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Introdução 
 

O presente relatório foi realizado no âmbito do estágio curricular como Advance Media Intern 

na FOX International Channels, de 16 de Maio de 2013 a 28 de Fevereiro de 2014. Neste âmbito, 

procurou-se compreender o conceito de activação de marca, analisando um caso prático da FOX – a 

“The Walking Dead Blood Store”. 

No decurso do estágio, inserido no departamento de marketing da empresa, foi recorrente a 

utilização do conceito de activação de marca enquanto ferramenta de comunicação. Fazendo-se uma 

investigação teórica, é possível constatar que este é um tema ainda pouco abordado, quer a nível 

académico, quer a nível da imprensa especializada, o que levou a questão: o que é uma activação de 

marca? Recente e pouco debatido na academia, este termo tem começado a surgir na imprensa 

especializada, como referência a algumas actividades desenvolvidas pelas marcas, no âmbito da 

estratégia de comunicação e marketing (Dorozala & Kohlbrenner, 2008; Morel, Preisler, & Nyström, 

2002; Ramiro, 2013). Como é um conceito com cada vez mais relevância na comunicação das 

marcas, afigurou-se importante aprofundar esta temática. 

Como tal, pretendeu-se elaborar um trabalho que analisasse uma das activações de marca 

da empresa de acolhimento do estágio, o que originou as seguintes curiosidades: como se 

processam as activações de marca no caso FOX? Quais as vantagens e desvantagens de utilizar 

esta técnica? Os objectivos deste relatório foram compreender e operacionalizar o conceito de 

activação de marca e estudar o caso FOX “The Walking Dead Blood Store”. Para concretizá-los, 

recorreu-se a entrevistas a profissionais da área do marketing e comunicação e agências de 

comunicação, bem como à análise de artigos da imprensa especializada. Para o case study, foram 

ainda utilizadas fontes internas da FOX International Channels, a par da informação disponibilizada 

nos media sobre a acção. 

O relatório começa com a contextualização da empresa e a descrição das actividades 

desenvolvidas no estágio. A metodologia é o ponto que se segue, onde se encontram explícitas as 

técnicas de recolha de informação utilizadas na compreensão e operacionalização do conceito. De 

seguida, no terceiro ponto, surge o enquadramento teórico e contextualização, onde são 

conceptualizados conceitos cruciais para este trabalho, desde o marketing à comunicação, passando 

pela compreensão da marca e culminando na necessidade do mercado às activações de marca. 

Apresenta-se, em quarto lugar, os resultados da pesquisa efectuada, com a análise das opiniões dos 

especialistas, a par dos artigos da imprensa especializada e o case study da “The Walking Dead 

Blood Store”. A discussão dos resultados surge de seguida, onde são analisados os principais pontos 

de debate acerca desta temática após a investigação realizada. Por fim, surgem as considerações 

finais sobre a elaboração do relatório e da temática. 
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I. FOX International Channels 

I.1. A Empresa e os canais 

A FOX International Channels (FIC) é uma empresa subsidiária da News Corporations. 

Desenvolve, produz e distribui 324 canais de pay TV na América Latina, Europa, Ásia, Médio Oriente 

e África, em 44 línguas. Estes canais e os conteúdos mobile, não lineares e extensões de alta 

definição alcançam 1.3 biliões de subscritores por todo o mundo. Todos os canais FOX e STAR são 

propriedade da News Corporation. Os canais National Geographic pertencem, conjuntamente, à 

National Geographic Televison (NGT) e à FOX Entertainment Group.  

Em Portugal, a FIC é responsável por um portefólio de 16 canais: FOX, FOX HD, FOX Life, 

FOX Life HD, FOX Crime, FOX Crime HD, FX, FOX Movies, FOX Movies HD, National Geographic 

Channel, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, 24Kitchen, 24Kitchen 

HD e BabyTV. 

Cada canal (incorporando, quando existente, as versões HD) possui um posicionamento 

distinto, explicitado nas Ilustrações 1 e 2, tal como comunicado nos press releases enviados pela 

empresa: 

Ilustração 1: Descrição dos canais FOX e FOX Life 

 

Fonte: FOX International Channels 

 

 

FOX é um canal de entretenimento generalista cuidadosamente concebido 
para atingir um núcleo de audiência que procura algo de novo e ousado, 
oferecendo as melhores séries internacionais de ficção do momento. 
Demonstrando máxima afinidade com um público 18-35 anos, early adopter, 
urbano e exigente, a FOX contribuiu de forma indelével para uma profunda 
revolução no panorama televisivo português, tendo sido o primeiro canal 
temático de séries. Distribuído pela FOX International Channels (FIC) 
Portugal, empresa multimédia subsidiária da 21st Century FOX, o canal 
está disponível nos operadores: Cabovisão, MEO, Optimus Clix, STV, 
Uniteldata, Vodafone TV Net Voz e ZON. A FOX HD está nos serviços 
MEO, Optimus Clix e ZON. 

A FOX Life é uma inovadora proposta de televisão vocacionada para um 
público maioritariamente feminino, entre os 25 e os 44 anos, e para todos 
aqueles que partilham o dia a dia com estas mulheres. O canal oferece 
produções singulares de grande qualidade, pertencentes a diferentes 
géneros e estilos – comédia, drama, glam, lifestyle e mistério –, mas unidas 
por uma aposta comum: refletir a diversidade, o ritmo da vida e os 
pequenos detalhes que enriquecem o nosso quotidiano. 
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Ilustração 2: Descrição dos canais FOX Crime, FOX Movies, FX, National Geographic, Nat Geo 
Wild, 24Kitchen e BabyTV 

 

 

Fonte: FOX International Channels 

FOX Crime é o único canal de entretenimento especializado no género 
crime, com conteúdos de ficção relacionados com thriller e suspense. Este é 
um género muito popular e de enorme êxito, que conta com séries e 
programas de qualidade sobre temas policiais, de mistério e investigação. 

O FOX Movies é o mais recente canal do Universo FOX, dedicado em 
exclusivo à emissão dos melhores filmes para todos os públicos. Dos mais 
recentes êxitos de bilheteira até aos clássicos intemporais, no FOX Movies 
encontram-se as melhores comédias, dramas, filmes de ação, de ficção 
científica e de terror. Este canal destina-se a um público ativo, exigente e 
sofisticado. Por todo o mundo, o FOX Movies chega a mais de 50 milhões de 
lares. 

O FX é um canal jovem, descomplicado, irreverente, com muito humor e 
orientado para um público essencialmente masculino que gosta de 
entretenimento. Apresenta um prime-time temático sob vários géneros: 
comédia, reality show, ação, combate e animação. 

O National Geographic Channel (NGC) convida os telespectadores a 
“viverem a curiosidade” através de uma programação inteligente, inovadora e 
inspiradora que desafia as percepções de cada um, a forma como vemos o 
mundo e o que nos impele para o progresso. O NGC é um canal dinâmico 
que analisa e documenta temas relevantes e actuais muito diversos: versa 
sobre o ser humano, a vida animal, invenções e ciências do futuro, 
tecnologia e legados históricos, sociais, geográficos e antropológicos que 
contribuíram e contribuem para a construção da sociedade actual. 

O Nat Geo Wild é um canal inspirado na natureza e na riqueza do nosso 
Planeta que permite aos espectadores experimentarem os melhores e mais 
íntimos encontros com a vida selvagem, alguma vez vistos em televisão. 
Com uma programação pioneira e de elevada qualidade, o Nat Geo Wild 
leva-o a viajar por paragens singulares do mundo natural, proporcionando-
lhe uma visão privilegiada do meio ambiente e das incríveis criaturas que 
nele habitam. Desde os mais remotos ambientes até às profundezas dos 
oceanos, passando pelos parques naturais vizinhos, o Nat Geo Wild conduz-
nos em viagens inesquecíveis pelo mundo selvagem, através das mais 
espectaculares imagens e narrações. 

24Kitchen é um canal em que a comida é o “prato principal” – de onde vem, 
como se prepara e como pode tornar a nossa vida melhor, mais longa e mais 
rica. 24Kitchen é uma fonte de entretenimento, bem como de informação, em 
que estão sempre presentes bons alimentos e a melhor programação 
gastronómica local e internacional.  

O BabyTV é o primeiro canal de televisão com conteúdos especialmente 
desenvolvidos para bebés e crianças até aos três anos de idade. Tendo 
como principal objetivo estimular a interação entre pais e filhos, o canal 
oferece ao seu público infantil programação - concebida por especialistas em 
psicologia e desenvolvimento infantil – que pretende apresentar e explorar o 
mundo, promovendo o crescimento, a actividade pedagógica e a diversão. 
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Fonte: 
www.fox.canais-fox.pt 

Fonte:  

www.foxlife. canais-
fox.pt 

Fonte:  

www.foxcrime. canais-
fox.pt 

Fonte:  

www.fx.canais-fox.pt 

Fonte: 
www.foxmovies. 
canais-fox.com 

Fonte: 

www.24kitchen.pt 

Fonte: 

www.natgeo.com/pt 

 

 

I.2. O estágio  

No dia 16 de Maio de 2013 deu-se início ao estágio enquanto Advance Media Intern na 

empresa, que terminou no dia 28 de Fevereiro de 2014. Integrada no departamento de marketing, 

esta função consiste em lidar essencialmente com a componente online e digital dos canais FOX em 

Portugal, criando e actualizando os conteúdos. A principal função do estágio foi manter os websites 

FIC (ver Ilustração 3) actualizados ao realizar as seguintes tarefas (ver Tabela 1, onde se encontram 

descritos mais pormenorizadamente alguns dos conteúdos): 

 Redigir notícias diariamente e colocá-las online nos respectivos websites.  

 Actualizar diariamente os horários dos canais, apresentados no website na parte da 

programação. 

 Terminar passatempos dos websites e publicar o nome dos vencedores, tendo, em 

algumas situações, também os contactado. 

 Publicar os posts de bloggers dos websites FOX Life e 24Kitchen (de moda e 

receitas, respectivamente). 

 Disponibilizar online conteúdos de on-air, como promos, ids, recaps de episódios, 

promos episódicas, genéricos, entre outros. 

 Criar páginas para novos programas e filmes a estrearem nos canais, manter os 

destaques (heros, séries e vídeos em destaque) actualizados de acordo com a 

programação. 

 Publicar nos websites os press releases enviados pelos canais FOX. 

 Reportar erros técnicos dos websites; e realizar de alguns pedidos de internacional 

para a adaptação de apps ao mercado português. 

Ilustração 3: Websites dos canais FIC 
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Tabela 1: Descrição de alguns conteúdos do estágio 

 

 

Elaboração própria 

  

Programação diária 

•Os websites possuem 
uma página com a 
programação, que 
necessita de ser 
actualizada diariamente e 
de acordo com as 
alterações realizadas 
pelo departamento de 
programação. 

Passatempos 

•Os websites FIC 
costumam ter 
passatempos a decorrer. 
No final do passatempo, 
é necessário ler as 
participações e 
seleccionar as 
vencedoras, conforme o 
definido em regulamento.  

•Em seguida, os nomes 
dos vencedores são 
publicados no site, e os 
vencedores são 
contactados via e-mail. 

