of Porches 
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3.2.2. Promoções de venda  

As promoções de venda são consideradas, “atividades de comunicação com duração limitada, 

dirigidas ao consumidor e/ou ao retalhista, que estimulam a compra através de variados 

incentivos ou técnicas e oferecem valor adicional ao cliente” (Soares 2008, p.128). 

Atualmente as promoções de venda são um elemento fundamental para o sucesso de uma 

marca (Soares 2008). Existem várias técnicas de promoções de vendas, a Lion of Porches 

implementa assim várias destas técnicas: 

• Concursos e sorteios 

Oferece a possibilidade de o público ganhar convites para eventos da marca participando em 

desafios lançados nas redes sociais (ver Figura 31). 

 

• Descontos 

Aposta em campanhas de descontos várias vezes por ano. Publicitadas por mensagens escritas, 

newsletters, displays nos pontos de venda físicos, vinis nas montras, percentagens do desconto 

nas etiquetas, publicidade nas redes sociais, no site e na loja online (ver Figura 32). 

 

• Promoções especiais  

Aplica promoções especiais em datas muito concretas como o dia da mãe, do pai, da criança, 

dos namorados, Natal, entre outras. Estas são publicitadas por mensagens escritas, newsletters, 

displays nos pontos de venda físicos, vinis nas montras, percentagens do desconto nas 

etiquetas, publicidade nas redes sociais, no site e na loja online (ver Figura 33). 

 

• Ofertas  

 Oferece brindes em datas especiais como dia da criança, dia da mãe, entre outros (ver Figura 

34). 

 

• Ficha de cliente 

Oferece a possibilidade de os seus clientes terem uma ficha de cliente. Tendo algumas 

vantagens, tais como, a recepção em primeira mão de informações sobre a marca; em épocas 

especiais de promoções o cliente recebe com antecedência a abertura oficial destas; uma 

análise da conta corrente do cliente permitindo possível troca de um produto em caso da perda 

do talão de compra.  
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Figura 31: Desafios Lion of Porches Figura 32: Descontos Lion of Porches 

Figura 33: Campanha dia da mãe 2015 Lion of Porches 

Figura 34: Oferta especial dia da mãe 2015 Lion of Porches 
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3.2.3. Relações públicas 

As relações públicas são implementadas juntamente com outras atividades do mix de 

comunicação das marcas, possibilitando através de uma boa gestão e comunicação uma 

melhoria da relação com os seus consumidores (Soares 2008). Estas relações consideram 

vários tipos de relacionamento com a imprensa, as promoções do produto, entre outras. 

Permitindo um forte impacto no seu público e, consequentemente, o desenvolvimento da 

notoriedade de marca com custo inferiores ao de outras estratégias de comunicação, como é o 

caso da publicidade (Soares 2008). 

Assim sendo, existem várias atividades inseridas nas relações públicas que a marca em estudo 

aplica no seu mix de comunicação: 

 

• Publicity 

Segundo Winters & Goodman (cited in Soares 2008, p.148) a publicity consiste numa, “criação 

de informação sobre a empresa, a(s) marca(s) e os seus produtos enviados para os média.”. 

Hoje em dia, aos olhos dos consumidores a informação jornalística é considerada mais credível 

que a publicitária, visto que o público pressupõe que não existam interesses comerciais, ao 

contrário do que acontece com publicidade. Além disso, a publicity pode adotar diversas 

tipologias.  

A marca apresenta dois tipos de tipologias que emprega nesta ferramenta de comunicação:  

disponibiliza informações aos média para a publicação de notícias (ver Figura 35), a que se dá o 

nome de press release, onde constam informações sobre a marca/empresa, eventos, novos 

produtos, novas campanhas, entre outras (Soares 2008); concede produtos da marca a figuras 

públicas para usarem em entrevistas (ver Figura 36).  
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  Figura 35: Notícias sobre a Lion of Porches. 

Figura 36: Apresentador Jorge Gabriel vestido pela Lion of Porches para entrevista da revista Flash. 
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• Endorsement 

Descrito como o patrocínio a celebridades o endorsement, tem como principal objetivo conseguir 

uma maior cobertura mediática atraindo a atenção dos meios de comunicação tornando-a mais 

credível (Morais 2011).  

A Lion of Porches aplica esta ferramenta no seu mix de comunicação convidando figuras 

públicas para os seus desfiles, eventos sociais e catálogos. O ator Diogo Morgado foi o convidado 

recente para embaixador da marca, participando nos catálogos e desfiles (ver Figura 37). 

Com efeito, a marca pretende obter um maior reconhecimento conseguindo aumentar a sua 

notoriedade. Conclui-se que esta ação de comunicação por parte da Lion of Porches foi um 

excelente investimento, visto que vários meios de comunicação abordaram o assunto e a marca 

conseguiu, de facto, alcançar o seu objetivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Product placement 

Consiste na ligação dos produtos de uma marca a programas de televisão, séries ou filmes. Os 

apresentadores, os atores de filmes ou séries são convidados a usar os produtos de uma marca 

aumentando assim a notoriedade desta evitando anúncios publicitários, permitindo associações 

favoráveis ao produto (Morais, 2011).  

A marca em estudo aposta nesta ação de comunicação para melhorar o seu reconhecimento 

vestindo jornalistas, apresentadores dos mais diversos programas de televisão - desde 

programas noticiosos a programas de divertimento (ver Figura 38). 

Figura 37: Diogo Morgado embaixador da marca Lion of Porches catálogo F/W 2015 
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A marca consegue fazer uma abordagem a várias atividades de comunicação inseridas nas 

relações públicas, fazendo a sua promoção da melhor forma e desenvolvendo a personalidade 

da empresa através da concepção de juízos favoráveis.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.2.4. Marketing direto 

O marketing direto é um “sistema interativo de comunicação entre fabricantes/intermediários e 

clientes finais/consumidores. Abrange a venda direta, o correio direto e o telemarketing.” (Roxo 

2000, p.225). Atualmente, sendo cada vez menos utilizado, o marketing direto, não é 

considerado uma estratégia essencial para as marcas. 

Posto isto, a marca utiliza apenas o correio direto para tirar dúvidas aos clientes e o 

telemarketing por via de mensagens escritas para informar os clientes de novas campanhas, 

coleções, promoções e saldos, de forma a aumentar a venda de produtos e a sua notoriedade.  

  

 

 
 
  

Figura 38: Rui Unas vestido por Lion of Porches para o 
programa Anti Social 
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3.2.5. Marketing digital/internet 

O marketing digital/internet é considerado uma ação de marketing adaptado ao meio digital. 

Hoje em dia, é quase impossível não se falar neste, uma vez que está presente em quase todos 

os planos de comunicação das marcas. A internet tem vindo a afirmar-se como uma das 

principais ferramentas do marketing, visto que o contacto é feito de forma direta, sem nenhuns 

obstáculos, para todo o mundo (Rodrigues 2012). Assim, para conhecer melhor a Lion of 

Porches apresenta-se as suas ações ligadas ao marketing digital/internet (ver Figura 39). 

 
  

Figura 39: Ferramentas do Marketing digital/internet. 
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• Site oficial 

Segundo Belch & Belch (cited in Morais 2011, p.117) os sites servem para “promover a imagem 

da marca, segmentar, oferecer promoções, comunicar, disponibilizar informação detalhada e 

permitir a venda de produtos/serviços.”.   

A Lion of Porches aposta num site simples, atrativo de fácil navegação, que demonstra o 

conceito britânico da marca (ver Figura 40 e 41). Oferece a oportunidade de os clientes 

conhecerem melhor a filosofia da marca com uma pequena descrição do seu conceito, oferece 

também a possibilidade de os consumidores verem imagens das lojas e descarregarem os seus 

catálogos online.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
• Loja Online  

  

Figura 40: Site oficial Lion of Porches 

Figura 41: Site oficial Lion of Porches 
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Atualmente, o comércio online é indispensável para assegurar ou elevar o sucesso de qualquer 

marca/serviço. Nos últimos anos o fácil acesso à internet tem aumentado o número de lojas 

online (Pereira 2012). Deste modo a marca em estudo aposta na loja online para facilitar o 

acesso à compra dos seus produtos.  

O design da loja online vai ao encontro com a filosofia da marca, com um estilo britânico, 

simples, clássico, mas ao mesmo tempo com linhas contemporâneas e modernas (ver Figura 

42). Presentemente, é possível fazer compras online em 18 países diferentes (ver Figura 44). 

A marca aposta numa plataforma de fácil acesso com as opções de compra para homem, 

mulher e criança. Dispõe de uma área a que dá o nome de wishlist, que tem como função, 

permitir que o cliente possa guardar na sua conta os produtos que deseja comprar (ver Figura 

43). Conseguindo assim um ponto de diferenciação, no que se refere, às marcas concorrentes. 

As entregas são gratuitas apenas para Portugal e os pagamentos das encomendas podem ser 

feitos através de várias modalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 42: Loja Online Lion of Porches 
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Figura 44: Países onde a compra online Lion of Porches é possível. 

Figura 43: Loja Online Lion of Porches -  Wishlist 
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• Redes sociais 

As redes sociais surgiram como forma de comunicação online onde se pode partilhar fotos, 

vídeos, vivências, gostos, entre outras (Mendes 2012). Estas são consideradas a melhor forma 

de se estar em constante contacto com o mundo. 

Como refere Araújo (2013, p.12), estas possibilitam “(...) uma interação cada vez maior entre os 

indivíduos, transformando o fluxo comunicacional, onde a informação passa a ser transmitida e 

partilhada por um número cada vez maior de pessoas.”.  

Assim sendo, as redes sociais vieram revolucionar tanto o uso da internet, como a forma que se 

constroem as relações humanas. 

Por sua vez, as marcas de moda apostam nas redes sociais como meio de publicidade quase 

gratuita, que permite a estas manterem-se, diariamente, mais próximas dos seus consumidores 

(Mendes 2012).  

A Lion of Porches arrisca em várias redes sociais para tentar criar uma ligação com os seus 

consumidores e lhes fazer chegar todas as novidades da marca. Nos nossos dias o número de 

pessoas nas redes sociais é cada vez maior. São anunciados novos produtos, novas campanhas, 

inspirações, eventos, parcerias, em forma de fotografia/imagem e vídeo. Para criar uma maior 

ligação com o seu público efetuam passatempos com diferentes possibilidade, como a de 

adquirirem convites para desfiles e eventos da marca. Garantindo assim um interesse extra por 

parte dos consumidores e demonstrando simpatia e preocupação da marca para com os seus 

consumidores.  

A marca aposta em variadas redes sociais (ver Figura 45), contudo destacam-se duas com mais 

sucesso, o Facebook e o Instagram.  

Por conseguinte, e para uma melhor compreensão deste aspeto segue-se uma breve 

apresentação das redes sociais que a marca atualmente aposta, especificando quais as 

plataformas com mais ou menos sucesso.  
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(1) Facebook 

Conforme Letti (cited in Araújo 2013), o Facebook foi pensado para ser um serviço exclusivo 

para estudantes com o propósito de liga-los entre si e às comunidades estudantis. Atualmente, é 

aberto a qualquer tipo de utilizador, tornando-se o segundo website mais acedido no mundo 

(Araújo 2013).  

O Facebook é uma plataforma gratuita, onde os utilizadores podem ligar-se com amigos, trocar 

mensagens, gostos, seguir marcas, empresas, serviços, entre muitos outros.  

A marca em estudo utiliza uma página de “gosto”, adequada para marcas, empresas, figuras 

públicas, que diferem das páginas de perfil e grupos, visto que estas se tornam mais pessoais.  

Nesta página a marca partilha novidades, novas campanhas, vídeos, fotografias, novos produtos, 

eventos, sugestões de possíveis combinações dos seus produtos, entre outras. De modo a não 

perder a ligação com os seus consumidores é atualizada com bastante frequência tentando 

evitar a monotonia com publicações diferentes, porém estando sempre de acordo com a sua 

filosofia (ver Figura 46). 

Figura 45: Redes sociais da Lion of Porches 



	 67 

Oferecem ainda a possibilidade de obter um voucher (ver Figura 47) através das suas 

aplicações, oferecendo 10% de desconto a quem colocar um “gosto” na página da marca. 

Contudo, só é válido na loja online. Estas aplicações incluem também uma ligação direta ao site 

online e ao Instagram da marca (ver Figura 48). Conseguem criar uma maior proximidade entre 

o seu público e dar a conhecer a marca. 

Esta rede social é das mais relevantes entre todas as outras, visto ter tantos seguidores, 

chegando aos 65.765. Sendo considerada a maior rede social do mundo e uma das plataformas 

de redes sociais mais popular que motiva cada vez mais empresas/serviços a criarem a sua 

página (Araújo 2013).  

 

 

  

Figura 46: Facebook Lion of Porches. 
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Figura 47: Facebook Lion of Porches - Voucher 

Figura 48: Aplicações do Facebook Lion of Porches. 
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(2) Instagram 

Considerada por muitos uma das redes sociais da atualidade, o Instagram é uma rede social 

online gratuita de partilha de imagens, fotografias e pequenos vídeos que funciona apenas em 

dispositivos móveis como iPhones, Android’s e tablets, em que é possível escolher vários filtros 

para transformar as imagens (Mendes 2012). Foi criada para que as pessoas pudessem 

partilhar fotografias tiradas do seu telemóvel e assim conseguissem a partilha de momentos 

únicos com os seus seguidores (Mendes 2012).   

Este serviço foi comprado pelo Facebook e as imagens podem ser partilhadas noutras redes 

sociais, como o Facebook, Twitter, Tumblr, Swarm e Flickr.  

A marca aposta nesta rede social como forma de aumentar a sua notoriedade. Este é atualizado 

com frequência mas não tanto quanto o Facebook (ver Figura 49) tendo apenas 1.028 

seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 49: Instagram Lion of Porches. 
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(3) Pinterest  

É uma plataforma online visual que ajuda a descobrir e guardar ideias criativas em variadas 

áreas, a moda é uma das principais áreas procuradas pelo público. 2 

Tem como principal objetivo inspirar os seus utilizadores dando a possibilidade de quem tem 

conta poder partilhar também as suas inspirações e guarda-las para mais tarde puder aceder, 

sendo assim uma plataforma de constante partilha.  

Esta rede social ainda não tem tanta adesão como as plataformas abordadas anteriormente, no 

entanto tem vindo a aumentar. A marca partilha neste espaço os seus catálogos, as suas 

sugestões para looks, os seus eventos e tenta através desta ferramenta aumentar as vendas 

online e intensificar a sua notoriedade. Contudo, pode considerar-se que esta não é uma das 

redes sociais com mais sucesso para a marca, visto ter apenas 99 seguidores (ver Figura 50). 

Esta ferramenta é normalmente atualizada a cada novo catálogo o que faz com que os 

seguidores não a consultem frequentemente. 

																																								 																					
2	Informação recolhida do seguinte link: www.inboundware.pt/redes-sociais-instagram-ou-pinterest [acedido em 21/06/2015] 

	

Figura 50: Pinterest Lion of Porches. 
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(4) LinkedIn 

É uma rede social para partilhar informações, ideias e oportunidades (Mendes 2012). Permite 

que se construa identidades profissionais online e possibilita o contacto com colegas de 

trabalho. Oferece, igualmente, notícias sobre o sector de trabalho que o utilizador tem como 

principal interesse e pode encontrar-se oportunidades profissionais de negócios e novos 

empreendimentos. 3 

Assim a marca aposta nesta rede social e atualiza-a com alguma frequência, no entanto não 

consegue ter tanto sucesso como no Facebook e no Instagram tendo 496 seguidores (ver Figura 

51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) GooglePlus 

 

 

 

  

																																								 																					
3	Informação recolhida do seguinte link:	https://www.linkedin.com/about-us?trk=uno-reg-guest-home-about [acedido em 
23/06/2015]	

Figura 51: LinkedIn Lion of Porches. 
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(5) Youtube 

É uma plataforma de partilha de vídeos enviados pelos utilizadores através da internet.  

Permite que as pessoas em todo o mundo descubram, partilhem e assistam a vídeos originais e 

possibilita às pessoas com conta colocarem online os vídeos que desejarem, ver outros vídeos, 

gostarem dos vídeos, guardarem para ver mais tarde e até subscrever canais de empresas, 

marcas, serviços e pessoas.  

A ideia desta plataforma é funcionar com funciona uma televisão em que podemos escolher os 

canais que queremos assistir.  

Com isto, a Lion of Porches aposta nesta rede social publicando tanto vídeos publicitários da 

marca como vídeos dos desfiles em que participa.  

Esta plataforma é atualizada segundo os vídeos e os desfiles que a marca produz, ou seja não 

tem uma atualização muito frequente, não tendo assim muito sucesso com esta rede social 

como se pode constatar pela imagem a baixo (ver Figura 52) com 85 subscritores. No entanto, 

para a marca é uma mais-valia ter este canal visto que assim pode publicar os seus vídeos e 

alcançar outro tipo de publico um pouco diferente das outras redes sociais, obtendo sempre 

mais notoriedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Figura 52: Youtube Lion of Porches. 
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(6) Twitter  

Funciona quase como um diário, onde os seus utilizadores podem partilhar pensamentos, fotos 

e vídeos.  

 “É uma rede de informação em tempo real que liga uma pessoa às ultimas 

 histórias, ideias, opiniões e noticias sobre o que acontece com as pessoas e/ou 

 organizações que lhe interessam.” (Araújo 2013, p.23) 

A marca aposta nesta rede social para informar o seu público de todas as novidades em tempo 

real construindo relacionamentos com os seus clientes e tendo assim uma atualização frequente 

da plataforma. A principal característica desta rede social é o curto tamanho das mensagens 

enviadas possibilitando assim uma rápida e descomprometida partilha de informação (Araújo 

2013). 

Como se pode ver pela imagem apresentada abaixo (ver Figura 53) o Twitter da Lion of Poches 

tem 210 seguidores não sendo uma das plataformas com mais sucesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Figura 53: Twitter Lion of Porches 
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(7) GooglePlus 

É uma rede social mantida pela Google, que funciona como um serviço de identidade, ou seja, 

os recursos utilizados são idênticos aos do Facebook. Apesar de atualmente o GooglePlus ter um 

número de usuários menor do que o Facebook, o GooglePlus permite que a marca ganhe 

melhor ranking nos resultados da Google e tem ainda uma grande vantagem em relação a 

outras redes que é a interação com os outros serviços da Google direcionados para um vasto 

tipo de público (ver Figura 54).  

A marca aposta nesta plataforma de forma a haver um crescimento da sua notoriedade e um 

aumento da sua presença online, atualizando-a com frequência.   

Figura 54: GooglePlus Lion of Porches 
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• Newsletters 

As newsletters tornam possível o envio de mensagens individuais e personalizadas via e-mail 

para os consumidores, previamente, selecionados através de uma base de dados da empresa 

(Monteiro 2012). 

O principal objetivo é criar uma relação com o leitor, levando-o a conhecer a marca e a criar 

fidelização com a mesma. É fundamental que o conteúdo tenha interesse, que as imagens 

sejam chamativas e que sejam de fácil leitura. As newsletters da Lion of Porches oferecem 

conteúdos sobre um determinado assunto e apresentam as campanhas e promoções da marca. 

Com imagens apelativas e com pouco texto, torna-se um foco de interesse para os seus clientes 

levando-os a subscreve-la (ver Figura 55 e 56). 

   

Figura 55: Newsletter S/S 2015 Lion of Porches. Figura 56: Newsletter S/S 2015 Lion of Porches. 
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• Design responsivo 

O design responsivo está relacionado com “o conceito de desenvolver websites que sejam 

capazes de se adaptar ao tamanho do ecrã ao dispositivo do utilizador.“ (Sampaio 2013, p.14).  

De acordo com Frost (cited in Sampaio 2013), o design responsivo está diretamente ligado com 

a adaptabilidade das interfaces que respondem às variações do tamanho do ecrã. O seu 

principal objetivo é melhorar a experiência dos utilizadores que acedem à web através dos seus 

dipositivos móveis fazendo com que estas se adaptem a smartphones, tablets e computadores 

ajustando a estrutura e o tamanho da janela de visualização (Sampaio 2013).  

Conforme foi possível constatar, e de acordo com Shopify, uma plataforma online de comércio 

eletrónico, atualmente já mais de 50% de utilizadores de comércio eletrónico opta pela utilização 

de smartphones e tablets (ver Figura 57) para aceder ao seu site, por isso é essencial que as 

marcas tenham este aspeto em conta e apostem no design responsivo como uma das suas 

principiais estratégias. 4 

Esta é uma forte solução para construir aplicações dinâmicas e fluidas fazendo com que o 

comércio online cresça (Sampaio 2013). Este avanço da tecnologia é tido como muito positivo, 

pois possibilitou novos meios de interação fazendo com que as pessoas possam comunicar mais 

facilmente e rapidamente (Peixoto 2014).  

Deste modo, a Lion of Porches aposta num design responsivo (ver Figura 58) como uma das 

suas principais estratégias criando, assim, a possibilidade de os seus consumidores poderem 

aceder ao seu site através de qualquer dispositivo móvel facilitando o acesso a este, 

aumentando, então, as compras online.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
4	Informação recolhida do seguinte link: www.shopify.com/blog/15206517-mobile-now-accounts-for-50-3-of-all-ecommerce-traffic 
[acedido em 25/06/2015] 

Figura 57: Informação percentual do impacto do design responsivo na 
plataforma Shopity. 
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3.2.6. Venda pessoal 

A venda pessoal é uma ferramenta que possibilita direta ou indiretamente, aconselhar, informar 

e realizar um compromisso comercial com os consumidores, conquistando assim o 

desenvolvimento de uma relação de longo prazo com os mesmos (Soares 2008).  

De acordo com Kotler et al. (cited in Soares 2008, p.157) a venda pessoal “pressupõe uma 

abordagem orientada para o cliente e, por esta razão, a empresa  prepara a sua equipa na 

identificação das necessidades dos clientes ou no encontro de soluções para os seus problemas, 

possibilitando o desenvolvimento de uma relação de confiança e lealdade com os clientes.”. 

Figura 58: Responsive Design Lion of Porches. 
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A venda pessoal pode ser orientada para o cliente retalhista como para o consumidor final, tanto 

um como outro são importantíssimos para a marca conseguir obter notoriedade e confiança por 

parte dos seus clientes (Soares 2008).  

A marca em estudo e de acordo com uma observação participativa, investe num atendimento 

personalizado de excelente qualidade que implica uma boa orientação/aconselhamento do 

consumidor criando assim uma boa relação de confiança levando à realização de vendas.  