Posts de bloggers 

•Os websites FOXLife e 
24Kitchen têm parceiras 
com bloggers, em que 
estes são recomendados 
pelos canais, e todos os 
posts referentes ao canal 
em questão são 
publicados nos sites, em 
secções específicas.  

•No caso FOXLife, tratam-
se de bloggers de moda, 
sendo os seus posts 
publicados na secção 
'blogs' no site.  

•Os blogs de 24kitchen 
partilham receitas, que 
são publicadas no site do 
canal, com uma 
identificação de 'Receitas 
dos nossos blogs' 

Conteúdos On Air 

•Conteúdos que são 
passados nos canais, de 
produção própria e que 
servem de promoção às 
séries, eventos ou outras 
coisas do canal. 

•Promo: Videos como 
promoções a eventos da 
programação, geralmente 
de 30 segundos. 

•Promo episódica: Vídeo 
que mostra cenas do 
próximo episódio. 

•Genérico: Vídeo de 
promoção que mostra a 
temática de um 
mês/época 

• IDs: Vídeos 
identificadores dos canais 

Novos programas 

•Os websites FIC têm 
secções para as séries e, 
quando aplicável, filmes. 
É necessário introduir a 
informação referente a 
cada série/filme, incluindo 
a sinopse, 
personagens/elenco, 
sinopses episódicas, 
imagens, vídeos 
relacionados e artigos. 

Destaques 

•Existem vários tipos de 
destaques nos sites FIC: 

•Hero/caroussel: Secção 
superior do site, em que 
rodam imagens com os 
destaques 

•Vídeos/séries/filmes em 
destaque/a não 
perder/top: Secções 
temáticas, com os 
vídeos/séries/filmes em 
destaque. Estão 
espalhados ao longo da 
página web. 

•Os conteúdos da 
aplicação FOXfan 
também são actualizados 
neste contexto. 
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II. Metodologia 
 

Para alcançar os objectivos definidos recorreu-se a diversas técnicas de investigação. Dada a 

natureza qualitativa do trabalho, foram utilizados métodos que permitam “recorrer a descrições em 

profundidade” e que “elegem formas flexíveis de captar a informação” (Moreira, 2007, pp. 49-50). 

Começou-se por compilar o que já existe sobre esta temática, através da investigação 

documental, uma vez que apresenta “grande utilidade nas investigações primárias” (Moreira, 2007, p. 

166). Foi tida em conta a vertente académica, onde foram realizadas pesquisas nas bases 

académicas, a par da análise de livros que se afigurem importantes para a compreensão da activação 

de marca e da sua contextualização. A imprensa especializada também foi considerada na recolha de 

informação, através da leitura regular dos websites das principais revistas do meio (Briefing. 

Marketeer e Meios e Publicidade), de onde foram recolhidos os artigos relevantes para a 

compreensão e operacionalização do conceito em estudo. Para tal, foram consideradas notícias e 

artigos que referissem os termos “activação de marca” ou “activações de marca” e dos quais fosse 

possível retirar algo que permitisse compreender o conceito de activação de marca e quais as suas 

vantagens ou desvantagens. Foram consideradas doze notícias, entre 2011 e Maio de 2014, referidas 

na bibliografia, através das quais é possível complementar a visão acerca desta técnica.  

Outra técnica de recolha de informação foi a entrevista a profissionais da área do marketing e 

comunicação. Foram entrevistados elementos do departamento de marketing de várias empresas e  

colaboradores de empresas de comunicação que realizem activações de marcas para os seus 

clientes. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, baseadas no guião em apêndice, seguindo o 

modelo semi-estruturado, que Moreira distingue por ser aplicada uma listagem de perguntas, pela 

mesma ordem, mas de resposta aberta, de modo a que todas as repostas dos vários entrevistados 

sejam comparáveis (2007, p. 206). Quando não foi possível, as questões foram enviadas e 

respondidas por e-mail, mantendo-se o mesmo modelo que permite a resposta livre do entrevistado 

às perguntas. A escolha do modelo semi-estruturado para a entrevista prende-se com a necessidade 

de compreender em profundidade questões relacionadas com as activações de marca, que só 

poderão ser exploradas se os entrevistados responderem de forma não limitada às perguntas. Partiu-

se do modelo geral de guião (disponível no apêndice nº 1), que foi adaptado de acordo com o 

entrevistado em questão. De modo a obter uma visão mais abrangente possível sobre a temática, 

foram consideradas as empresas referidas na Tabela 2. 

Tabela 2: Empresas e sectores a serem entrevistados 

Elaboração própria 

•A área das telecomunicações está recheada de exemplos de comunicação 
interactivos e diferentes, onde também se assiste à realização de activações de 
marca. Foi contactada a Vodafone, por serem frequentes as iniciativas e actividades 
“fora do comum” nesta área. 

Telecomunicações: Vodafone 



11 
 

Tabela 2 (continuação): Empresas e sectores a serem entrevistados 

 
Elaboração própria 

•A escolha da FIC, para além de ser a empresa alvo do relatório, permite conhecer 
as activações das marcas de canais televisivos FOX (FOX, FOX Life, FOX Crime, 
FX, National Geographic e 24kitchen), que apresentam um público alvo bastante 
diferenciado. Para além disto, permitirá consolidar o case study sobre a "The 
Walking Dead Blood Store". As várias marcas da FIC apresentam uma grande 
variedade de activações de marca. 

•De modo a obter uma  perspectiva de outras empresas da área da televisão, 
também foram contactados os três principais canais portugueses: RTP, SIC e TVI. 
Ao contrário da maioria dos conteúdos da FIC, estas televisões produzem grande 
parte do seu conteúdo, pelo que será interessante compreender as diferenças 
entre a utilização das activações de marca em empresas com e sem produção 
própria. 

Televisão: FOX International Channels, SIC, TVI 

•É relevante compreender como as empresas de produção de eventos musicais e 
espectáculos recorrem à activação de marcas, uma vez que se trata de uma área 
cultural. Para tal, foram seleccionadas as seguintes empresas: 

•A Everything is New destacou-se recentemente com a realização da acção que 
colocou o vocalista de uma banda bastante conhecida a tocar na estátua de 
Camões, no Rossio, em Lisboa.  

•A Música no Coração é a produtora responsável por alguns dos festivais de verão 
do panorama portguês, como o MEO Sudoeste e o Super Bock Super Rock. 
Nestes, são realizadas activações de outras marcas durante os eventos.  

•O Rock In Rio é um dos festivais em que se verifica uma grande quantidade de 
activações de marca. É, portanto, importante reconhecer a perspectiva da 
organização sobre este assunto, uma vez que potencia a utilização desta 
ferramenta de comunicação. 

Eventos musicais e espectáculos: Everything is New, Música 
no Coração, Rock In Rio 

•No mercado alimentar e de bebidas encontram-se frequentemente exemplos de 
activações de marca. A Milka é uma das empresas que se destaca frequentemente 
com acções fora-do-comum, sendo um bom exemplo para complementar este 
trabalho. 

•No sector das bebidas energéticas, a Red Bull destaca-se com actividades de 
activação de marca, o que torna relevante a perspectiva dos seus marketeers para 
esta temática. 

•No negócio das bebidas espiritosas, a Bacardi procura frequentemente 
providenciar ao consumidor uma experiência com a a marca, o que também a torna 
uma marca relevante para este trabalho. 

•No portefólio da Sumol+Compal encontramos várias marcas que já foram 
activadas. Tratando-se de uma marca portuguesa, será importante o seu contributo 
para o presente trabalho. 

•Tanto a Sagres como a Super Bock e a Heineken procuram estar presentes no dia-
a-dia do seu consumidor, através da utilização de várias ferramentas de 
comunicação. A relevância atribuida às activações das duas marcas de cerveja 
também complementa o conhecimento sobre esta ferramenta comunicacional. 

Sector Alimentar e de Bebidas: Milka, Red Bull, Bacardi, 
Sumol+Compal, Sagres, Superbock, Heineken 

•O hipermercado Continente já apresentou diversas iniciativas, que promoviam a 
interacção entre os consumidores e a marca. É um sector que recorre às mais 
variadas técnicas de comunicação, sendo interessante para este trabalho 
compreender como é entendida e utilizada a activação de marca nesta área. 

Hipermercados: Continente 
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Tabela 2 (continuação): Empresas e sectores a serem entrevistados 

Elaboração própria 

Quanto às empresas de comunicação que realizam activações de marcas, foram 

seleccionadas as seguintes (Tabela 3): 

Tabela 3: Empresas de comunicação a serem entrevistadas 

Elaboração própria 

•A banca também tem recorrido a ferramentas de comunicação mais dinâmicas e 
que promovem a interactividade. Deste modo, a perspectiva de duas instituições 
bancárias sobre o recurso às activações de marca também é relevante. 

Banca: Caixa Geral de Depósitos, Millenium 

•As rádios têm procurado interagir cada vez mais com os seus ouvintes, sendo o 
recurso às activações de marca uma estratégia utilizada. Como tal, foram 
seleccionadas a Rádio Comercial e a RFM para serem entrevistadas no âmbito 
deste trabalho. 

Rádio: Comercial, RFM 

•A BUZZit é uma empresa de comunicação especializada em activações de marca 
on e offline, marketing de guerrilha, acções de sampling diferenciado, acções com 
promotores, social media  e web 2.0, press kits diferenciados, eventos e patrocínios 
– organização e activação, marketing interactivo e roadshows. Assinou 
recentemente a campanha de activação de marca de uma novela da SIC, e já 
trabalhou com clientes como a Compal, RedBull, Meo e Sumol. Venceu o prémio de 
Melhores do Briefing de 2013 na categoria de activações de marca. Fonte: 
www.buzzit.com. 

BUZZit 

•Especializada no desenvolvimento de soluções criativas e interactivas para marcas 
e empresas. Trabalharam com empresas como a Unilever, EDP, TAP, Coca-cola e 
a Fnac. Venceu o prémio Melhores do Briefing 2013 na categoria de activação de 
marca. Fonte: http://www.nearinteraction.com/pt/ 

NearInteraction 

•Assume as activações de marca como o “principal campo de batalha”. Nessa 
mesma categoria, foi premiada nos Melhores do Briefing 2013 e Meios & 
Publicidade 2013. No seu portefólio encontram-se marcas como a Samsung, SIC, 
Optimus e Continente. Fonte: http://www.pepper.pt/home.cfm 

Pepper 

•Consultora estratégica de gestão nas áreas de comunicação, relações públicas e 
assessoria de imprensa. Venceu o prémio Meios & Publicidade na área da 
comunicação, entre outras distinções. Trabalhou com marcas como a L’oreal, 
Garnier, Rock In Rio ou Sonae Sierra. Fonte: http://www.lift.com.pt/pt/home 

Lift Consulting 

•É a empresa que trabalha com a FOX International Channels. Para além de ter 
assinado algumas dos recentes projectos da empresa, como a festa de Halloween, 
já trabalhou com a MTV, Fnac, Gurosan, entre outras. Fonte: http://velvet.pt/pt/ 

Velvet - Design e Publicidade 
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Tabela 3 (continuação): Empresas de comunicação a serem entrevistadas 

Elaboração própria 

Para complementar as entrevistas, foram ainda seleccionados os seguintes profissionais na 

área da comunicação (Tabela 4): 

Tabela 4: Profissionais de comunicação a serem entrevistadas 

 

Elaboração própria 

 Das 39 tentativas de contacto com diferentes empresas e agências de comunicação, apenas 

16 responderam, sendo que só sete profissionais aceitaram ceder a entrevista. As entrevistas 

decorreram entre 2 de Dezembro de 2013 e 15 de Maio de 2014, sendo que se encontram em 

apêndice, a par da listagem de todas as pessoas e entidades contactadas e as respectivas respostas 

(apêndice nº 10). Considerando os dados anteriores, foram realizadas as seguintes entrevistas: Filipa 

Almeida (FOX International Channels), Rui Frazão (Velvet – Design e Publicidade), Patrícia Lourenço 

(SIC), Roberto Estreitinho (1000heads), Pedro Caldas (Vodafone), Diogo Pinheiro (Sociedade Central 

de Cervejas e Bebidas) e Diogo Laranjeira (Caixa Geral de Depósitos). Foi ainda obtida uma resposta 

institucional da Vodafone, afirmando ser impossível responder detalhadamente às questões, mas 

fornecendo vários artigos e entrevistas já cedidas sobre a temática (apêndice nº 9). 