Considera-se que a venda pessoal serve como reforço de outros elementos do mix de 

comunicação e permite também a venda de outros produtos associados (Soares 2008).    

 

3.2.7. Merchandising visual 

O merchandising visual é considerado como um “meio complementar de comunicar a 

identidade de marca e a imagem de moda no ponto de venda, destacando a importância que 

este elemento detêm no comportamento de compra.” (Guedes & Soares cited in Soares 2008, 

p.162). 

Na verdade, e tendo em conta que, o merchandising visual é designado como um elemento do 

mix de comunicação das marcas de moda, apresenta-se a análise de dois pontos de venda 

físicos da marca em estudo, escolhidos pelo facto de serem considerados pela marca como os 

principais pontos de venda da Lion of Porches de forma a demonstrar como a marca aplica as 

suas estratégias nesta ferramenta de comunicação.  

Apresenta-se um diagnóstico de espaço dos dois pontos de venda físicos. Este diagnóstico 

expõe-se em conjunto, já que as lojas são idênticas e as estratégias utilizadas são as mesmas, 

logo apenas se identificam os pontos diferenciadores.  

 

Diagnóstico de espaço  

Os pontos de venda físicos que foram escolhidos para este estudo situam-se em espaços 

comerciais mais especificamente em Guimarães, no Guimarães Shopping (ver Figura 59) e no 

Porto, no Norte Shopping (ver Figura 60). 

De seguida apresentam-se, como já se referiu anteriormente, segundo Bernardo (2009), os 

elementos que constituem o merchandising visual. Explora-se cada elemento do merchandising 

visual de forma a entender como a marca aplica as suas estratégias nesta ferramenta do mix de 

comunicação. 
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Figura 59: Ponto de venda físico Lion of Porches, Norte Shopping, Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Ponto de venda físico Lion of Porches, Guimarães Shopping, Guimarães. 
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• Vitrine/montra 

As montras Lion of Porches são sempre inspiradas nos catálogos da marca apostando na 

simplicidade como um dos principais aspetos a ter em conta, uma vez que abordam quase 

sempre três temas homem, mulher e criança.  

Portanto, a montra primavera/verão 2015 surge através da inspiração do catálogo da mesma 

coleção, que foi reproduzido num hotel em Portugal num ambiente de praia. Para conseguirem 

transmitir esse ambiente para a montra são utilizados alguns suportes estéticos simples e 

acessíveis, objetos como cadeiras, mesas, almofadas, plantas tendo ao mesmo tempo o objetivo 

de chamar a atenção do consumidor para os produtos expostos (ver Figura 61, 62, 63 e 64). 

Em cada montra existe também uma caixa de luz onde é colocada uma foto do catálogo para 

enquadrar a montra no tema. Desta forma, a marca transmite a inspiração das suas coleções 

para as suas montras, expressando a sua própria filosofia, que é considerada a principal 

característica básica que uma montra deve ter para atingir o sucesso pretendido (Fontanilha & 

Boubeta cited in Silva, 2009). Demetresco (cited in Bernardo 2009, p.46) afirma, a vitrine “deve 

ser concebida de modo que seja a essência do que é a loja, e de tudo o que ela oferece e 

simboliza, pois, quando habitualmente apresentada com imaginação e sedução, tem a eficácia 

da publicidade e triunfa se, além de atrair os olhares do mundo exterior para si, atrair também o 

consumidor para dentro da loja.”. 

As montras dividem-se em dois tipos, podem ser abertas ou fechadas, neste caso a marca 

aposta maioritariamente em montras fechadas. As montras dos pontos de venda do Guimarães 

Shopping (ver Figura 61 e 62) e do Norte Shopping (ver Figura 63 e 64) são totalmente fechadas 

com o objetivo de atrair mais os clientes para a própria montra, visto que esta é considerada 

como um cartão de visitas, que faz com que o consumidor deseje entrar na loja (Massara, cited 

in Bernardo 2009). 

Existem lojas com uma montra, duas, três, e até quatro, tudo depende do tamanho das lojas. 

Existe a montra principal, a secundária e a de criança. Normalmente a montra maior é 

considerada como a montra principal, que por sua vez, é a montra de adulto e criança, a 

secundária pode incluir só adulto como adulto e criança, e por fim a de criança. 

A loja do Guimarães Shopping tem as montras iguais, no entanto, a montra da direita é 

considerada a montra principal por causa da caixa geral e da caixa de luz estarem mais 

centradas. Sendo assim esta é trabalhada como montra de adulto e criança (ver Figura 61), e a 

da esquerda neste caso também é trabalhada da mesma forma (ver Figura 62). A loja do Norte 
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Shopping tem uma montra principal que se situa à direita só com adulto (ver Figura 63) e uma 

de criança que se situa à esquerda (ver Figura 64). De quinze em quinze dias as montras são 

alteradas por temas em que apenas os coordenados são alterados. Os croquis das montras são 

normalmente criados na loja piloto da empresa ou na loja do Norte Shopping, onde são 

fotografadas e recriadas nas outras lojas. A iluminação da montra é ajustável e direcionada de 

forma a iluminar os pontos cruciais da montra dependendo da disposição dos manequins.  

Por fim, a marca aposta na comunicação visual e gráfica da sua montra através de vinis e do 

logótipo da marca (ver Figura 65). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 61: Montra Lion of Porches primavera/verão 2015 Guimarães Shopping 

Figura 62: Montra Lion of Porches primavera/verão 2015 Guimarães Shopping 
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Figura 63: Montra Lion of Porches primavera/verão 2015 Norte Shopping 

Figura 64: Montra Lion of Porches primavera/verão 2015 Norte Shopping 

Figura 65: Montra Lion of Porches primavera/verão 2015 Guimarães Shopping 



	 83 

• Layout (ver Figura 66 e 67) 

As lojas Lion of Porches são inspiradas no estilo de vida britânico/londrino, e vão totalmente de 

encontro com a sua filosofia/conceito, sendo que todos os detalhes são trabalhados ao 

pormenor para conseguirem oferecer uma experiência de compra diferente ao consumidor.  

A decoração é pensada de forma idêntica para quase todos os pontos de venda e é 

complementar à inspiração britânica, a maioria das peças decorativas são compradas em 

Londres em lojas de produtos antigos/velharias. É tudo pensado ao pormenor desde as cortinas 

com bandeiras, às alcatifas trabalhadas, aos expositores, aos tetos trabalhados de forma a dar a 

sensação de que se está numa casa majestosa em Londres. As portas nobres inspiradas em 

casas britânicas e muitos outros pormenores. Criando assim um ambiente acolhedor e uma 

experiência memorável de compra aos clientes.  

A área de venda das lojas Lion of Porches é pensada de forma a estar no fundo da mesma. No 

caso da loja do Guimarães Shopping situa-se ao fundo à esquerda e na do Norte Shopping situa-

se no fundo da loja. Desta forma, é sempre um dos últimos sítios a serem explorados. A área de 

armazenamento em qualquer loja da marca é extremamente organizada e só é possível entrar 

com um código. Divide-se por zonas: a zona de stock de artigos da loja; a zona para os 

colaboradores e a zona de economato, produtos de limpeza, entre outros. Os artigos têm regras 

de arrumação e estão organizados de forma lógica.   

As coleções são expostas na loja por tema, trabalhadas por contrastes e por coordenados com o 

objetivo de oferecer sempre uma sugestão de compra ao cliente.   

Relativamente, aos expositores a marca utiliza nas suas lojas vários formatos, segue-se assim 

uma análise aos expositores utilizados pela marca nos seus pontos de venda físicos: 

 

(1) Mesas 

A Lion of Porches aposta nas mesas como uns dos seus expositores essenciais, logo à entrada 

das lojas, estas constituem uma das formas mais interessantes de dividir secções facilitando o 

contacto do cliente com a mercadoria exposta (Bernardo 2009). Combinam por vezes, duas 

mesas, criando assim dois níveis de altura que causam maior impacto visual, utilizando também 

manequins de meio busto para expor produtos (ver Figura 68, 69 e 70). 
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(2) Mobiliário 

A marca aposta em mobiliário com pormenores de inspiração britânica, como armários, 

cristaleiras modernas e bancos de forma a causar uma experiência acolhedora, para que o 

cliente se sinta confortável.  

 

(3) Objets Trouvés  

Tentam complementar os expositores contemporâneos de forma a chamar a atenção para certas 

áreas da loja. A marca expõe objets trouvés como malas, taças, globos, tapetes, quadros, 

objetos de desportos tipicamente ingleses, entre outros dependendo da estação do ano e do 

tema da coleção (ver Figura 71 e 72). 

 

(4) Araras   

Podem ser encontradas em diferentes formas e tamanhos e são utilizadas para pendurar roupa. 

A marca aposta em araras de grande capacidade e araras de barra única.  

 

• Araras de grande capacidade 

Permitem incluir vários tamanhos e modelos de roupa em grande quantidade e facilitam a 

reposição de produtos.  

 

• Araras de barra única 

Estas araras são indicadas para expor peças com algum espaço de distância de outras peças, 

de modo a que os consumidores cheguem às peças desejadas com facilidade (Bernardo 2009).  

 

(5) Expositores especializados  

A marca aposta em expositores especializados para expor certos produtos como acessórios e 

bijutaria, dando-lhes assim o devido destaque, visto que normalmente são peças pequenas. 

 

(6) Expositores de parede   

Este sistema é utilizado nas paredes dos pontos de venda de forma a expor os produtos para 

venda. Existem alguns estilos universais utilizados pela maioria das lojas, no entanto a marca 

aposta apenas em prateleiras fixas. São visualmente mais interessantes presas na parede e 



	 85 

podem ser de diversos materiais, como madeira, metal, vidro e acrílico, sendo que a marca 

investe mais nas prateleiras de madeira intercalando-as com diferentes cores.  

Por fim, relativamente à comunicação visual a marca aposta em displays, monogramas, 

emblemas, brasões, bandeiras, composições tipográficas, e no próprio logótipo da marca (ver  

Figuras 71 e 73). 

Seguem-se os layouts com o espaço de circulação das lojas do Guimarães Shopping e do Norte 

Shopping (ver Figura 66 e 67). 

 

Figura 66: Layout ponto de venda Lion of Porches Guimarães Shopping 
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Figura 67: Layout ponto de venda Lion of Porches Norte Shopping 
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Figura 68: Ponto de venda físico Lion of Porches Guimarães Shopping 

Figura 69: Ponto de venda físico Lion of Porches Norte Shopping 

Figura 70: Ponto de venda físico Lion of Porches Guimarães Shopping 
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Figura 71: Ponto de venda físico Lion of Porches Norte Shopping 

Figura 72: Ponto de venda físico Lion of Porches Guimarães Shopping 

Figura 73: Pormenor pontos de venda Lion of Porches 
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• Iluminação 

Como já se referiu no estado da arte, a iluminação é responsável por destacar os produtos 

expostos, tanto na montra como no interior da loja e pode-se adequar de acordo com a 

personalidade da marca (Bernardo 2009). 

Os pontos de venda Lion of Porches têm uma iluminação favorável que é estrategicamente 

pensada de forma a iluminar todos os pontos cruciais do ponto de venda (ver Figura 74).   

A diferença entre a loja do Guimarães Shopping e do Norte Shopping é unicamente no aspeto 

dos focos, enquanto que no Guimarães Shopping são focos em conjunto de três ajustáveis, no 

Norte Shopping são focos individuais também ajustáveis. No que se refere às montras, a 

iluminação é ajustável, os manequins não são estáticos, daí que, a iluminação possa ser várias 

vezes alterada de acordo com a disposição dos manequins.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 74: Iluminação do ponto de venda físico Lion of Porches Guimarães Shopping, 
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• Temperatura 

A Lion of Porches aposta numa temperatura amena, agradável para os seus clientes se sentirem 

confortáveis, sendo esta considerada segundo Newman et al. (cited in Bernardo 2009, p. 48), 

uma estratégia importante nos dias de hoje pois os clientes passam bastante tempo a fazer 

compras e é necessário criar um ambiente agradável para que estes se sintam confortáveis. 

Usufruindo de uma boa experiência no ato compra, fazendo com que voltem noutras 

oportunidades.  

 

• Cor 

A marca aposta em várias cores no interior da sua loja conjugando sempre cores neutras com 

cores fortes de forma a encontrar um equilíbrio e criando ritmo no seu ponto de venda. As cores 

base utilizadas são o vermelho, o azul e o branco da bandeira de Inglaterra.  

 

• Aroma 

Segundo Levy e Weitz (cited in Bernardo 2009) o olfato é um dos cinco sentidos que mais 

influência uma experiencia de compra, visto que o “odor, mais do que qualquer outro sentido, é 

um caminho direto para os sentimentos de felicidade, fome, desgosto e nostalgia(...).” (Chabat & 

Michon cited in bernardo 2009, p.50). 

Por isso, a marca utiliza nos seus pontos de venda físicos ambientadores automáticos de forma 

a despertar este sentido dos seus consumidores e a criar uma boa experiência. Contudo, só 

apostam nesta estratégia nas lojas do Guimarães Shopping, do Norte Shopping e do Braga 

Parque, visto serem consideradas como as lojas mais importantes da marca.  

 

• Música 

O esquema musical inserido num ponto de venda é outro elemento essencial para a criação de 

uma boa experiência de compra ao consumidor, sendo que esta deve estar de acordo com o 

conceito e filosofia da marca (Bernardo 2009). 

A marca em estudo opta por utilizar um canal de rádio com músicas comerciais para alegrar e 

criar um ambiente acolhedor e descontraído.  
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3.3. Questionário 

Neste tópico apresenta-se a análise do questionário, considerado como o “instrumento mais 

usado para a recolha de informação, constituindo um dos instrumentos de colheita de dados 

que necessita das respostas escritas por parte dos sujeitos, sendo constituído por um conjunto 

de enunciados ou de questões que permitem avaliar as atitudes, e opiniões dos sujeitos ou 

colher qualquer outra informação junto desses mesmos sujeitos.” (Freixo 2011, p.197). 

Inicia-se com a formulação do problema de investigação definindo as questões a que se 

pretende dar resposta. Seguidamente a exposição do método onde se apresenta o critério de 

amostragem e o instrumento. Subsequentemente, identifica-se o procedimento utilizado, a 

seleção da amostra e a ferramenta estatística adotada para a análise de dados. Por fim, 

apresentam-se os resultados.  

 

3.3.1. Formulação e definição do problema de investigação  

A presente investigação procura refletir sobre a contribuição da comunicação no sucesso das 

marcas de moda, isto é, pretende entender o comportamento e a opinião/satisfação do 

consumidor relativamente às estratégias de comunicação utilizadas pela marca em estudo. 

Procura-se responder à principal questão de investigação: qual a influência/importância das 

estratégias de comunicação da marca em estudo no comportamento do consumidor? Também 

se responde a questões como: quais as estratégias de comunicação mais eficazes? Como é que 

os consumidores reagem a estas? Considerando a principal questão de investigação e de forma 

a entender melhor o problema de investigação reparte-se esta em várias questões: 

(1) Qual a interferência dos produtos na frequência de visitas dos consumidores aos pontos de 

venda físicos?  

(2) Qual a interferência da montra na frequência de visitas dos consumidores aos pontos de 

venda físicos?  

(3) Qual a interferência dos anúncios publicitários na frequência de visitas dos consumidores aos 

pontos de venda físicos?  

(4) Qual a interferência da loja da marca na frequência de visitas dos consumidores aos pontos 

de venda físicos?  

(5) Qual a interferência das redes sociais da marca na frequência de visitas dos consumidores 

aos pontos de venda físicos?  
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(6) Qual a interferência do catálogo da marca na frequência de visitas dos consumidores aos 

pontos de venda físicos?  

(7) Qual a interferência do site/loja online da marca na frequência de visitas dos consumidores 

aos pontos de venda físicos?  

(8) Qual a interferência dos eventos da marca na frequência de visitas dos consumidores aos 

pontos de venda físicos?  

(9) Qual a interferência dos aspetos da loja online na compra através da loja online? 

 

3.3.2. Método 

Aqui expõe-se o critério de amostragem e a apresentação do instrumento.  

 

3.3.2.1. Critério de amostragem  

Sendo que o objeto de estudo consiste em entender a influência/importância das estratégias de 

comunicação da marca no comportamento do consumidor, a abordagem a ter relativamente à 

amostra, que segundo Freixo (2011, p.182) é “constituída por um conjunto de sujeitos retirados 

de uma população, consistindo a amostragem num conjunto de operações que permite escolher 

um grupo de sujeitos ou qualquer outro elemento representativo da população estudada.”. 

Deve basear-se nos consumidores da marca, porém como não é possível recolher a informação 

de todos os consumidores da marca, recorre-se a uma amostra dessa população, obtendo assim 

uma redução de custos e economizando-se tempo (Roxo 2000). De acordo com isto, tratar-se de 

um estudo qualitativo que “não permite uma extrapolação quantitativa dos resultados obtidos” 

(Roxo 2000, p.112), recorrendo a um método de amostragem não probabilística que pode ser 

obtida de três formas diferentes: a amostra pericial, amostra por conveniência ou amostra por 

quotas (Roxo 2000).  

Por conseguinte, nesta situação explora-se uma amostragem por conveniência, já que os 

elementos são selecionados face à sua disponibilidade e acessibilidade (Roxo 2000).   

 

3.3.2.2. Apresentação do instrumento  

O questionário elaborado designa-se por “Satisfação e opinião do consumidor”, que teve como 

objetivo a análise do problema de investigação já abordado anteriormente (ver Anexo 1). Através 

deste questionário torna-se concebível fazer uma recolha estruturada da informação, e uma 
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subsequente análise, através dos métodos estatísticos que possibilitam traçar a amostra de 

maneira a determinar algumas conexões quanto à questão em estudo.  

Pretendia-se fazer uma subdivisão de questões, abordando assim vários temas de interesse, a 

fim de se conseguir chegar às respostas do problema de investigação. Para tal, o questionário é 

composto por vinte e duas questões e demora aproximadamente cinco minutos a ser 

completado. Este questionário foi construído tendo em base tanto a revisão de literatura como o 

trabalho de pesquisa feito sobre a marca em estudo. Este está dividido em três partes, a 

primeira parte que se identifica como a caracterização demográfica da amostra (onde estão 

inseridas as questões 1,2,3,4,5 e 6), a segunda parte que se identifica como o perfil do 

consumidor (onde estão inseridas as questões 7,8 e 9), e por último a terceira parte que se 

identifica como a interação do consumidor com a marca (onde estão inseridas as questões 

restantes da 10 à 22). 

No que diz respeito, à forma escolheu-se desenvolver um questionário estruturado, de modo a 

ser formulado de igual forma a todos os indivíduos investigados, e de modo a ser realizado para 

um grande número de pessoas (Roxo 2000). Segundo Freixo (2011), existem duas grandes 

categorias de questões que podem ser abordadas num questionário, aquelas questões que se 

debruçam sobre os factos, e aquelas que se debruçam sobre opiniões, atitudes e preferenciais, 

designadas como questões de opinião. Além disto, as questões também se podem distinguir 

pela sua forma, ou seja, podem ser feitas como perguntas abertas, em que os sujeitos podem 

responder com o seu próprio vocabulário, ou perguntas fechadas, em que o indivíduo tem de 

escolher entre algumas opções já existentes (Freixo 2011). O tipo de questões utilizadas na 

abordagem deste questionário consistiram apenas em questões fechadas de múltipla escolha, 

visto que se trata de um inquérito de satisfação e opinião do consumidor e não fazia sentido ter 

questões abertas. Opta-se por se debruçar tanto por questões que tratam factos, como opiniões. 

Realizou-se também um pré-teste de forma a verificar a existência de falhas antes da sua 

utilização definitiva, aplicando-o a uma pequena porção de população (ver Anexo2).   

 

3.3.3. Procedimento 

Para a elaboração deste questionário foi necessário, primeiro de tudo, pedir uma 

opinião/autorização ao departamento de marketing da marca em estudo. Elaborou-se o 

questionário, para se entender o feedback por parte da marca, tentando perceber qual seria o 

melhor método a abordar. Chegou-se à conclusão que não era possível aplicar o questionário 
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nas lojas físicas, pois causava algum transtorno para os clientes e seria dispendioso. Tentou-se 

então perceber junto de alguns colaboradores da marca qual seria o melhor método a utilizar. 

Neste sentido concluiu-se que o ideal seria a divulgação através da internet, mais 

especificamente por via de e-mail, sendo uma forma de fácil acesso e economizadora.  

O questionário foi assim elaborado a partir de um aplicativo da Google denominado de 

Formulário GoogleDocs (ver Anexo 3), que permite editar a criação de questionários online e a 

sua posterior divulgação através de um link. Seguiu-se a sua partilha, realizada através do e-mail 

pessoal e enviada para contactos (dois mil e novecentos contactos) de clientes cedidos pela 

marca, realizada a partir do dia 20 de Abril até ao dia 10 de Maio (ver Anexo 4).  

 

3.3.3.1. Seleção da amostra 

No desenvolvimento desta investigação a amostra representativa da população deste estudo 

para ser o mais precisa possível, deveria ser elevada. No entanto, isso emergiria num acréscimo 

de tempo e outro tipo de custos para esta investigação. De acordo com isto, determinou-se o 

número desejado, recorrendo ao cálculo a seguir apresentado:  

 

! ≥ ! 1+ ! − 1
!(1− !)

!!
!!!!!
!

!!

 

 

Sendo, P a proporção desconhecida, o pior caso ocorre quando P=0.10 e P(1−P)=0.09, d=0.05, 

N=33000 uma vez que se está a estudar a população de clientes que se encontram na base de 

dados da Lion of Porches e !!!!!
!  = 3.841741, onde α=0.05. Deste forma, dever-se-ia possuir 

uma amostra de aproximadamente 138 observações. Contudo, este valor foi ultrapassado, 

sendo o questionário preenchido por mais do dobro de consumidores, 309 pessoas na 

totalidade.  
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3.3.3.2. Ferramenta estatística utilizada para a análise de dados 

Para poder interpretar, analisar e organizar os resultados obtidos foi utilizada a ferramenta 

Microsoft Excel 2013 e posteriormente estudados e analisados no Software de estatística SPSS.  

 

3.3.4. Apresentação e análise dos resultados 

Neste subcapítulo apresenta-se a análise e discussão dos resultados obtidos através do 

questionário. 

A análise dividiu-se em três partes: a caracterização demográfica da amostra, o perfil do 

consumidor e a interação do consumidor com a marca. Cada um destes temas aborda uma 

série de questões. Os gráficos podem ser consultados em anexo (ver Anexo 5). 