•Oferece soluções que vão desde a criação de websites e aplicações, até às 
activações on e offline. Já desenvolveram projectos com a Trina, Pandora, MTV, 
Google e outras empresas e marcas reconhecidas. Fonte: http://activate.pt/  

Activate 

•A empresa realiza activações de marca e acções de guerrilha, a par de 
comunicação de marca inconvencional. Já trabalharam com marcas como a 
Heineken, Desperados, SIC Radical ou Lipton. Fonte: http://www.funnyhow.pt/  

Funnyhow 

•Da agência de comunicação Live Content 

Francisco Silva 

•Da agência de comunicação 1000heads, sediada em Londres. 

Roberto Estreitinho 

•Profissional na área da comunicação nos últimos anos. 

João Fernandes 

•Departamento de marketing da Lego Madrid 

Inês Fonseca 

•Da agência O Escritório 

Tiago Canas Mendes 

•Da agência de comunicação LPM 

João Paulo Velez 

•Profissional na área da comunicação. 

Filipe Marques 
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Para analisar o case study da marca FOX, foi escolhida a acção “The Walking Dead Blood 

Store”, por ter sido a activação de marca mais recente da FIC e também por apresentar um conceito 

único em todo o mundo. Decorrida entre 07 e 16 de Fevereiro de 2014, a “The Walking Dead Blood 

Store” consistiu na criação de uma loja com produtos da série FOX The Walking Dead, onde os fãs se 

poderiam deslocar para trocar comprovativos de doação de sangue pelos objectos. Para esta análise, 

foi necessário recorrer a documentos e fontes internas da FOX International Channels, para garantir 

os dados necessários para a análise da activação de marca, a par da informação disponibilizada 

pelos media acerca desta acção.  

 

 

 

 

III. Enquadramento teórico e 

conceitos 

III.1. Do marketing à comunicação 

Para ser possível a compreensão e operacionalização do conceito de activação de marca, é 

necessário perceber os conceitos que lhe estão relacionados e subjacentes.  

Os acontecimentos históricos levaram as empresas a adoptar “uma visão mercadocênctrica 

da organização” (Ribeiro, 2013, p. 20), que significa que as empresas e organizações só existem em 

função do mercado e do que este pretende comprar (p. 20). O marketing é o “conjunto de 

conhecimentos, técnicas e procedimentos cuja finalidade prática é fazer vender, mudar 

comportamentos ou conquistar a adesão a uma causa” e decorre da “necessidade vital das 

organizações: ganhar dinheiro” (Ribeiro, 2013, p. 16). Para Kotler, Armstrong, Saunders e Wong 

(1999), o marketing não deve ser entendido na velha concepção que apenas procura a venda, mas 

na perspectiva de satisfazer as necessidades dos clientes (p. 9).   

O “conjunto de decisões tomadas pelos gestores de Marketing/Produto/Serviço/Marca sobre 

as variáveis relevantes para a sua estratégia” é designado como marketing-mix (Ribeiro, 2013, p. 

140), enquadrando-se nesta categoria todas as ferramentas de marketing controláveis, que visam 

obter a resposta desejada no público-alvo (Kotler et al., 1999, p. 109). O marketing-mix consiste, 

portanto, nos factores que organização consegue influenciar no que diz respeito à procura dos seus 

produtos (Kotler et al., 1999, p. 109). As quatro principais variáveis do marketing-mix são: produto ou 

serviço; preço; distribuição; comunicação (Kotler et al., 1999, pp. 109-110; Ribeiro, 2013, p. 140).  
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A variável da comunicação é frequentemente abordada de acordo com a divisão clássica 

entre above the line e below the line (Feldwick, 2010, p. 149; Ribeiro, 2013, p. 185). Entendendo a 

conceptualização de Ribeiro (2013), a comunicação above the line, ou nos media, contempla a 

publicidade, enquanto a comunicação below the line tem como ferramentas as “Relações Públicas, 

Marketing Directo, Marketing de Guerrilha, Promoções, Forças de Vendas, Patrocínio e Mecenato” (p. 

185). 

A publicidade é a comunicação paga realizada nos principais media: televisão, imprensa, 

rádio, publicidade exterior e cinema (Sebastião, 2013, pp. 191-193). Apresenta carácter 

essencialmente unidireccional, sendo que o conteúdo da mensagem é apenas da responsabilidade 

da organização que pagou o anúncio (Póvoas, 2009, pp. 105-106). 

No âmbito da comunicação below the line interessa destacar as relações públicas e o 

marketing de guerrilha. As relações públicas visam “informar o consumidor sobre o produto, 

estimular o desenvolvimento de relações continuadas entre o consumidor e o produto (consumo 

continuado) e promover o envolvimento emocional com o produto ou com a marca” (Sebastião, 2013, 

p. 189), procurando aceitação social (Sebastião, 2009, p. 74). A Public Relations Society of America 

define no seu website
1
 as relações públicas como “um processo de comunicação estratégica que 

constrói relações mútuas benéficas entre organizações e o seu público”. Algumas das principais 

diferenças entre as relações públicas e a publicidade prendem-se no facto da primeira promover uma 

comunicação bidireccional e procurar gerar notoriedade e reputação, sem o propósito directo da 

venda de um produto ou serviço (Póvoas, 2009, pp. 105-106). Em suma, “o departamento de 

relações públicas dá “pernas” e vida aos atributos da marca e à sua promessa essencial, contando 

histórias credíveis e fornecendo bases para a veracidade das imagens publicitárias de uma marca” 

(Bowker, 2010, p. 176), sendo que estão cada vez mais relacionadas com a comunicação da 

credibilidade das marcas (p. 167). 

Já o marketing de guerrilha “assenta na originalidade, na diferença e na recusa do 

tradicional” (Sebastião, 2013, p. 200). Esta técnica incorpora “estratégias diferenciadas e inovadoras 

cujo objectivo é surpreender, pelo inesperado e pelo barulho, pela emoção, pela ousadia e pela 

agilidade e que, por isso mesmo conquistam e seduzem os consumidores”, refere Marcela (2007) no 

seu artigo, em citação a André Rabanea. Deste modo, o marketing de guerrilha procura proporcionar 

ao consumidor uma experiência diferente, integrada no seu dia-a-dia (Póvoas, 2009, p. 108), para 

que este se recorde da marca ou empresa que desenvolveu a actividade (Sebastião, 2013, p. 200). 

Esta técnica surge no âmbito de um mercado publicitário saturado, em que o desinteresse do público 

pelas mensagens publicitárias é cada vez maior (Póvoas, 2009, p. 108). O marketing de guerrilha 

recorre a várias técnicas e ferramentas que permitem gerar confiança nos consumidores, que através 

do “passa-a-palavra” passarão também a comunicar os produtos (Sebastião, 2013, p. 201). O 

                                                           
1
 Disponível em http://www.prsa.org/aboutprsa/publicrelationsdefined/#.UoCjg3CR6Sp [acedido a 5 de 

Novembro de 2013] 

http://www.prsa.org/aboutprsa/publicrelationsdefined/#.UoCjg3CR6Sp
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marketing de guerrilha surge integrado no dia-a-dia do consumidor, e envolve-o com a marca 

(Póvoas, 2009, p. 108), utilizando para tal essencialmente acções de rua. 

As relações públicas e o marketing de guerrilha cruzam-se nas PR stunts. As acções de 

marketing de guerrilha originam com frequência notícias nos meios de comunicação, devido ao 

carácter disruptivo com o quotidiano (Póvoas, 2009, p. 110). Neste contexto, as acções de guerrilha 

devem ser integradas com as relações públicas, de modo a alavancar “os projectos para uma 

dimensão superior” (p. 110). Ou seja, as PR stunts desempenham um papel de assessoria mediática 

das acções, para potencializar a sua cobertura mediática (Sebastião, 2013, p. 200).  

 

III.2. A marca 

Definidos os conceitos relevantes acerca do marketing, é importante compreender o que é 

uma marca e como é que a mesma é construída. 

Blackett (2010) aborda a marca de uma perspectiva histórica, concluindo que, apesar de 

actualmente este conceito ter uma aplicação essencialmente comercial, “sempre significou, na sua 

forma passiva, o objecto pelo qual se forma uma impressão e, na sua forma activa, o processo de 

formação dessa mesma impressão” (p. 13), existindo uma referência ao branding. Keller e Lehmann 

(2006) referem que as marcas têm várias funções, sendo a mais básica classificar a oferta de uma 

organização. Na óptica dos consumidores, as marcas servem para simplificar a escolha e garantir um 

determinado nível de qualidade, transmitindo confiança, sendo que são construídas com base no 

produto em si, a actividade de marketing subjacente e a utilização feita pelos consumidores. Para os 

autores, as “marcas reflectem a experiência completa que os consumidores têm com os produtos” (p. 

1).  

De acordo com Morel e outros (2003), as marcas enfrentam uma grande dificuldade em 

atribuir significado à relação completa entre o consumidor e a empresa, uma vez que estas procuram 

estabelecer uma relação cada vez mais forte com os seus consumidores, quer a nível funcional, quer 

a nível emocional (p. 3). Clifton (2010) refere que “cada vez mais, as marcas necessitam de uma 

experiência distinta para o consumidor” (p. 256). 

Neste sentido, o conceito de brand equity ganha especial relevo, uma vez que designa o 

valor da marca, baseado em factores como a lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade 

percebida, entre outros, de acordo Kotler e outros (1999, p. 572). Smith (2010) defende que “os 

consumidores têm uma “experiência” com a marca de muitas formas”, referindo que essas 

experiências são “por vezes irracionais, inconsistentes e difíceis de gerir” (p. 100). Acerca da 

comunicação da marca, Feldwick (2010) conclui que esta apresenta três funções: fornecer 

informação acerca da marca; torna-la conhecida e familiar; e desenvolver “padrões distintos de 

associações e significados”, que a tornem a marca mais “atractiva e vendável” (p. 163). 
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III.3. Das necessidades do mercado às activações de marca 

Com a população “cada vez mais céptica” (Clifton, 2010, p. 256), e com um dia-a-dia bastante 

agitado, em que cada vez mais a publicidade é evitada, as empresas deparam-se com o desafio de 

captar a atenção do seu público-alvo (Póvoas, 2009, p. 95). 