 

3.3.4.1. Análise descritiva  

3.3.4.1.1. Caracterização demográfica da amostra  

Neste tópico analisam-se os resultados da caracterização demográfica da amostra que aborda 

um conjunto de questões (1,2,3,4,5 e 6) (ver Anexo 1 e Anexo 5). 

Pode-se entender que 61% (189 sujeitos) dos inquiridos são do sexo feminino e 39% (120 

sujeitos) do sexo masculino. Com idades entre os 15 e os 24 anos com 37% (115 sujeitos) e 

entre os 35 e os 44 anos com 29 % (89 Sujeitos). Desta forma, foram mais sujeitos jovens e do 

sexo feminino a responder ao questionário. Entende-se também que 75% (233 sujeitos) dos 

indivíduos têm habilitações do ensino superior, e 55% (179 sujeitos) são casados. Compreende-

se ainda que a maioria dos inquiridos vive no norte do País, no Porto com 21% (64 sujeitos), em 

Braga com 20% (63 sujeitos). Os consumidores caracterizam-se como sendo, maioritariamente, 

jovens entusiastas e inovadores com 20% (62 sujeitos).  

 

3.3.4.1.2. Perfil do consumidor 

Neste sector apresenta-se a análise dos resultados do perfil do consumidor que versa um 

conjunto de questões (7,8 e 9) (ver Anexo 1 e Anexo 5). 

Compreende-se que os 76% (235 sujeitos) dos consumidores consideram que ficaram a 

conhecer a marca através do seu ponto de venda físico, e 46% (236 sujeitos) fazem 
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habitualmente as suas compras em centros comerciais onde 27% (82 sujeitos) se costuma 

dirigir apenas uma vez por mês. 

3.3.4.1.3. Interação do consumidor com a marca 

Neste tópico expõem-se a análise dos resultados da interação do consumidor com a marca, que 

aborda um conjunto de questões (da questão 10 à questão 22) (ver Anexo 1 e Anexo 5).  

No que se refere, aos produtos da marca, 55% (169 sujeitos) dos consumidores sentem-se 

bastante satisfeitos com a qualidade dos produtos, 54% (167 sujeitos) e 45% (139 sujeitos) 

apenas ficam satisfeitos com o preço dos produtos.  

Denota-se que no que diz respeito à importância dos aspetos de comunicação da marca 55% 

(170 sujeitos) dos consumidores salientam pela positiva a loja física (montra, displays, 

ambiente), como um dos aspetos importantes, e apenas 38% (118 sujeitos) salientam os 

eventos (ex: desfiles, eventos sociais, feiras) como um aspeto importante.   

Compreender se as estratégias de comunicação da marca influenciam na decisão de compra 

dos seus consumidores é dos aspetos mais importantes para entender até que ponto as 

estratégias da marca influenciam os seus consumidores. Posto isto, e segundo os dados pode 

verificar-se que 55% (170 sujeitos) dos consumidores da marca já foi induzido à compra através 

dos seus anúncios publicitários, 52% (160 sujeitos) já comprou sem ter necessidade e 63% 

(197) já foi influenciado à compra através da montra da marca.   

No que concerne à motivação dos consumidores visitarem a loja da marca em estudo 37% (115 

sujeitos) dos consumidores evidencia a qualidade dos produtos, 31% (95 sujeitos) salienta o 

design dos produtos, e 16% (51 sujeitos) as promoções.  

A loja física da marca é um dos aspetos importantes a considerar, visto que faz parte das 

estratégias de comunicação da marca e é importante analisar os aspetos referentes a esta 

estratégia de comunicação. Verificando, que segundo os dados que 56% (172 sujeitos) dos 

consumidores salienta a organização da loja como um dos aspetos mais positivos e 53% (165 

sujeitos) evidencia positivamente a exposição dos produtos. Por outro lado, apenas 34% (107 

sujeitos) dos consumidores se sente bastante satisfeito quanto à música ambiente, e 37% (113 

sujeitos) quanto ao aroma aplicado nas lojas Lion of Porches. 

Seguindo a base das estratégias de comunicação explora-se umas das estratégias referentes aos 

dias de hoje como uma das principais ferramentas para as marcas chegarem ao seu público, as 

redes sociais. Segundo os dados compreender-se que 58% (179 sujeitos) dos consumidores 

ainda não segue a Lion of Porches nas redes sociais. Portanto, os 42% (130 sujeitos) que 
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seguem a marca nas redes sociais, 78% (115 sujeitos) dos consumidores distinguem de forma 

abismal o Facebook como a rede social com mais seguidores, seguindo-se o Instagram com 

apenas 9% (13 sujeitos) dos consumidores. 

Dando continuidade às ferramentas da internet, aborda-se, igualmente, o comércio online que se 

considera como uma das estratégias de hoje. Cada vez mais aclamada pelos consumidores das 

marcas de moda. No que se refere, às compras online da Lion of Porches realça-se que 56% 

(172 sujeitos) dos consumidores não faz as suas compras através da loja online da marca. 

Relativamente aos consumidores que fazem compras através da loja online compreende-se, 

através dos dados obtidos que 56% (74 sujeitos) dos consumidores salientam positivamente, o 

aspeto visual da loja online e 53% (70 sujeitos) o seu fácil acesso. Além disso, 32% (42 sujeitos) 

salientam negativamente a frequência de descontos e promoções da marca e ainda 37% (48 

sujeitos) a disponibilidade de tamanhos.    

Aborda-se o design responsivo para entender até que ponto os consumidores já são 

influenciados por este, tentando compreender qual o dispositivo mais utilizado pelos 

consumidores da marca para aceder à sua loja online, concluindo-se que 69% (214 sujeitos) dos 

consumidores utiliza o computador fixo/computador portátil.  

Por fim, respeitante à ultima questão, que se refente ao grau de satisfação geral dos 

consumidores relativamente à Lion of Porches, verifica-se que 58% (180 sujeitos) dos 

consumidores se sentem bastante satisfeitos com a marca.  

 

3.3.4.2. Análise de hipóteses  

Com o propósito de responder às questões de investigação definidas no tópico Formulação e 

definição do problema de investigação (3.3.1) de forma a retirar conclusões mais completas e 

sólidas do estudo, foram analisadas um conjunto de hipóteses. 

Para se avaliar as hipóteses H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9 optou-se por utilizar o teste de 

correlação Spearman. Este coeficiente varia entre −1 e 1, sendo que se a correlação for igual a 

zero não existe correlação. Por convenção sugere-se que: |ρ| ≤ 0.2 indica uma correlação 

muito baixa; 0.2 < |ρ| ≤ 0.5 indica correlação baixa; 0.5 < |ρ| ≤ 0.7 indica correlação 

moderada; 0.7 < |ρ| ≤ 0.9 indica alta correlação e 0.9 < |ρ| ≤ 1 indica correlação direta 

perfeita. 

As tabelas que correspondem ao output do teste de correlação de Spearman, obtido através do 

SPSS, encontram-se em anexo (ver Anexo 6). 
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Calculou-se a média de cada fator por indivíduo compreendendo os seguintes elementos: 

• Ambiente da loja: que envolve a organização da loja, exposição dos produtos, assistência e 

disponibilidade pós-venda, oferta de produtos, aroma, música ambiente, iluminação, cores e 

temperatura;  

• Produto: que envolve a qualidade, conforto, preço, originalidade e diversidade;  

• Aspetos da loja online: que envolve o aspeto visual, acesso, navegação, tempo de entrega das 

encomendas, opções de modalidade de pagamento de encomendas, informação da 

composição do produto, disponibilidade de tamanhos, qualidade da fotografia, disponibilidade 

de cores, oferta de produtos e frequência de descontos e promoções.    

 

Procedeu-se então a uma análise de hipóteses onde: 

H1: Os produtos influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

H2: A montra influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 

H3: Os anúncios publicitários influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

H4: O ponto de vende físico influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 

H5: O site/loja online influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 

H6: O catálogo influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 

H7: As redes sociais influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

H8: Os eventos influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

H9: O aspeto e funcionamento da loja online influenciam positivamente nas compras da mesma. 

 

Analisando o coeficiente de correlação entre todas as hipóteses apresentadas, pode-se observar 

que as hipóteses H1, H2 , H3 , H4 , H5 , H6, H7 e H8  apresentam um ρ<0.2 ou entre [0.2, 0.5], o que 

significa que a correlação é muito baixa ou baixa. Apesar destes coeficientes de correlação 

apresentarem apenas correlação baixa ou muito baixas entre as variáveis em estudo, os 

mesmos são superiores a zero. No que diz respeito a H9, esta apresentou uma correlação de 

0.936 o que significa que a correlação é direta perfeita. Deste modo, conclui-se que os 

indivíduos que compram na loja online estão satisfeito com o site e seu funcionamento. Como 

todas as outras hipóteses deram valores de correlação muito aproximados não se pode tirar 

conclusões sobre o que mais afeta na frequência a uma loja física, a não ser os eventos que 

conseguem uma correlação mais elevada que as outras conseguindo cair no ρ entre [0.2, 0.5]. 
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Assim, os dados obtidos sugerem que, para esta amostra, a apresentação da loja e todas as 

outras variáveis já mencionadas em cima não levam o consumidor a visitar mais frequentemente 

uma loja e que os indivíduos que fazem as suas compras online estão satisfeitos com a loja 

online da marca. 

 

3.3.5. Discussão dos resultados 

Após o estudo efetuado através do questionário e da sua respetiva análise de resultados fez-se 

uma posterior discussão sobre os resultados obtidos. Os gráficos podem ser consultados no 

Anexo 5. 

As tabelas que correspondem ao output do teste de correlação de Spearman, obtido através do 

SPSS, encontram-se em anexo. (ver Anexo 6) 

 

Atendendo aos resultados anteriormente apresentados compreende-se que, no que diz respeito, 

aos inquiridos houve uma maior afluência por parte do sexo feminino, sendo estes jovens e 

jovens adultos, maioritariamente com o ensino superior, casados, do norte do país, que se 

consideram como sendo jovens, entusiastas e inovadores.    

Como se abordou na análise de resultados é de salientar que a maioria dos consumidores da 

marca conheceu a Lion of Porches através do seu ponto de venda físico, desde logo considera-se 

este um aspeto crucial na investigação, dado que as lojas Lion of Porches demonstram uma 

clara relevância relativamente aos outros aspetos em questão.  

Os consumidores destacam ainda as lojas de centros comerciais como sendo as principais lojas 

onde costumam realizar as suas compras. No que concerne a este aspeto é de realçar que a 

marca aposta mais em lojas de centros comerciais do que outro tipo de lojas, refletindo que será 

normal os consumidores se dirigirem mais a este espaços, devido à diversidade de lojas 

existentes por todo o país, e sendo estas de fácil acesso.  

Analisando os resultados relativos à frequência de visita a uma loja da marca é de destacar que 

a maioria dos consumidores afirma que se dirige apenas uma vez por mês às lojas da marca. 

Portanto, o mais importante não será propriamente quem se dirige à loja, mas sim, quem se 

dirige à loja e se torna consumidor efetivo.   

Por outro lado, no que à satisfação dos produtos da marca diz respeito, a maioria dos 

consumidores destaca a qualidade dos produtos. Contudo, não se sentem muito satisfeitos com 

os seus preços.  
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Na base desta discussão de resultados residem as estratégias de comunicação da marca, tenta-

se assim perceber a importância de certas estratégias utilizadas pela marca e a satisfação dos 

consumidores. 