Num mercado em que os avanços tecnológicos não se traduzem necessariamente em 

sucesso comercial ou vantagens competitivas sustentáveis, as marcas começaram a compreender a 

importância de estabelecer uma relação com o consumidor que vai além do produto (Morel et al., 

2002, p. 2). Os consumidores interagem com as marcas de novas formas, o que significa que as 

estratégias tradicionais de marketing necessitam de ser redefinidas de acordo com a alteração da 

relação marca-consumidor (Eldman, 2010, p. 65). Com a saturação dos tradicionais meios 

publicitários, são cada vez mais as marcas que apostam na comunicação below the line, como uma 

maneira de captar a atenção do público-alvo e melhorar a relação dos consumidores com a marca. O 

aumento do recurso a acções de marketing de guerrilha e da utilização das relações públicas são a 

evidência desta nova aposta, surgindo, neste contexto, uma nova designação: activações de marca. 

A agência GCI caracteriza no seu website
2
 a sua função enquanto activadores de marca 

como “[construtores de] cenários que conferem dimensão à marca e onde a sua história é 

protagonizada por pessoas, partilhada a muitas vozes, na primeira pessoa”, sendo que “[O] trabalho 

[da empresa] centra-se no desenho e na produção de conceitos únicos, onde as ferramentas da 

comunicação são alinhadas para criar experiências multissensoriais, envolventes e impactantes”. No 

website
3
 da empresa multinacional Brand Base, o objectivo das activações de marca é dividido em 

três componentes, que visam estimular: o interesse, caso o indivíduo se mostre desconhecedor ou 

apático em relação à marca; a experiência, para os possíveis consumidores que nunca contactaram 

com a marca; e a lealdade dos actuais consumidores. 

Ainda é escassa a bibliografia académica acerca das activações de marca. Trindade (2013) 

abordou o impacto do sistema promocional no quotidiano dos indivíduos, sob a perspectiva das 

activações de marca. Morel e outros (2002) procuraram explicar do que tratam as activações de 

marca. Na vertente académica, não foram encontrados trabalhos que abordem apenas o conceito, 

sendo que Dorozala e Kohlbrenner (2008) estudaram como encontrar o parceiro ideal para activar a 

marca no sector da moda e do design. Existe também uma referência ao conceito brand activation no 

artigo de Caldeira, Batalha, Abrantes e Velosa (2012). Na imprensa especializada, têm surgido alguns 

artigos com referência a activações de marca, abordando apenas a actividade em si. 

Morel e outros (2003) crêem que a activação de marca, para além de ser um passo natural na 

evolução da mesma, explora as possibilidades dentro da marca. Os mesmos autores referem que 

“uma marca activa oferece produtos e serviços que reflectem o posicionamento da marca”, o que se 

traduz numa relação próxima e pessoal com o cliente com o posicionamento da marca (p. 4). 

                                                           
2
 Disponível em http://gci.pt/en/servicos/brand-activation/ [acedido a 5 de Novembro de 2013] 

3
 Disponível em http://www.brandactivation.nl/blog/en/theory [acedido a 5 de Novembro de 2013] 

http://gci.pt/en/servicos/brand-activation/
http://www.brandactivation.nl/blog/en/theory
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Adoptam uma concepção de activação de marca enquanto expressão e divulgação dos valores da 

marca nos seus produtos e serviços, numa perspectiva directamente relacionada com o branding.  

O conceito de activação de marca é utilizado como sinónimo de brand leveraging por 

Dorozala e Kohlbrenner (2008), que afirmam que uma marca pode ser activada através de co-

branding, extensões de marca, extensões verticais e extensões horizontais. As autoras definem 

extensões verticais enquanto a utilização de uma marca já bem estabelecida para introduzir uma 

variante semelhante de um produto para o mesmo segmento de marketing, enquanto extensões de 

marca se referem a um novo produto, numa nova categoria, que apenas recorrem ao nome da marca. 

Quanto às extensões horizontais, afirmam que se trata de introduzir um produto na área em que a 

marca é reconhecida, com qualidade e preço diferentes. Em relação ao co-branding, as autoras 

referem que é a junção de duas marcas num contexto de marketing (p. 24). 

Brand activation é ainda referida como uma ferramenta que permite um contacto muito eficaz 

com o consumidor, num contexto de comunicação sincronizada com os meios digitais (Caldeira et al., 

2012, p. 7). 

Em suma, na vertente académica “activação de marca” é um conceito ainda por explorar e 

operacionalizar, sendo que quando surge existe quase sempre referência à actividade de branding. 

Não foram encontradas obras académicas que explorem as vantagens e desvantagens de activar 

marcas, nem como medir o impacto de uma activação. É então possível perceber que as activações 

de marca ganham força no contexto da saturação das comunicações tradicionais e que procura 

proporcionar ao consumidor uma experiência distinta com a marca, através de acções diferentes. 

Numa altura em que se debate a eficácia da publicidade na sua concepção tradicional, intensifica-se 

a exploração de novos recursos, nomeadamente as ferramentas de comunicação below the line, 

onde se insere a activação de marca. 

 

 

 

IV. Activação de Marca 

IV.1. A opinião dos especialistas: resultados das entrevistas 

 Dada a escassa informação encontrada sobre a temática, recorreu-se a entrevistas a 

especialistas, de modo a conseguir-se compreender o conceito de activação de marca e quais as 

suas principais vantagens e desvantagens. 
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O início e o contexto das activações de marca  

A altura em que o conceito activação de marca surge não é bem explícito, tendo sido 

referidos dois grandes eventos: o caso do primeiro Rock in Rio no Brasil (apêndice 6, resposta nº 1) e 

dos primeiros Jogos Olímpicos (apêndice 8, resposta nº 1). Ainda na área dos eventos, o termo tem 

vindo a ganhar “mais relevo com o boom dos concertos e festivais” (apêndice 2, resposta nº 1), 

especialmente nos últimos dez anos, como resultado da procura das marcas por uma abordagem 

mais próxima das pessoas (apêndice 3, resposta nº 1), com o intuito de interagir com o público-alvo e 

dar a conhecer a personalidade e atributos da marca (apêndice 7, resposta nº 1). Ainda neste 

contexto, Almeida e Pinheiro referem que as activações de marca já são faladas há algum tempo, 

sendo que o último refere que tem existido uma evolução em quantidade, qualidade e diversidade de 

activações de marca (apêndices nº 2 e 6, resposta nº 1). Quanto aos contextos, Estreitinho explica 

que o conceito surge essencialmente no contexto profissional (apêndice 5, resposta nº 1) e Almeida e 

Laranjeira referem que as activações de marca surgem integradas quer em campanhas de marketing 

e de comunicação (apêndices 2 e 8, resposta nº 1). 

A activação de marca – o que é e em que difere das outras técnicas?  

 Quando questionados sobre a definição de activação de marca, a maioria dos profissionais 

concordou que se trata de uma ferramenta que envolve interacção com o consumidor através de uma 

abordagem diferente (apêndices 2, 3, 4 e 7, resposta nº 2). A experiência com a marca é outra das 

características das activações, sendo que esta ferramenta proporciona uma comunicação directa com 

o consumidor, ao invés das restantes ferramentas comunicacionais (apêndices 2, 3, 6 e 7, resposta nº 

2). 

Para Almeida, a activação de marca permite quebrar o tradicional paradigma da comunicação 

unidireccional, levando a que o consumidor experiencie algo positivo, potenciando também “que essa 

atitude positiva se estenda à marca” (apêndice 2, resposta nº 2). Frazão refere que existe activação 

de marca sempre que haja interacção, independentemente do meio (apêndice 3, resposta nº 2). 

Lourenço defende que a activação de marca assenta na “capacidade de surpreender o público”, 

procurando estabelecer laços com o mesmo (apêndice 4, resposta nº 2). De uma maneira mais geral, 

Estreitinho refere que a activação de marca engloba tudo o que “permite a uma marca destacar-se na 

mente e rotinas dos consumidores” (apêndice 5, resposta nº 2), enquanto Caldas refere que activar 

uma marca é trazê-la “para o terreno” (apêndice 7, resposta nº 1). Por outro lado, e num sentido mais 

lato, Laranjeira definiu a activação de marca como a “presença da marca” (apêndice 8, resposta nº 2). 

Na opinião de Pinheiro, a principal característica das activações de marca prende-se com o facto de 

atingirem directamente os consumidores, sendo que se distingue das demais ferramentas de 

comunicação por valorizar uma experiência, em vez de uma comunicação para massas mais ampla 

(apêndice 6, resposta nº 2). Caldas defende que a principal característica da activação de marca é 

permitir o relacionamento do público-alvo com a marca, enquanto os restantes instrumentos de 

comunicação visam, de um modo geral, “chamar a atenção para a marca” (apêndice 7, resposta nº 2). 

As principais características apontadas pelos profissionais estão representadas no Esquema 1: 
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Esquema 1: Activação de marca: principais características 

 

Elaboração própria 

 

Quando deve e não se deve recorrer às activações de marca  

 A maioria dos entrevistados concorda que as marcas podem ser quase sempre activadas, 

com ressalva em alturas de crise da marca ou do sector ou em situações em que a activação não 

acrescente valor à marca ou seja mal realizada (apêndices 3, 5, 6, 7, 8; resposta nº 3).  

Almeida refere que a estratégia da marca, a área de actuação, o estado de maturidade e os 

objectivos da marca são os principais factores a ter em conta no que respeita à decisão de activar a 

marca (apêndice 2, resposta nº 3). Para Frazão, sempre que a activação “proporcionar uma 

experiência positiva para o consumidor, é uma boa altura para activar” (apêndice 3, resposta nº 3). 

Estreitinho acrescenta ainda que a activação de marca é essencial para o crescimento das marcas 

(apêndice 5, resposta nº 3). Caldas crê que a marca deverá sempre ser activada, sendo necessário 

ver caso a caso os activos a que a marca se encontra ligada e que devem ser activados (apêndice 7, 

resposta nº 3). Pinheiro concorda com esta opinião, ao referir que em situações onde é necessário 

entrar em contacto de forma directa com o público-alvo, de uma forma diferente ou quando a marca 

quer proporcionar uma experiência ao consumidor, deve-se recorrer às activações de marca. O 

profissional defende ainda que apenas não se deverá activar a marca quando o retorno não 

compensar ou quando a marca ou o mercado se encontrarem debilitados, uma vez a activação 

poderá potenciar estas questões negativas (apêndice 6, resposta nº 3). Laranjeira concorda que as 

marcas devem ser sempre activadas, estando as activações integradas numa estratégia, reforçando 

que “se não é para ser activada, [a marca] não tem que estar [presente]” (apêndice 8, resposta nº 3).  

Activação 
de marca 

Envolve 
interacção 

com o 
consumidor 

Abordagem 
inovadora 
e diferente 

Leva à 
experiência 

com a 
marca 

Permite 
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com o 
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Acção "no 
terreno" 
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Cuidados a ter  

 Os entrevistados referem a necessidade de garantir que a acção é bem preparada e 

realizada, tendo sempre presente os valores e posicionamento da marca (apêndices 2, 3, 4, 6, 7 e 8, 

resposta nº 4). Por outro lado, a definição de objectivos claros e mensuráveis também foi um dos 

cuidados apontados, a par da clara identificação do público-alvo da acção (apêndices 4, 5 e 7, 

resposta nº 4). 

Almeida refere que é necessário “garantir que a activação acrescenta valor ao consumidor, 

que é bem executada e que está em linha com a comunicação e guidelines da marca” (apêndice 2, 

resposta nº 4). Frazão ressalva o cuidado a ter para que a experiência proporcionada através desta 

técnica corresponda às expectativas que os consumidores têm da marca, afigurando-se numa 

desvantagem quando esta componente não corresponde àquilo que o público esperava (apêndice 3, 

resposta nº 4). Para Lourenço, é essencial preparar bem todas as componentes da activação: desde 

compreender onde está o público-alvo, qual a melhor abordagem, como conseguir “atingi-lo e 

impactá-lo com a comunicação”, ressalvando que, por muito irreverente que seja a activação, só será 

eficaz se a mensagem for transmitida correctamente e se o público a assimilar (apêndice 4, resposta 

nº 4). A profissional relembra ainda que todas as componentes de ordem mais técnica deverão estar 

devidamente acauteladas, para que, no local da acção, nada falhe. Noutra perspectiva, Estreitinho 

aponta a definição de objectivos “concretos, realistas e mensuráveis” a par de “indicadores de 

performance” como os principais cuidados, de modo a conseguir-se, no fim, compreender se esses 

objectivos foram efectivamente cumpridos, auxiliando na percepção do sucesso da activação 

(apêndice 5, resposta nº 4). Para Pinheiro, o principal a ser acautelado é a coerência entre o 

posicionamento e essência da marca com a activação, sendo que todas as componentes da acção 

deverão estar em consonância com estas vertentes da marca (apêndice 6, resposta nº 4). Caldas, tal 

como Lourenço, aponta a importância da definição do público-alvo da activação, referindo que este 

deva coincidir com o “target de comunicação que a marca quer atingir”, referindo ainda que é 

preferível a marca criar os seus activos de raiz, ao invés de se associar a algo já existente (apêndice 

7, resposta nº 4). O principal cuidado apontado por Laranjeira é a integração das activações num 

plano de comunicação, potenciando a mensagem e os objectivos definidos (apêndice 8, resposta nº 

4), referindo posteriormente, tal como Lourenço, o acautelamento da implementação no terreno da 

acção, garantido a sua execução sem falhas (apêndices 4 e 8, resposta nº 4). 

Vantagens e desvantagens  

 As principais vantagens pelos profissionais foram a proximidade que a activação de marca 

permite, relacionando-se com o consumidor e a distinção da concorrência (apêndices 3, 5, 6 e 7, 

resposta nº 5). A nível de desvantagens, estas só existirão caso a activação seja mal executada e 

não corresponda à expectativa do consumidor face à marca (apêndices 3, 5, 6, 7 e 8 resposta nº 5). 

Almeida refere o “goodwill por parte do consumidor, reforço da notoriedade da marca, custo 

reduzido (…), oportunidade de marcar presença num evento muito concorrido ou on target”, sendo 

que aponta como desvantagens o reduzido número de pessoas que contacta com a activação, sendo 
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que varia conforme a acção em questão (apêndice 2, resposta nº 5). Para Frazão, a principal 

vantagem prende-se com a proximidade com o público, ao fazer parte do universo real da pessoa e 

não apenas do universo comunicacional, evitando a sensação do público ser empacotado pela marca 

(apêndice 3, resposta nº 5). Estreitinho defende que a activação de marca permite “manter a marca 

presente na mente dos consumidores, ou pelo menos de forma distinta em comparação com a 

concorrência”, referindo que apenas existem desvantagens se a activação for mal realizada, com uma 

mensagem diferente da pretendida (apêndice 5, resposta nº 5). Pinheiro também refere a proximidade 

como uma vantagem da activação (apêndice 6, resposta nº 5), sendo que concorda com a 

perspectiva de Frazão a nível de desvantagens ao referir que caso a activação não corresponda às 

espectativas, poderá ter um impacto negativo para a marca (apêndices 3 e 6, resposta nº 5). Para 

Caldas, a grande vantagem da activação é a relação emocional que se estabelece com a marca, 

referindo que também não deverão existir desvantagens decorrentes da utilização desta técnica, caso 

seja sempre verificada a adequação da activação à marca e a relevância (apêndice 7, resposta nº 5). 

Laranjeira defende que a activação de marca permite “todas” as vantagens, dado que existe uma 

partilha de valores e experiências, que levam a um maior relacionamento, empatia e envolvimento 

com a marca, que se traduzirá na facilitação da decisão de compra (apêndice 8, resposta nº 5). Tal 

como Estreitinho, Laranjeira também crê que as desvantagens das activações de marca apenas 

existem se estas forem mal realizadas, ressalvando que “só há desvantagens em não activar” 

(apêndice 8, resposta nº 5). As principais vantagens e desvantagens referidas pelos entrevistados 

encontram-se referidas na Tabela 4. 

Tabela 4: Vantagens e desvantagens das activações de marca apontadas pelos profissionais 

 

Elaboração própria 

 

As áreas que mais activam, o retorno e a importância da activação da marca  

 De acordo com Frazão e Caldas, as marcas de grande consumo e retalho são das que mais 

activam, mas não exclusivamente (apêndices 3 e 7, resposta nº 6). Caldas refere que os sectores 

com maiores orçamentos costumam ser os mais propensos a realizar activações de marca (apêndice 

7, resposta nº 6), enquanto Estreitinho refere que depende dos objectivos da marca e do negócio 

(apêndice 5, resposta nº 6). 

Vantagens 

•Proximidade com o 
consumidor, que 
permite estabelecer 
uma relação próxima 
e criar uma 
experiência. 

•Distinção da 
concorrência, através 
do aumento da 
notoriedade. 

Desvantagens 

•Apenas existem  se a 
acção for mal 
executada: 

•Do ponto de vista 
técnico. 

•Ou se não 
corresponder às 
espectativas do 
consumidor face à 
marca. 
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 A nível de retorno, a maioria dos profissionais concorda que o efeito das activações de marca 

é efémero (apêndices 2, 3, 6, resposta nº 7). Almeida refere que se pode tornar em algo mais 

duradouro com o apoio de outras ferramentas comunicacionais (apêndice 2, resposta nº 7), em 

concordância com Pinheiro, que explica ser necessária uma estratégia de activação para se obter 

resultados a longo prazo (apêndice 6, resposta nº 7). Por outro lado, Estreitinho refere que os efeitos 

de activar uma marca “raramente se sentem a curto prazo” (apêndice 5, resposta nº 7), enquanto 

Laranjeira indica que o objectivo das activações passa por tornar algo que é efémero “numa coisa 

que se prolongue por muito tempo (…) junto das pessoas” (apêndice 8, resposta nº 7).  

 Almeida refere que os resultados das activações de marca são sempre subjectivos e difíceis 

de medir, sendo que poderiam ser medidos “através de inquéritos a todas as pessoas impactadas, no 

entanto isto é algo utópico” (apêndice 2, resposta nº 8). Para Frazão, em termos factuais, as redes 

sociais permitem medir o buzz gerado (apêndice 3, resposta nº 8). Estreitinho e Pinheiro referem que 

a medição dos resultados dependem sempre dos objectivos definidos, podendo ser diversas as 

ferramentas a utilizar na compreensão dos resultados da acção (apêndices 5 e 6, resposta nº 8). 

Caldas e Laranjeira referem os estudos de mercado e de opinião como as ferramentas para a 

medição dos resultados (apêndices 7 e 8, resposta nº 8). A nível da importância das activações de 

marca para uma boa comunicação, à excepção de Almeida, todos os entrevistados concordaram com 

a indispensabilidade da técnica. 

 

 Assim, é possível compreender que, na perspectiva dos entrevistados, as activações de 

marca incorporam a interacção com o consumidor, numa abordagem diferente e inovadora, sendo 

que constitui uma ferramenta que possibilita uma comunicação directa com o público-alvo. A maioria 

das marcas pode e deve ser sempre activada, de modo a manter-se no top of mind das pessoas, 

exceptuando em situações de crise, que podem ser agravadas com a activação da marca. Os 

cuidados a ter na activação de marca passam por garantir que a acção corresponde aos valores e 

ideia da marca que o público tem, a par da verificação de todas as vertentes técnicas necessárias à 

realização da acção. As principais vantagens apontadas estão relacionadas com a proximidade 

conseguida na activação, sendo que se poderá traduzir em reforço da notoriedade e permanência no 

top of mind do público-alvo, distinguindo a marca da concorrência. Com praticamente nenhuma 

desvantagem referida, as activações de marca apenas poderão trazer desvantagens à marca caso 

sejam mal planeadas ou executadas. A nível de resultados, estes deverão ser medidos de acordo 

com os objectivos previamente definidos, sendo a escolha dos instrumentos de medição dependente 

do que foi planeado atingir, existindo a possibilidade de recorrer a estudos de mercado e opinião. O 

retorno da acção é visto como temporário pela maioria dos entrevistados, sendo que poderá ser 

potenciado e prolongado se a acção for integrada num plano de comunicação da marca e, 

consequentemente, apoiada por outras ferramentas comunicacionais. Por fim, a activação de marca 

parece ter uma grande importância no actual ambiente comunicacional português, sendo que apenas 

um dos entrevistados refere que na sua área (televisão) não é uma técnica indispensável. 
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IV.2. A imprensa especializada e as activações de marca 

 De modo a complementar a concepção de activação de marca, recorreu-se à leitura da 

imprensa especializada. 

 A recente activação da Heineken para a final da Champions League de 2014, decorrida em 

Lisboa, foi alvo de notícia, tendo sido referido pelo entrevistado que os investimentos incluem 

“activação above e below the line, ou seja, estão os patrocínios a clubes, à selecção nacional, à Liga, 

e também aquilo que gastamos este ano ao nível da activação local da Champions League” (Durães, 

2014). As activações de marca da Caixa Geral de Depósitos no Rock In Rio 2014 “envolvem um bag 

jump (…) e mupis interactivos” (“A estrela és tu”, 2014). No Indie Lisboa 2014, as activações de 

marca decorreram nos locais das sessões do Festival, e nas componentes mais sociais do evento, 

como as festas. Já a organização do Lisbon Bar Lisboa de 2014 desenvolveu uma estratégia de 

comunicação assente em activações de marca, cujos objectivos eram fomentar “a interacção entre 

especialistas, profissionais e consumidores” (“Como as marcas gostam do Indie”, 2014). A Worten 

também apostou numa acção de activação de marca, descrita como “diferenciadora” e que ”visa 

reforçar a proximidade da marca com os consumidores” (“Já viu o W Man hoje?”, 2014). Em relação à 

edição de 2013 do Portugal Open, foi escrita uma notícia em que era referida a activação da marca 

Primor, através de “acções de degustação inspiradas nos anos 50 e 60, aos quais remonta a origem 

da marca” (“Marcas activam-se no Portugal Open”, 2013). O patrocínio da marca Sumol às Festas 

Populares de Lisboa de 2011 foi complementado com uma activação de marca, que teve como 

objectivos “dar continuidade ao conceito da marca Sumol Zero, implementado em anos anteriores, e 

(…) juntar uma festa alternativa ao programa das festas de Lisboa” (“Arraial Sumol Zero desce à 

Bica”, 2011). 