No que se refere à importância das estratégias de comunicação por parte dos consumidores da 

marca compreende-se que a maioria dos consumidores consideram a loja (montra, displays, 

ambiente) como sendo um dos aspetos mais importantes, e por outro lado salientam os eventos 

(desfiles, eventos sociais, feiras) como a estratégia que menos importância tem. Por conseguinte 

entende-se que os consumidores consideram mais importante a loja da Lion of Porches do que 

os eventos que a marca pratica, sentindo-se mais influenciados pelo ponto de venda físico da 

marca.  

Dando continuidade à análise das estratégias de comunicação é de destacar que a maioria dos 

consumidores Lion of Porches já foram induzidos à compra através dos seus anúncios 

publicitários, já fizeram compras sem ter necessidade e já foram influenciados à compra através 

da montra/vitrine da loja. Por isso, compreende-se que parte das estratégias de comunicação 

como a montra e os anúncios publicitários conseguem alcançar os seus objetivos, já que, a 

montra consegue captar clientes e leva-los à compra e os anúncios publicitários conseguem 

fazer com que os clientes sintam desejo pelos produtos e procedam à compra.  

Os consumidores Lion of Porches consideram também que os principais fatores que os leva a 

visitarem uma loja da marca é a qualidade dos produtos, o seu design e as suas promoções. Os 

consumidores dão, desde logo, mais importância aos produtos que a marca vende do que a 

outros aspetos.  

Concluindo, o ponto de venda físico é um dos aspetos mais importantes a ter em conta na área 

da moda. Entende-se que a satisfação dos consumidores para com as lojas Lion of Porches, são 

aspetos como a organização e a exposição de produtos. Os mais negativos referidos são a 

música ambiente e o aroma. Sendo também foi possível analisar pela observação participante 

do estudo realizado, entende-se que a marca aposta mais na organização e na exposição dos 

produtos, do que na música ambiente e no aroma das suas lojas.  

No que concerne, às estratégias mais utilizadas nos nossos dias, por intermédio da internet, 

concluiu-se através dos resultados obtidos, que a maioria dos consumidores da marca ainda não 

a segue através das redes sociais. Efetivamente, os consumidores que o fazem apostam 

maioritariamente na rede social Facebook. 
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Por outro lado, o comércio online é também uma das ferramentas da atualidade que tem vindo a 

crescer ao longo dos anos. Podendo observar-se que a marca ainda não consegue ter uma 

grande afluência por parte dos seus clientes, pois a maioria afirma que não realiza compras 

online. Em contrapartida, os clientes da marca que fazem compras online sentem-se bastante 

satisfeitos relativamente ao seu aspeto visual e ao seu acesso, não tendo a mesma opinião de 

aspetos como as frequências de descontos e a disponibilidade de tamanhos.   

Apesar de a marca já apostar no design responsivo como uma das suas estratégias de 

comunicação os seus consumidores ainda não dão o devido valor a esta ferramenta, sendo que 

utilizam mais os computadores fixos/computadores portáteis para acederem a loja online e ao 

site da marca. Conclui-se que os consumidores, no geral, se sentem bastante satisfeitos com a 

marca Lion of Porches. 

Finalmente, de modo a responder às questões de investigação levantadas anteriormente, tentou-

se obter uma correlação entre as mesmas, apesar de os clientes se sentirem satisfeitos no que 

diz respeito às várias estratégias de comunicação, que já foram referidas atrás, e se sentirem até 

influenciados à compra através dos mesmos, não se obteve correlação entre as variáveis devido 

à pouca frequência de visitas dos consumidores aos pontos de venda da marca. A única variável 

que sobressaiu comparativamente às outras foi a loja online, em que se pode perceber que os 

consumidores se sentem satisfeitos com os seus aspetos.  

 

  



	 102 

  



	 103 

Capítulo IV: Conclusões 

Este capítulo procura refletir sobre todo o trabalho de investigação realizado, abordando os 

objetivos que foram delineados, comentando os resultados obtidos face ao enquadramento 

teórico, obtendo, assim, uma conclusão final do estudo.  

Por último, expõem-se, ainda, algumas sugestões de investigações futuras que possam 

contribuir para este tema.  

 

4.1. Considerações finais 

O presente estudo decorreu com o propósito de compreender e conhecer de perto a gestão de 

uma marca de moda, tendo em conta as suas estratégias de comunicação. Para se conseguir 

obter uma investigação objetiva e rigorosa decidiu-se realizar um estágio numa empresa de uma 

marca de moda portuguesa reconhecida internacionalmente. Esta investigação procurou, assim, 

perceber em que medida é que as estratégias de comunicação influenciam uma marca de moda 

no seu todo.  

Conforme a pesquisa bibliográfica efetuada, pode considerar-se que o valor das marcas tem 

vindo a crescer ao longo dos anos, e cada vez mais se consideram estas como sendo um 

fenómeno forte e evidente. Compreende-se que o desenvolvimento das marcas tem crescido à 

medida que as tecnologias e até mesmo a sociedade se tem desenvolvido. As marcas têm, 

assim, uma identidade própria que pode ser estabelecida com base em três componentes, a 

identidade visual, a identidade sensorial e a identidade verbal que definem a razão de ser de 

qualquer produto/serviço.  

Denota-se que atualmente o papel das marcas é essencial, visto que se vive numa economia 

sujeita a mudanças nas dinâmicas do mercado, fazendo com que a concorrência tenha vindo a 

crescer cada vez mais. A indústria da moda direcionada para um segmento alargado de 

consumidores, o mercado da moda exige novas perspetivas, impondo assim, a criação de uma 

imagem diferenciadora e forte. A comunicação é considerada um estímulo de vendas para os 

consumidores reforçando o gosto por qualquer marca. No que concerne à sequência da criação 

de uma marca de moda é de salientar que as estratégias de comunicação são a fase essencial 

para uma boa gestão da mesma, compreendendo esta vários formatos de comunicação. Desde 

a publicidade, às promoções de venda, às relações públicas, ao marketing direto, ao marketing 

digital/internet, à venda pessoal e ao merchandising. No presente existem algumas ferramentas 

de comunicação das marcas de moda que se destacam relativamente a outras, a publicidade é 
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uma delas, pois possibilita uma variedade de meios para comunicar. O marketing digital/internet 

também se destaca, já que fornece novas formas de comunicar que conseguem atingir 

segmentos de consumidores inovadores, e o merchandising visual, que é uma das ferramentas 

essenciais para uma marca ficar mais próxima dos seus consumidores e demonstrar os seus 

produtos/serviços e a sua filosofia. Apesar disto, apreende-se que as marcas de moda não 

devem apostar apenas em algumas formas de comunicar, mas sim tentar criar um bom mix de 

comunicação, englobando todas as ferramentas existentes. Criando, desta forma, uma boa 

gestão de uma marca de moda, alcançando a sua posição no mercado e ficando na memória 

dos seus consumidores. 

Posto isto, concluiu-se com a investigação bibliográfica realizada, que o mix de comunicação é 

fundamental para uma marca de moda, sendo responsável por implementar uma identidade 

numa marca através de diversas ferramentas da comunicação, de forma a transmitir as 

mensagens pretendidas pelas marcas e destacando a sua identidade, fazendo com que a marca 

se diferencie de todas as suas concorrentes.  

A Lion of Porches tenta com o seu mix de comunicação abordar todas as ferramentas possíveis 

para atingir o seu público diferenciando-se. Como foi possível constatar pelo trabalho de 

observação participante realizado na empresa, a marca engloba no seu mix de comunicação 

todas as estratégias, de forma a comunicar as suas mensagens aos seus consumidores. Logo, 

fazem com que os seus clientes fiquem fidelizados, alcançando também novos públicos. A 

marca tem vindo a crescer ao longo dos anos, investindo agora mais do que nunca na sua 

internacionalização, tendo como principal preocupação a inovação e a evolução sustentada, e 

como principais objetivos atingir novos públicos e expandir-se além-fonteiras. 

Procurou-se com este estudo responder à principal questão de investigação: qual a 

influência/importância das estratégias de comunicação da marca em estudo no comportamento 

do consumidor? Sendo que com este problema de investigação responde-se também a questões 

como: quais as estratégias de comunicação mais eficazes? Como é que os consumidores 

reagem a estas? 

Neste contexto, e tendo em conta o estudo de caso realizado na marca Lion of Porches concluiu-

se que no que concerne às estratégias de comunicação da marca estas não influenciam na 

frequência de visitas às lojas, no entanto no geral os consumidores sentem-se satisfeitos com as 

estratégias de comunicação aplicadas pela mesma.  
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Destacam-se pela negativa alguns aspetos do ponto de venda, como a música ambiente e o 

aroma. Por outro lado, é de salientar pela positiva o ponto de venda físico da marca, 

considerando que a montra/vitrine das lojas já influenciou a maioria dos consumidores na 

decisão de compra e que a maioria dos consumidores também já se sentiu induzido à compra 

através dos anúncios publicitários da marca. Relativamente á loja online e às redes sociais da 

marca denota-se que estas ainda não conseguem ter adesão pela maioria dos seus 

consumidores, devendo a marca investir nestas estratégias de forma a captar os seus clientes, já 

que estas são das principais ferramentas da atualidade. Por fim, os consumidores da marca 

destacam a qualidade dos produtos, porém, demonstram-se insatisfeitos com os seus preços.  

Desta forma, é possível afirmar que o sucesso inicial de uma marca depende principalmente da 

execução de um mix de comunicação previamente planeado. Contudo, quando se deparam com 

uma marca que já se encontra bem posicionada no mercado e já é reconhecida 

internacionalmente percebe-se que as estratégias de comunicação não influenciam diretamente 

na venda de produtos. Podendo, sim, influenciar na fidelização contínua dos seus clientes, não 

devendo descurar, como foi possível perceber pela pesquisa bibliográfica, a atualização ao longo 

do tempo dessas mesmas estratégias, conseguindo, assim, atingir um público cada vez maior.  
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4.2. Perspectivas futuras 

Conforme a relevância do tema em estudo e dos resultados obtidos, torna-se pertinente 

especificar um conjunto de propostas para trabalhos futuros que se expõem de maneira a 

complementar e valorizar a pesquisa aqui apresentada. Este trabalho de investigação vem 

favorecer outros tipos de pesquisas que possam ser realizados no mesmo domínio.  

Foram, assim, trabalhadas diversas questões neste estudo, no entanto muitas outras poderão 

ser expostas futuramente complementando esta temática tratada. Visto se tratar de uma 

pesquisa sobre estratégias de comunicação, e como estas estão sempre em mudanças devido 

às novas tecnologias, às novas formas de comunicar e à forma como toda a sociedade se vai 

alterando a cada dia que passa e se vai renovando, é necessário alargar e melhorar as 

referências bibliográficas. 

A investigação dá assim azos a novas formas de pesquisa quanto a este estudo em questão.   

Desta forma, sugere-se um possível estudo relativamente à loja física e outro estudo no que 

concerne à loja online, da própria marca. Com estes estudos tenta-se aprofundar e valorizar a 

pesquisa aqui trabalhada, de forma a retirar outro tipo de conclusões dentro do mesmo domínio. 