As agências de comunicação têm vindo a desenvolver e a especificar a área das activações 

de marca. Uma que pretendia inovar na área das activações de marca, lançou uma nova área de 

negócio, “que tem por principal intuito associar tecnologias ao branding e criar brand experiences em 

diversos meios publicitários” (“My.Sensys apresenta Innovate para activação de marcas, 2011”). 

Outra agência também explorou a vertente das activações de marca e branding numa nova área de 

negócio, centrando-se “nas oportunidades proporcionadas pelo encontro entre os espaços on e 

offline” (“GCI reforça área de activação com Engage”, 2013). 

No contexto dos festivais de música, o artigo intitulado “77% dos festivaleiros aprecia 

activações das marcas” (2012) refere que a maioria dos festivaleiros gosta das activações de marca, 

sendo que mais de metade se recorda das marcas presentes no recinto. Ainda neste estudo, a 

maioria dos inquiridos crê que os patrocinadores melhoram a experiência do festival, bem como 

consideram que as activações de marca são positivas. Neste contexto, 85% dos inquiridos revela ter 

tido uma experiência positiva com a marca, sendo que 36% revelou ficar mais predisposto à compra 

dos bens ou serviços activados. Nos Jogos Olímpicos de 2012, de acordo com o artigo “Marcas 

conquistam maior notoriedade nos Jogos Olímpicos de Londres” (2012), as marcas activadas 

registaram um crescimento da notoriedade entre os 10 e os 15%. Neste artigo, é ainda referida a 
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activação através da televisão, que registaram 70% de preferência dos inquiridos para tomarem 

contacto com as marcas. Ramiro (2013) num artigo para a revista Briefing, refere que as boas acções 

de activação fazem o consumidor “olhar, sentir e vivenciar algo, que mais tarde será recordado”.  

Destas notícias, é possível compreender que a activação de marca é vista como uma técnica 

que envolve vários meios, tendo como principal objectivo a interactividade. Assim, as activações de 

marca recorrem frequentemente a acções inovadoras e diferentes, pretendendo que a acção seja 

recordada pela experiência positiva que proporciona ao público-alvo, aumentando a notoriedade da 

marca. Em relação ao trabalho das agências de comunicação, é possível observar o crescimento da 

especialização em acções de activação de marca por parte das agências em Portugal, sendo um 

serviço oferecido por todas as agências de comunicação contactadas no âmbito deste trabalho. 

Pode-se ainda inferir que as activações de marca no sector dos festivais musicais são bem recebidas, 

obtendo feedback positivo da maioria dos festivaleiros. 

É ainda de referir a frequência das notícias acerca de activações de marca na imprensa 

nacional. Tendo em conta os artigos utilizados para o presente trabalho, é possível constatar que 

existiu um aumento no número de artigos referentes a activações de marca desde 2011 a 2014. 

Como é visível na tabela nº 5, foram encontradas mais notícias acerca de activações de marca em 

2014 do que em qualquer ano desde 2011. Apesar de apenas serem consideradas as notícias que 

permitissem compreender o conceito de activação de marca e não todas as que apenas referem a 

técnica, é possível perceber que o número de referências na imprensa especializada tem vindo a 

aumentar nos últimos anos. 

Tabela 5: Número de notícias acerca de activações de marca consideradas para o trabalho 

Ano Número de notícias acerca de 

activações de marca 

(consideradas para o trabalho) 

2011 2 

2012 2 

2013 3 

2014 (até Maio) 4 

Elaboração Própria 

 

  

IV.3. “The Walking Dead  Blood Store” – Case Study 

 Para o case study deste trabalho, foi escolhida a acção da FOX “The Walking Dead Blood 

Store”. A escolha desta activação de marca prende-se com o facto de ser uma das mais recentes 
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acções da FOX International Channels de Portugal, direccionada para uma das séries de maior 

sucesso nacional e internacional do canal FOX – a série The Walking Dead.  

“The Walking Dead Blood Store” – a ideia e o conceito 

 A “The Walking Dead Blood Store” é uma activação de marca que apresenta um conceito 

inovador em todo o mundo. No ano de 2013 a série já se tinha associado a famosos, que 

“zombieficou”, de modo a apelar à doação de sangue. Contudo, no ano de 2014, tendo em conta a 

crescente falta de sangue nos Bancos portugueses e com o número de dadores a diminuir, surgiu a 

ideia de os fãs de The Walking Dead poderem doar sangue em troca de merchandising da série que 

tanto gostam.  

É neste contexto que é desenvolvido o conceito da activação: a criação da primeira loja do 

mundo com produtos da série, em que a moeda é o sangue. Cada vez que é realizada uma doação 

de sangue, é emitido um comprovativo, que pôde ser trocado por diversos produtos da série. 

Contudo, existiam diversos produtos com valores diferentes. Desta forma, e dado que cada pessoa 

apenas pode doar sangue em períodos intervalados, quem quisesse obter os produtos mais caros 

necessitava de convencer os familiares e amigos a doarem sangue. As doações de sangue puderam 

ser efectuadas em qualquer local apropriado, apenas era necessário que os fãs se deslocassem à 

loja com os comprovativos. A acção teve como objectivo “sensibilizar os fãs de umas das séries mais 

populares na televisão portuguesa para se tornarem dadores”, segundo se lê no press release 

enviado a 20 de Fevereiro de 2014 pela FOX International Channels.  

Como funcionou a “Blood Store”?  

 Entre os dias 07 e 16 de Fevereiro de 2014 abriu a loja “The Walking Dead Blood Store” no 

centro comercial Dolce Vita Tejo, nos arredores de Lisboa. O local foi decorado com a temática The 

Walking Dead, relembrando cenas da série, como se pode ver na Ilustração 4. 

Ilustração 4: A "The Walking Dead Blood Store" 

       

     

Fonte: FOX International Channels 

Durante os dez dias da acção, a loja esteve aberta das 12h00 às 20h00 durante a semana e 

das 11h00 às 23h00 no fim-de-semana. O Instituto Português de Doação e da Transplantação esteve 
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a realizar colheitas de sangue no local, entre 14h00 e as 19h00. O sucesso da acção levou a que as 

doações realizadas na loja, inicialmente previstas entre os dias 07 e 10 de Fevereiro, fossem 

prolongadas até ao encerramento da loja, no dia 16 do mesmo mês.  

 Os produtos da loja tinham cariz diversificado, tratando-se de merchandising da série. Livros, 

t-shirts, armas domésticas, posters, canecas, jogos de Playstation, livros de banda desenhada The 

Walking Dead, entre outros, foram alguns dos objectos pelos quais foram trocadas dádivas de 

sangue. Alguns dos produtos disponíveis encontram-se representados na Ilustração 5.  

Ilustração 5: Alguns dos produtos da “The Walking Dead Blood Store” 

 

Fonte: FOX International Channels 

 

A campanha da “Blood Store”  

Esta acção foi complementada por uma campanha de comunicação em diversos meios. Em 

primeiro lugar, é necessário referir que esta activação de marca surge no contexto da estreia da 

segunda parte da quarta temporada da série The Walking Dead, com estreia a 10 de Fevereiro de 

2014.  

A comunicação da “The Walking Dead Blood Store” recorreu a outdoors, anúncios on air, na 

rádio, na imprensa e online (ver Ilustração 6). A nível de outdoors, foram colocados 100 billiboards na 

MOP network. Os spots televisivos passaram em 6 canais: FOX, FOX Crime, FOX Life, FOX Movies, 

FX e National Geographic Channel, num total de 629 vezes durante 3 semanas, com mais 

intensidade em FOX Life e FOX. Na rádio, a RFM, Cidade FM, Rádio Comercial, M80 e Megahits 

passaram o spot durante 9 dias, entre as 07h00 e as 22h00. Quanto à imprensa, a “The Walking 

Dead Blood Store” teve 3 anúncios de meia página ímpar no Jornal I. A nível de online, a campanha 

contou com 100.000 Mrecs e 150.000 Text Links no website Sapo.pt. No website da FOX, foi criado 

um microwebsite dedicado à acção, com todas as informações necessárias – produtos, local, horário, 
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entre outros. Para além dos anúncios no website da FOX, todos os restantes websites FIC tiveram 

banners da “The Walking Dead Blood Store”.  

Ilustração 6: Outdoor, anúncio no Jornal I e microwebsite da “The Walking Dead Blood Store” 

      

 

Fonte: FOX International Channels 

 

Para além da campanha nos meios de comunicação, foram ainda enviados 3 press releases 

pelo departamento de comunicação da FOX – o primeiro antes da acção; o segundo quando a data 

das colheitas no local foi alargada; e o terceiro no final da campanha, como resumo dos principais 

resultados. 
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Os resultados 

 Não podendo ser divulgados os resultados de audiência da estreia da segunda parte da 

quarta temporada de The Walking Dead, apenas podem ser analisados os resultados da acção em si. 

Na loja, inscreveram-se 373 pessoas para doarem sangue, sendo que destas, apenas 282 puderam 

concluir a doação, após o despiste do IPST. 67% das doações durante a campanha foram de novos 

dadores, sendo que existiu um aumento de 521% face às doações da última campanha. Foram 

entregues 434 comprovativos na loja, respectivamente trocados por objectos da série. As doações na 

“The Walking Dead Blood Store” representaram 2,6% do total de doações no período da campanha. 

Todos estes dados foram avançados pela FOX International Channels. A loja contou ainda com a 

visita dos actores Sara Prata e Cifrão. A acção resultou em 98 notícias e artigos na imprensa ou em 

plataformas online sobre a “The Walking Dead Blood Store”, sendo que, no mesmo período, 

acrescentam-se 90 notícias ou artigos, em que apenas foi referida a série The Walking Dead. 

 A “The Walking Dead Blood Store” afigura-se como uma activação de marca, ao ter fornecido 

aos fãs da série uma experiência com a mesma. A acção teve uma loja física, com decoração 

inspirada na série, em que se procurou que o público-alvo interagisse e recordasse a marca. A 

iniciativa foi ainda realizada em parceria com o IPST, apresentando uma componente de cariz social. 

Pelos resultados obtidos, pode-se perceber que a campanha foi bem-sucedida nas duas vertentes. 

Em primeiro lugar, o número de dadores de sangue naquele período aumentou, sendo que mais de 

metade eram novos dadores, o que é um dado extremamente positivo. Por outro lado, a quantidade 

de notícias não pagas, resultantes apenas das relações públicas, permite considerar que a campanha 

teve um enorme sucesso. Com quase 100 referências na imprensa e em websites, e outras 90 

referências à série que deu mote à acção, a activação resultou no aumento da notoriedade da série e 

da marca associada, a FOX.  

 

 

 

V. Discussão dos resultados 
 

Tendo em consideração os resultados obtidos, é possível verificar que apesar das activações 

de marca representarem uma técnica há muito utilizada, apenas há relativamente pouco tempo 

começaram a surgir representadas por esta designação. Dado isto, as conceptualizações existentes 

são ainda demasiado generalistas. A expressão “activação de marca” pode ser utilizada para se 

referir a uma acção no terreno (apêndice 7, resposta nº 1), como foi o caso da “The Walking Dead 

Blood Store”, até como tudo em que a marca surge (apêndice 8, resposta nº 2), como foi referido nas 
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entrevistas por Caldas e Laranjeira, respectivamente. Na própria imprensa especializada, “activação 

de marca” surge para designar diferentes acções, com recursos aos mais diversos meios. 

A nível académico, a informação encontrada permite perceber a activação de marca como 

uma ferramenta de comunicação, que vem complementar as já existentes no âmbito comunicacional 

below the line. O conceito é associado à actividade de branding na perspectiva de Morel e outros 

(2003) e de Dorozala e Kohlbrenner (2008). É também possível concluir que a activação de marca 

permite o contacto directo com o público-alvo de forma eficaz (Caldeira et al., 2012, p. 7), recorrendo 

a acções criativas e diferentes. Contudo, não existe uma diferenciação clara entre activações de 

marca e outras ferramentas de comunicação below the line, como o marketing de guerrilha, por 

exemplo, nem são explorados academicamente as vantagens e desvantagens da técnica. 

Das entrevistas aos profissionais, é possível compreender que existem perspectivas 

diferentes sobre a conceptualização, mas que apesar destas diferenças, as vantagens e 

desvantagens apresentadas, a par dos principais cuidados na execução da acção, parecem coincidir 

na generalidade. Interacção e experiência são os conceitos mais recorrentes na definição de 

activação de marca, sendo que é apresentada como uma ferramenta que permite uma abordagem 

inovadora. A proximidade que esta ferramenta permite é apontada como uma grande vantagem da 

técnica, que reforça a notoriedade da marca. As desvantagens apenas existirão caso a marca seja 

mal activada – que o plano de activação seja mal elaborado, ou que as condições no local da 

activação não sejam garantidas. Tendo em conta que as entrevistas foram realizadas a profissionais 

no panorama comunicacional português, à excepção de Estreitinho, é possível ainda perceber que a 

activação de marca se afigura essencial, exceptuando na opinião de Almeida, acerca do sector 

televisivo. 

Na imprensa especializada, das notícias consideradas, existe um maior fluxo de notícias 

sobre activações de marca nos últimos dois anos do que no período de 2011-2012, o que permite 

compreender que em Portugal esta ferramenta tem vindo a ganhar destaque no meio especializado. 

As notícias encontradas e consideradas relevantes para o trabalho abordam exemplos de activações 

de marca, o surgimento de novos segmentos de empresas especializados em activações de marca, a 

par de um artigo de opinião e dos resultados de um estudo. Foi possível compreender que, na 

imprensa especializada, a activação de marca representa uma técnica que recorre aos mais diversos 

meios para interagir com o público, através de acções inovadoras e diferentes, que visam aumentar a 

notoriedade da marca, ao fornecer uma experiência positiva ao consumidor.  

Através do case study, definido como uma activação de marca, podemos verificar que existe 

a componente da interacção, através de uma acção inovadora e diferente. Os resultados da “The 

Walking Dead Blood Store” traduziram-se no sucesso da campanha e também no aumento da 

notoriedade, com uma grande presença na imprensa e em notícias online não só da acção, mas 

também da série que se estava a promover – The Walking Dead. A acção transmitia os valores da 

série, ao mesmo tempo que aliou a componente de responsabilidade social.  
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Com isto em consideração, podemos concluir que “activação de marca” ainda é um termo 

pouco consensual, apesar de ser utilizado com alguma frequência. Tanto os entrevistados, como a 

imprensa especializada utilizam “activação de marca” para se referirem a diversas acções de 

comunicação. A opinião dos especialistas entrevistados parece divergir de Dorozala e Kohlbrenner 

(2008) e de Morel e outros (2004), que adoptam uma visão das activações de marca mais 

direccionada para os produtos, nas vertentes de branding e da transmissão de valores da marca nos 

produtos/serviços da mesma. O resultado das entrevistas aponta para uma conceptualização de 

activação de marca direccionada para uma ferramenta de comunicação below the line, que tem uma 

forte componente de interacção com o público-alvo, fornecendo uma experiência com a marca. 

Apesar disto, e podendo ser considerando um ponto de concordância entre a vertente académica e a 

opinião dos especialistas, alguns dos profissionais entrevistados referem que as acções de activação 

devem expressar os valores da marca, não só para todas as comunicações da marca se 

apresentarem coerentes entre sim e representarem uma marca coesa, mas também para 

corresponderem às expectativas dos consumidores em relação à marca.  

A imprensa especializada vem corroborar a opinião dos especialistas em algumas das 

questões. No caso dos meios utilizados pelas activações de marca, foram encontrados artigos na 

imprensa que indicam que as marcas podem ser activadas com recurso a diversos meios, tal como é 

indicado por Frazão (apêndice 3, resposta 2) e Laranjeira (apêndice 8, resposta 2). A imprensa refere 

ainda as activações de marca como acções inovadoras e diferentes, que têm como principal objectivo 

a interactividade, o que se cruza com a opinião da maioria dos entrevistados: Almeida, Frazão, 

Lourenço, Caldas e Laranjeira (apêndices 2, 3, 4, 7 e 8, questão 2). Na imprensa, foram ainda 

referidos casos de activações on e offline, no contexto dos serviços oferecidos por uma empresa. 

Contudo, as notícias que apresentam acções específicas são referentes a activações físicas, no 

terreno, em que o consumidor contactou e experienciou a marca. 

O que significa então activar uma marca? As evidências apontam para a interactividade e 

relação directa com o consumidor como os principais ponto da activação de marca. Fugindo aos 

tradicionais paradigmas da comunicação unidireccional, esta técnica tem como objectivos fornecer ao 

público uma experiência com a marca, através do recurso a acções inovadoras e diferentes, que 

captem a atenção do público e que levem ao seu envolvimento com a marca, criando uma relação 

positiva com a mesma. A activação de marca permite aumentar e reforçar a notoriedade da marca 

quando bem executada, sendo que os seus efeitos, essencialmente temporários, podem ser 

potenciados quando integrados numa estratégia de comunicação a longo prazo. As activações, tal 

como a restante comunicação da marca, deverão estar em consonância com os valores e ideais da 

marca, de modo a existir uma imagem sólida e coerente da marca.  
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Considerações Finais 
 

Os estudos apontam para consumidores saturados das tradicionais mensagens publicitárias, 

o que resulta na perca da eficácia dos tradicionais meios de comunicação. Com isto, os profissionais 

da área do marketing e da comunicação procuram novas maneiras de chegar ao público-alvo, e, se 

possível, também mais económicas, para fazer face às reduções de budgets sofridas na área da 

comunicação. Deste modo, as ferramentas de comunicação below the line têm vindo a ganhar 

destaque. Para além das já conhecidas relações públicas e acções de marketing de guerrilha, existe 

uma nova ferramenta a ganhar protagonismo: as activações de marca.  

Activação de marca é um conceito relativamente recente, sendo que a Academia ainda pouco 

explorou o assunto. Com o complemento das entrevistas realizadas, a par da consulta da imprensa 

especializada e do case study apresentado, pode-se concluir que a definição de activação de marca 

ainda não é consensual. Contudo, é possível perceber os principais pilares desta técnica: interacção, 

experiência e abordagem inovadora. Assente nestes princípios, a activação de marca visa chamar a 

atenção do público, ao apresentar algo diferente, e permite que a marca entre directamente na vida 

do consumidor, que faça parte da sua rotina e das suas memórias quotidianas e a longo prazo. Numa 

técnica em que o único limite é a imaginação, o custo de implementação pode ser bastante reduzido, 

um dos factores que torna esta técnica ainda mais apetecível pelos departamentos de comunicação e 

marketing das empresas.  

Para a realização do trabalho, a escassa informação académica encontrada afigurou-se como 

um desafio, que levou à realização de entrevistas e à consulta da imprensa especializada para 

conseguir compreender e operacionalizar o conceito de activação de marca. Contudo, foram 

contactadas quase 40 pessoas, sendo que apenas sete aceitaram responder às questões, apesar 

das múltiplas tentativas de contactos. A nível da imprensa especializada, a obtenção de informação 

relevante para o trabalho também foi pautada de alguma dificuldade, uma vez que a maioria dos 

artigos que referiam a técnica não a exemplificavam ou abordavam temáticas consideráveis para a 

compreensão das próprias activações de marca. Como tal, foi necessário alargar o prazo de pesquisa 

até 2011, mas sendo visível uma maior concentração de notícias nos últimos anos, o que permite 

perceber que a imprensa especializada portuguesa tem vindo a dar maior destaque a esta técnica. A 

nível do case study, a participação no estágio foi crucial para a elaboração do mesmo, a par da 

informação cedida pela FIC. É ainda de referir que seria interessante avaliar o buzz gerado a nível 

das redes sociais, a par da realização de estudos acerca da notoriedade e reputação antes e depois 

da campanha, de modo a compreender os resultados da acção. Contudo, devido às limitações que se 

impõem a este trabalho, não foi possível realizá-las.  

O estágio realizado afigurou-se uma importante fonte de aprendizagem. Não só permitiu o 

contacto directo com a elaboração e execução de uma activação de marca, mas como também 

permitiu obter uma visão mais abrangente acerca do actual mercado comunicacional português. 
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Tendo em conta que o estágio decorreu numa empresa multinacional, em que a notoriedade já é 

elevada, foi bastante interessante e relevante observar os efeitos de uma acção como a “The Walking 

Dead Blood Store” na forma como a marca é percepcionada pelo público-alvo. Numa perspectiva 

mais lata, considera-se que o estágio constituiu numa componente bastante importante da 

aprendizagem profissional, uma vez que permitiu colocar em prática os conceitos aprendidos no 

decurso da licenciatura e que enriqueceu os conhecimentos nas áreas de marketing e relações 

públicas.  

Deste modo, espera-se que este relatório complemente a visão académica acerca das 

activações de marca. Ainda muito há a explorar sobre este assunto, especialmente na área da 

medição dos resultados das activações. Uma vez que o número de marcas que recorre a técnicas de 

comunicação below the line está a aumentar, especialmente as activações de marca, é seguro dizer 

que ainda irá ser um tema bastante debatido não só a nível académico, mas também profissional. O 

crescimento de eventos como o Rock In Rio, em que as marcas presentes têm de se activar, ou a 

crescente exigência dos consumidores, leva a que as marcas se procurem distinguir de maneira 

criativa e diferente. E, num mercado cada vez mais saturado, em que os produtos e serviços se 

assemelham cada vez mais entre si, manter a marca no top of mind dos consumidores é o desafio 

que se impõe. Numa outra vertente, será também interessante explorar as interacções online e 

físicas, uma vez que as activações de marca apontam para uma experiência com o consumidor 

essencialmente física, apesar de existirem alguns apontamentos que referem activações online. 