Desta forma, o estudo que se sugere relativamente à loja física tem como base as fichas de 

clientes da base de dados da marca, tendo acesso ao histórico de compras de cada cliente 

compreendendo o que leva as pessoas a comprarem mais produtos.  

No que diz respeito, à loja online sugere-se um estudo mais aprofundado questionando os 

consumidores que não fazem compras na loja online se conhecem esta opção de compra e o 

que acham da mesma, questionando-os também com o porquê de ainda não terem 

experimentado a compra online. Conseguindo, deste modo, perceber se o facto de as pessoas 

gostarem da loja online/site os pode induzir à compra.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Questionário: “Satisfação e opinião do consumidor”. 

 

No âmbito da dissertação de mestrado em Design de Comunicação de Moda da Universidade do 

Minho, intitulada “A Importância das Estratégias de Comunicação de uma Marca de Moda 

Portuguesa. Estudo de Caso: Lion of Porches”, desenvolveu-se este questionário em que se 

pretende entender o comportamento e a opinião/satisfação do consumidor relativamente às 

estratégias de comunicação utilizadas pela Lion of Porches.  

Por favor, leia atentamente todas as questões que lhe são colocadas e responda de forma 

sincera a estas. A sua colaboração é muito importante para um bom desenvolvimento deste 

trabalho de investigação. Não existem respostas certas ou erradas, apenas queremos saber a 

sua opinião. O questionário deverá demorar aproximadamente 5 minutos do seu tempo e as 

suas respostas serão confidenciais.  

Obrigada por dedicar parte do seu tempo a responder a este questionário.  

 

1.Sexo: 

☐  Masculino  

☐  Feminino 

 

2. Idade: 

 

 

 

3. Habilitações literárias: 

☐  1º Ciclo do ensino básico (4º ano)  

☐ 2º Ciclo do ensino básico (5º ao 6º ano) 

☐ 3º Ciclo do ensino básico (7º ao 9º ano) 

☐ Ensino Secundário (10º ao 12º ano) 

☐ Ensino Superior 
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4. Estado civil: 

☐ Solteiro(a) 

☐ Casado(a)/União de facto 

☐ Divorciado(a)/Separado 

☐ Viúvo(a) 

 

 

5. Qual o seu distrito de residência?  

☐ Aveiro 

☐ Beja 

☐ Braga 

☐ Bragança 

☐ Castelo Branco 

☐ Coimbra 

☐ Évora 

☐ Faro 

☐ Guarda 

☐ Leiria 

☐ Lisboa 

☐ Portalegre  

☐ Porto 

☐ Santarém  

☐ Setúbal  

☐ Viana do Castelo  

☐ Vila Real 

☐ Viseu 

☐ Região Autónoma dos Açores  

☐ Região Autónoma da Madeira  
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6. Dos seguintes grupos de características, com qual grupo se identifica? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Sofisticado, ativo  

☐ Maduro, ponderado e satisfeito 

☐ Trabalhador, bem sucedido e prudente 

☐ Jovem, entusiasta, inovador 

☐ Conservador, convencional  

☐ Motivador e social  

☐ Prático e poupado 

☐ Cauteloso, leal e calmo 

  

7. Como ficou a conhecer a marca Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Através de um amigo/conhecido 

☐ Através da internet 

☐ Através da loja  

☐ Através de publicidade 

☐ Outro 

 

8. Onde costuma fazer as suas compras Lion of Porches? 

☐ Centros comerciais 

☐ Lojas de rua Lion of Porches 

☐ Loja online Lion of Porches 

☐ Lojas outlet Lion of Porches 

☐ Lojas El Corte Inglês 

☐ Lojas multimarca (Lojas que comercializam produtos Lion of Porches e produtos de outras 

marcas) 
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9. Com que frequência visita uma loja física Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Mais do que uma vez por semana 

☐ Pelo menos uma vez por semana 

☐ Duas vezes por mês  

☐ Uma vez por mês 

☐ Dois em dois meses 

☐ Duas vezes por ano 

☐ Outro 

 

10. Classifique os produtos da marca Lion of Porches, de acordo com a escala 

indicada, quanto à/ao: 

• Qualidade: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Conforto: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Preço: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Originalidade 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Diversidade: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 
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11. Classifique especificamente cada um dos seguintes aspetos da comunicação da 

marca Lion of Porches, de acordo com a importância que tem para si.  

• Loja (Montra, displays, ambiente): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Site/loja online: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Catálogo: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Redes sociais: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Eventos (Ex: Desfiles de moda, eventos sociais, feiras): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Publicidade (Ex: Revistas, vídeos promocionais, televisão): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

 

12. Quando vê anúncios publicitários da Lion of Porches sente-se mais induzido a 

comprar produtos da marca? 

☐ Sim 

☐ Não 

 

13. Mesmo sem ter necessidade, já foi compelido a comprar algum produto da 

marca Lion of Porches? (compra impulsiva)  

☐ Sim 

☐ Não 

 

14. A montra da loja Lion of Porches já influenciou na sua decisão de compra? 

☐ Sim 

☐ Não 
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15. O que o levou a visitar uma loja Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ A qualidade dos produtos 

☐ O preço dos produtos 

☐ O atendimento dos colaboradores 

☐ O design dos produtos 

☐ As promoções 

☐ A organização dos produtos 

☐ A montra 

☐ O ambiente da loja  

☐ Diversidade 

☐ Outro 

 
16. Classifique especificamente cada um dos seguintes aspetos da loja física Lion 

of Porches, de acordo com a escala indicada.  

• Organização da loja: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Exposição dos produtos: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Assistência e disponibilidade pós-venda:  

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Oferta de produtos: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Aroma: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Música ambiente: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Iluminação: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante          

• Cores: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante   
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• Temperatura: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante                 

 

17. Segue a marca Lion of Porches nas redes sociais? 

☐ Sim 

☐ Não 

 

18. Se sim, quais? 

☐ Facebook 

☐ Pinterest 

☐ Twitter 

☐ Instagram 

☐ LinkedIn  

☐ Youtube 

☐ Google Plus  

 

19. Já fez compras através da loja online da marca? 

☐ Sim 

☐ Não 

 
20. Se sim, classifique os seguintes aspetos de acordo com a escala indicada. 

• Aspeto visual: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Acesso: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Navegação: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Tempo de entrega das encomendas: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Opções de modalidade de pagamento de encomendas: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 
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• Informações da composição do produto: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Disponibilidade de tamanhos: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Qualidade da fotografia: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Disponibilidade de cores: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Oferta de produtos: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Frequência de descontos e promoções:  

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

 

21. Qual o dispositivo que mais vezes utiliza para aceder à loja online da marca?  

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Computador fixo/Computador portátil 

☐ Tablet 

☐ Telemóvel/Smartphone 

 

22. De uma forma geral, qual o seu agrado de satisfação relativamente à marca? 

           1    2    3     4    5  

 Não satisfaz   ☐  ☐   ☐   ☐   ☐ Excelente 

 

            

             Muito obrigada pela sua colaboração.  

  



	 119 

Anexo 2 

Pré-teste – Questionário: “Satisfação e opinião do consumidor”. 

No âmbito da dissertação de mestrado em Design de Comunicação de Moda da Universidade do 

Minho, intitulada “A Importância das Estratégias de Comunicação de uma Marca de Moda 

Portuguesa. Estudo de Caso: Lion of Porches”, desenvolveu-se este questionário que integra um 

estudo sobre a marca Lion of Porches. Pretende-se entender o comportamento e a 

opinião/satisfação do consumidor relativamente às estratégias de comunicação utilizadas pela 

marca.  

Por favor, leia atentamente todas as questões que lhe são colocadas e responda de forma 

sincera a estas. A sua colaboração é muito importante para um bom desenvolvimento deste 

trabalho de investigação. Não existem respostas certas ou erradas, apenas queremos saber a 

sua opinião. A suas respostas serão confidencias.  

Obrigada por dedicar parte do seu tempo a responder a este questionário.  

 

1.Sexo: 

☐  Masculino  

☐  Feminino 

 

2. Idade: 

 

 

3. Habilitações literárias: 

☐  1º Ciclo do ensino básico (4º ano)  

☐ 2º Ciclo do ensino básico (5º ao 6º ano) 

☐ 3º Ciclo do ensino básico (7º ao 9º ano) 

☐ Ensino Secundário (10º ao 12º ano) 

☐ Ensino Superior 
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4. Dos seguintes grupos de características, com qual grupo mais se identifica?  

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Sofisticado, ativo  

☐ Maduro, ponderado e satisfeito 

☐ Trabalhador, bem sucedido e prudente 

☐ Jovem, entusiasta, inovador 

☐ Conservador, convencional  

☐ Motivador e social  

☐ Prático e poupado 

☐ Cauteloso, leal e passivo 

  

5.Hobbies/Passatempos 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Estar com os amigos 

☐ Passear 

☐ Praticar desporto 

☐ Sair à noite 

☐ Frequentar eventos e festas 

☐ Ir ao cinema  

☐ Ler  

☐ Outro 

 

6. Como ficou a conhecer a marca Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Através de um amigo/conhecido 

☐ Através da internet 

☐ Através da loja  

☐ Através de publicidade 

☐ Outro 
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7. Onde costuma fazer as suas compras Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Shopping 

☐ Loja de rua 

☐ Loja online 

☐ Feiras 

 

8. E porque razão especifica opta por esse lugar? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Valor agregado (estacionamento, supermercado, outras lojas)  

☐ Proximidade de casa e/ou do trabalho 

☐ Mais eficaz e mais rápido  

 

9. Com que frequência visita uma loja Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ 2-3 vezes por semana 

☐ Uma vez por semana 

☐ Uma vez por mês 

☐ Duas vezes por mês 

☐ Duas vezes por ano 

 

10. Recomendaria uma loja Lion of Porches a amigos ou colegas? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ Recomendaria de certeza 

☐ Provavelmente recomendaria 

☐ Provavelmente não recomendaria 

☐ Não recomendaria de certeza 
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11. Classifique os produtos da marca Lion of Porches, de acordo com a escala 

indicada, quanto à/ao: 

• Qualidade: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Conforto: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Preço: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Originalidade 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Diversidade: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

 

12. Classifique especificamente cada um dos seguintes aspetos da comunicação de 

uma marca de moda, de acordo com a importância que têm para si. 

• Loja: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Site/loja online: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Catálogo: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Redes sociais: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Eventos(Ex: Desfiles de moda, eventos sociais, feiras): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Publicidade (Ex: Revistas, vídeos promocionais, televisão): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

 

13. Na sua opinião, a marca Lion of Porches tem uma boa comunicação? 

☐ Sim 

☐ Não 

☐ Não tenho opinião 
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14. Classifique especificamente cada um dos seguintes aspetos da comunicação da 

marca Lion of Porches, de acordo com o que lhe chama mais a atenção.  

• Loja: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Site/loja online: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Catálogo: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Redes sociais: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Eventos(Ex: Desfiles de moda, eventos sociais, feiras): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Publicidade (Ex: Revistas, vídeos promocionais, televisão): 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

 

15. Quando vê anúncios publicitários da marca da marca sente-se mais propício a 

comprar os produtos publicitados? 

☐ Sim 

☐ Não 

 

16. Mesmo sem ter necessidade, já foi compelido a comprar após ver uma 

campanha da Lion of Porches? 

☐ Sim 

☐ Não 

 

 

17. Ao ver uma imagem somente de um produto ou uma imagem de uma campanha 

da Lion of Porches, qual normalmente é que lhe chama mais a atenção? 

☐ Apenas a imagem do produto 

☐ Imagem da campanha publicitária 
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18. A montra da loja já influenciou na decisão da sua compra? 

☐ Sim 

☐ Não 

 

19. O que o levou a visitar uma loja Lion of Porches? 

(Assinale apenas uma resposta) 

☐ A qualidade dos produtos 

☐ O ambiente da loja 

☐ O atendimento dos colaboradores 

☐ O design dos produtos 

☐ As promoções 

☐ A organização dos produtos 

 

20. Classifique especificamente cada um dos seguintes aspetos da loja Lion of 

Porches, de acordo com a escala indicada.  

• Aroma: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Música: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Iluminação: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Cores: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Temperatura: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Organização: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante           

• Exposição dos produtos: 

□ Nada importante         □ Pouco importante         □ Importante         □ Muito importante          
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21. Relativamente aos catálogos de moda da Lion of Porches, classifique os 

seguintes aspetos de acordo com a escala indicada.  

• Fotografia: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Produtos: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Styling: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Luz/cor: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Emoção: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Temática: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

 

• Modelos: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Design: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

 

22. Segue a marca da Lion of Porches nas redes sociais? 

☐ Sim 

☐ Não 
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23. Se sim, quais? 

☐ Facebook 

☐ Pinterest 

☐ Twiteer 

☐ Instagram 

☐ Linked In  

☐ Youtube 

☐ Google Plus  

 

24. Já fez compras através da loja online da marca? 

☐ Sim 

☐ Não 

 

25. Se sim, classifique os seguintes aspetos de acordo com a escala indicada. 

• Design: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Acesso: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

• Navegação: 

□ Não satisfaz      □ Satisfaz pouco      □ Satisfaz      □ Satisfaz bastante       □ Excelente 

 

 

26. De uma forma geral, qual o seu agrado de satisfação relativamente à marca? 

 

           1    2    3    4     5  

 Não satisfaz   ☐  ☐   ☐   ☐   ☐ Excelente 

 

 

          Muito obrigada pela sua colaboração.   
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Anexo 3 
 
Questionário: “Satisfação e opinião do consumidor“ aplicado no GoogleDocs  
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Anexo 4  

Divulgação do Questionário ”Satisfação e opinião do consumidor.”. 
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Anexo 5 

Gráficos de análise dos resultados obtidos através do Questionário “Satisfação e opinião do 

consumidor.”. 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Idade 
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Gráfico 3: Habilitações literárias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Estado civil  
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Gráfico 5: Distrito de residência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6: Características do consumidor  
 
  

8,09% 

0,32% 

20,39% 

5,83% 

3,56% 

0,32% 

2,91% 

3,24% 

3,56% 

7,12% 

20,71% 

5,18% 

2,27% 

1,94% 

4,53% 

0,32% 

1,94% 

5,83% 

1,94% 

Aveiro 

Beja  

Braga 

Castelo Branco 

Coimbra 

Évora 

Faro 

Guarda 

Leiria 

Lisboa 

Porto  

Santarém 

Viana do Castelo 

Vila Real 

Viseu  

Região Autónoma dos Açores 

Região Autónoma da Madeira 

Bragança 

Setúbal 

Percentagem 

D
is

tr
ito

s 
de

 r
es

id
ên

ci
a 

15,21% 
17,15% 17,15% 

20,06% 

3,24% 

7,12% 

12,62% 

7,44% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Pe
rc

en
ta

ge
m

 

Grupos de características 



	 135 

7,77% 
1,94% 

76,05% 

12,29% 

1,94% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Através de um 
amigo/conhecido 

Através da 
internet 

Através da loja Através de 
publicidade 

Outro 

Pe
rc

en
ta

ge
m

 

Conhecimento da loja  

Gráfico 7: Forma que o consumidor ficou a conhecer a Lion of Porches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 8: Lojas que o consumidor habitualmente faz as suas compras 
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Gráfico 9: Frequência de visitas do consumidor a uma loja Lion of Porches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10: Classificação dos produtos da Lion of Porches quanto à qualidade 
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Gráfico 11: Classificação dos produtos da Lion of Porches quanto ao conforto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12: Classificação dos produtos da Lion of Porches quanto ao preço  
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Gráfico 13: Classificação dos produtos da Lion of Porches quanto à originalidade  
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14: Classificação dos produtos da marca Lion of Porches quanto à diversidade  
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Gráfico 15: Classificação da importância da loja (montra, displays, ambiente) da Lion of Porches 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 16: Classificação da importância do site/loja online da Lion of Porches 
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Gráfico 17: Classificação da importância do catálogo da Lion of Porches  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18: Classificação da importância das redes sociais da Lion of Porches 
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Gráfico 19: Classificação da importância dos eventos (ex: desfile de moda, eventos sociais, 
feiras) da Lion of Porches 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 20: Classificação da importância da publicidade (ex: revistas, vídeos promocionais, 
televisão)  
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Gráfico 21: Indução do consumidor à compra através de anúncios publicitários da Lion of 
Porches 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 22: Compra de algum produto Lion of Porches sem ter necessidade  
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Gráfico 23: Influência da montra Lion of Porches na decisão de compra do consumidor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 24: Motivação para o consumidor visitar uma loja Lion of Porches 
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Gráfico 25:  Classificação da loja física Lion of Porches quanto à organização  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 26: Classificação da loja física Lion of Porches quanto à exposição dos produtos 
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Gráfico 27: Classificação da loja física Lion of Porches quanto à assistência e disponibilidade 
pós-venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 28: Classificação da loja física Lion of Porches quanto à oferta de produtos 
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Gráfico 29: Classificação da loja física Lion of Porches quanto ao aroma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 30: Classificação da loja física Lion of Porches quanto à música 
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Gráfico 31: Classificação da loja física Lion of Porches quanto à iluminação 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 32: Classificação da loja física Lion of Porches quanto às cores 
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Gráfico 33: Classificação da loja física Lion of Porches quanto à temperatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 34:  Consumidores que seguem a marca nas redes sociais da Lion of Porches 
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Gráfico 35: Redes sociais que os consumidores Lion of Porches seguem  
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 36: Consumidores que já fizeram compras através da loja online da Lion of Porches 
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Gráfico 37: Classificação da loja online Lion of Porches quanto ao aspeto visual 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 38: Classificação da loja online Lion of Porches quanto ao acesso 
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Gráfico 39: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à navegação 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 40: Classificação da loja online Lion of Porches quanto ao tempo de entrega das 
encomendas  
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Gráfico 41: Classificação da loja online Lion of Porches quanto às opções de modalidade de 
pagamento de encomendas  
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 42: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à informação da composição do 
produto 
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Gráfico 43: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à disponibilidade de tamanhos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 44: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à qualidade da fotografia  
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Gráfico 45: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à disponibilidade de cores 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 46: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à oferta de produtos 
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Gráfico 47: Classificação da loja online Lion of Porches quanto à frequência de descontos e 
promoções 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 48: Dispositivo mais utilizado pelos consumidores para acederem à loja online Lion of 
Porches 
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Gráfico 49: Classificação geral do grau de satisfação do consumidor quanto à Lion of Porches  
 
 

  

0,32% 1,94% 

20,71% 

58,25% 

18,77% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Não satisfaz Satisfaz pouco Satisfaz Satisfaz bastante Excelente 

Pe
rc

en
ta

ge
m

 

Classificação geral do grau de satisfação  



	 157 

Anexo 6 

Tabelas correspondentes ao output do teste de correlação de Spearman	

	

Tabela 1: H1: Os produtos influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

 
Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Média de 

satisfação de 

produto 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,185** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 309 309 

Média de satisfação de 

produto 

Coeficiente de Correlação -,185** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

 

 
Tabela 2: H2: A montra influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 
 

Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

A montra da 

loja Lion of 

Porches já 

influenciou na 

sua decisão 

de compra? 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,119* 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 309 309 

A montra da loja Lion of 

Porches já influenciou na 

sua decisão de compra? 

Coeficiente de Correlação ,119* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 309 309 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 
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Tabela 3: H3: Os anúncios publicitários influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

 
Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Quando vê 

anúncios 

publicitários 

da Lion of 

Porches 

sente-se mais 

induzido a 

comprar 

produtos da 

marca? 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,189** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 309 309 

Quando vê anúncios 

publicitários da Lion of 

Porches sente-se mais 

induzido a comprar 

produtos da marca? 

Coeficiente de Correlação ,189** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 

309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

 
	

Tabela 4: H4: O ponto de vende físico influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 

Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Média de 

satisfação da 

loja 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,153** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 309 309 

Média de satisfação da 

loja 

Coeficiente de Correlação -,153** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Tabela 5: H5: O site/loja online influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 

Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Média de 

satisfação dos 

aspetos da 

loja online 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 
1,000 -,154 

Sig. (bilateral) . ,076 

N 309 133 

Média de satisfação dos 

aspetos da loja online 

Coeficiente de Correlação -,154 1,000 

Sig. (bilateral) ,076 . 

N 133 133 
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Tabela 6: H6: O catálogo influencia positivamente a frequência de visitas à loja. 
 

Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Classifique 

especificamen

te cada um 

dos seguintes 

aspetos da 

comunicação 

da marca Lion 

of Porches, de 

acordo com a 

importância 

que tem para 

si.  [Catálogo] 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,189** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 309 309 

Classifique 

especificamente cada um 

dos seguintes aspetos da 

comunicação da marca 

Lion of Porches, de 

acordo com a importância 

que tem para si.  

[Catálogo] 

Coeficiente de Correlação -,189** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 

309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Tabela 7: H7: As redes sociais influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

 
Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Classifique 

especificamen

te cada um 

dos seguintes 

aspetos da 

comunicação 

da marca Lion 

of Porches, de 

acordo com a 

importância 

que tem para 

si.  [Redes 

sociais] 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,190** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 309 309 

Classifique 

especificamente cada um 

dos seguintes aspetos da 

comunicação da marca 

Lion of Porches, de 

acordo com a importância 

que tem para si.  [Redes 

sociais] 

Coeficiente de Correlação -,190** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 

309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Tabela 8: H8: Os eventos influenciam positivamente a frequência de visitas à loja. 

 
Correlações 

 

Com que 

frequência 

visita uma loja 

física Lion of 

Porches? 

Classifique 

especificamen

te cada um 

dos seguintes 

aspetos da 

comunicação 

da marca Lion 

of Porches, de 

acordo com a 

importância 

que tem para 

si.  [Eventos 

(ex: Desfiles 

de moda, 

eventos 

sociais, 

feiras)] 

rô de Spearman Com que frequência visita 

uma loja física Lion of 

Porches? 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,225** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 309 309 

Classifique 

especificamente cada um 

dos seguintes aspetos da 

comunicação da marca 

Lion of Porches, de 

acordo com a importância 

que tem para si.  [Eventos 

(ex: Desfiles de moda, 

eventos sociais, feiras)] 

Coeficiente de Correlação -,225** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 

309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Tabela 9: H9: O aspeto e funcionamento da loja online influencia positivamente nas compras da 
mesma. 

 
Correlações 

 

Já fez 

compras 

através da loja 

online da 

marca? 

Média de 

satisfação dos 

aspetos da 

loja online 

rô de Spearman Já fez compras através 

da loja online da marca? 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,936** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 309 309 

Média de satisfação dos 

aspetos da loja online 

Coeficiente de Correlação -,936** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 309 309 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