De modo geral, considera-se que os objectivos do trabalho foram atingidos, sendo que foi 

possível compreender o conceito de activação de marca, a par das suas principais vantagens e 

desvantagens. Foi ainda estudado um caso da FOX, a “The Walking Dead Blood Store”, 

considerando a sua elaboração e implementação, a par da análise dos principais resultados da 

acção.  
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1. Guião de entrevista para especialistas na área 
  

Este é o modelo geral de entrevista aplicada aos vários especialistas da área. As perguntas 

foram adaptadas, conforme a área da empresa do entrevistado em questão. 

1.    Quando é que se começou a ouvir falar de activação de marca? Em que contextos ou 

situações? 

2.    O que entende como “activação de marca”? Quais são as principais diferenças face a 

outros instrumentos de comunicação? 

3.    Quando deve ser uma marca activada? E quais são os casos em que desaconselha que 

se active a marca? 

4.    Quais os principais cuidados no planeamento e execução de uma activação de marca? 

5.    Que vantagens poderá trazer para a marca? E desvantagens? [aqui, foi focado em cada 

entrevista o sector de actividade em questão] 

6.    Qual a importância da activação de marca na área da [sua empresa]? 

7.    Qual o retorno que a activação de marca traz? Pode traduzir-se num efeito a longo prazo 

ou é essencialmente efémero? 

8.    Como é que isso pode ser medido? 

9.    Considera as activações de marca um instrumento essencial para uma boa comunicação 

ou é algo dispensável? Porquê? 
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2.  Entrevista a Filipa Almeida  - FOX International 

Channels 
A seguinte entrevista foi realizada via email a Filipa Almeida, Brand Manager dos canais FOX, 

FOX Crime e FX na FOX International Channels de Portugal, no dia 02 de Dezembro de 2013. 

1. Quando é que se começou a ouvir falar de activação de marca? Em que contextos ou 

situações? 

Penso que desde há muito que a activação de marca está presente, mas o boom de concertos, 

festivais e eventos como por exemplo o Rock in Rio, veio sem dúvida reforçar a utilização desta 

ferramenta de marketing e trazê-la para as luzes da ribalta. As activações de marca podem surgir 

integradas em campanhas de marketing mais completas ou de forma isoladas, dependendo muito da 

oportunidade ou estratégia da marca.    

Também podem existir activações da marca que organiza no próprio evento, um bom exemplo é o 

caso da FOX que faz activações próprias nas suas festas de Halloween ao mesmo tempo que 

existem activações de outras marcas. 

2.  O que entende como “activação de marca”? quais são as principais diferenças face a 

outros instrumentos de comunicação? 

Entendo activação de marca como uma oportunidade de expor a marca e/ou produto e gerar 

interacção entre os consumidores e em determinados locais ou eventos, criando assim uma 

experiência diferente e mais próxima do que a publicidade habitual, que tem apenas um sentido: 

Marca  consumidor. Ao colocar a marca num local/evento onde os consumidores estão presentes 

de forma activa e a experienciar coisas positivas, potenciamos também que essa atitude positiva se 

estenda à marca. No entanto, ao utilizar este instrumento é preciso ter em conta que este efeito não é 

garantido só por a marca estar presente e que este efeito não acontece com todas as marcas, 

acredito que deverá existir sempre uma correlação entre o tipo de evento, a marca que o organizou e 

a marca que faz activação. 

3.  Quando deve ser uma marca activada? E quais são os casos em que desaconselha que se 

active a marca? 

Dependerá muito da estratégia de cada marca, do tipo de área em que actua, do produto/serviço e 

seu estado de maturidade e de quais os objectivos. 

Desaconselho que se active a marca quando o evento não tenha qualquer relação com a marca ou 

produto que se quer lá promover, podendo causar estranheza e anticorpos no consumidor, em vez de 

interacção e um sentimento positivo. Mas acima de tudo, desaconselho que se faça activação de 

marca mal feita, uma má activação não só não cumpre o objectivo junto do consumidor, como é um 

desperdício de budget. 

4.  Quais os principais cuidados no planeamento e execução de uma activação de marca? 
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Garantir que a activação acrescenta valor ao consumidor, que é bem executada e que está em linha 

com a comunicação e guidelines da marca. 

5.  Que vantagens poderá trazer para a marca? E desvantagens? 

Vantagens: goodwill por parte do consumidor, reforço da notoriedade da marca, custo reduzido 

(sendo que este ponto é variável), oportunidade de marcar presença num evento muito concorrido ou 

on target 

Desvantagens: numero reduzido de pessoas impactadas por activação. A activação decorre num 

local ou evento especifico e raras vezes tem exposição fora do mesmo, impactando apenas as 

centenas ou milhares de pessoas presentes, consoante falemos de um evento pequeno ou algo 

massivo como uma activação por exemplo: 

- Uma festa numa discoteca com 200 pessoas 

- activação no estádio da Luz com 40.000 espectadores 

- no Rock in rio, com centenas de milhares. 

6. Qual a importância da activação de marca na área da FOX International Channels? 

É um instrumento que tem vindo a ser utilizado com alguma frequência nos últimos anos, apesar de 

não ser um dos pilares da estratégia de marketing da empresa. Associamo-nos a eventos que 

estrategicamente façam sentido para nós, quer seja porque: 

- é importante promover a utilização da nossa nova aplicação de Iphone e por isso aproveitamos uma 

festa para a dar a experimentar aos presentes 

- queremos estar em parceria ou marcar presença num evento de forma a que possamos impactar 

publico dessa marca e servir assim como recomendação dos nossos canais/produtos e gerar se 

interesse. – Sabemos que o espectador tem interesse em determinada área e temos campanha de 

uma  marca dessa área a passar nos nossos canais e queremos transpor essa associação para fora 

do canal. Exemplo: activações em concertos 

- é uma plataforma lowcost para criar momentos de comunicação para a marca, como por exemplo o 

caso da Tour FOX Life em bares por todo o país, em que oferecíamos bebidas. 

(entre outras coisas) 

6.  Qual o retorno que a activação de marca traz? Pode traduzir-se num efeito a longo prazo ou 

é essencialmente efémero? 

Isoladamente e sem o apoio de outras ferramentas de marketing por trás, acho que é efémero. Se for 

algo recorrente que a marca faça bem feito e com o devido suporte de marketing, poderá ser mais 
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duradouro e contribuir para a notoriedade da marca. Se a activação se tornar algo viral ou num 

fenómeno, poderá ter um prazo um pouco mais duradouro. 

O retorno é notoriedade de marca e goodwill. 

7.  Como é que isso pode ser medido? 

Poderia ser medido através de inquéritos a todas as pessoas impactadas, no entanto isto é algo 

utópico. Penso que os resultados serão sempre subjectivos e difíceis de medir. 

9. Considera as activações de marca um instrumento essencial para uma boa comunicação ou 

é algo dispensável? Porquê? 

Acho que há marcas que precisam mais deste instrumento do que outras e áreas de negócio em que 

faz mais sentido do que noutras. No caso da FOX, não me parece que seja algo essencial, apesar de 

em determinadas ocasiões poder fazer sentido. 
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3.  Entrevista a Rui Frazão - Velvet – Design e Publicidade 

A seguinte entrevista resulta da transcrição da entrevista realizada a Rui Frazão, director da 

agência Velvet – Design e Publicidade, no dia 23 de Dezembro de 2013, nas instalações da FOX 

International Channels, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. 

1. Quando é que começou a ouvir falar de activação de marca? E em que contexto ou 

situações é que costuma ouvir? 

Ah, ok. Mas quando é que… Mas isso não é uma entrevista direcionada; é no mercado, quando é que 

começaram a surgir? 

Sim, sim. 

Ah, ok. Isso são coisas de fundo, que as activações de marca já são muito antigas… 

Sim, mas o termo mesmo em si, ou com outro… o conceito? 

A grande força foi nos últimos dez anos. Há dez anos atrás é que começou a surgir mesmo. Dantes, 

era tudo muito mais media tradicional, campanhas, imprensa, Tv, tudo. Depois as marcas começaram 

a perceber que isso era muito distante para o público. O público queria sentir as marcas junto com 

eles, queria sentir que a marca lhes proporcionava festas, eventos, acções, e que a marca estava 

ligada com eles não simplesmente nos meios de comunicação tradicionais; não era dizer a uma 

pessoa “vai para a noite, bebe Smirnoff e diverte-te” não. As marcas é que começaram a dizer “ok, 

nós não podemos dizer isto, não podemos estar tão distantes”. Então, especialmente de há 10 anos 

para cá – e estamos aqui a falar em Portugal… 

Sim, sim. 

Foi mesmo, de há 10 anos para cá, eu cheguei a apanhar isso, foi na minha entrada para este meio, 

comecei a apanhar o shift onde se dizia, onde havia ali 10% para a activação. Hoje em dia, há muitas 

marcas que só querem fazer activação. A Red Bull é dos melhores casos, e só quer é… Já largou os 

anúncios dos desenhos animados que eles tinham. Estão é com aviões, gajos a saltar, tudo e a Red 

Bull foi se calhar uma das pioneiras nisso. Portanto, eu diria que há 10 anos. Há 10 anos que passou 

a ser considerado quase como que um meio brutal, em vez de ser o pequenino meio – um bocado 

como aconteceu no digital. O digital tinha um bocadinho de porcento para gastar em digital; hoje em 

dia não. O digital é um mega meio. E pronto.  

2. O que entende como activação de marca? O que é uma activação de marca? 

A activação de marca é sempre que a marca, de uma forma física, está em conjunto com o 

consumidor. Ou seja, é sempre que uma marca proporciona uma experiência real ao consumidor. A 

activação até pode ser alguma coisa que passa na televisão, mas leva o consumidor a fazer algo ou 

leva o consumidor a interagir. É sempre quando há interacção.  
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E quais são as principais diferenças face aos outros instrumentos de comunicação? Por 

exemplo, o marketing de guerrilha, como é que distingue aqui? 

O marketing de guerrilha e activação… Ou seja, uma das activações pode ser via marketing de 

guerrilha. Eu lembro-me de ter reparado nessa pergunta! Eu, se quero fazer uma activação, eu posso 

fazê-la via marketing de guerrilha. Ou seja, o leque das activações tem lá dentro eventos, self 

sponsoring,  tem… self sponsoring não! Tem inúmeras acções e uma delas pode ser via marketing de 

guerrilha. A não ser que o marketing de guerrilha não seja interactivo, seja alguma coisa que 

acontece e a pessoa viu. Mas à partida, o marketing de guerrilha é sempre uma activação de marca. 

3. Quando é que uma marca deve ser activada? E quais são os casos em que não deve ser? 

Quando é que desaconselha que seja activada? 

Praticamente sempre, é sempre positivo, ou sempre que… Sempre que proporcionar uma 

experiência positiva para o consumidor, é uma boa altura para activar. Sempre que agora no Natal eu 

for ali para a Praça do Comércio e a Super Bock e uma série de marcas fizerem ali um show de luz, 

fizeram bem em activar. É uma activação gira, porque cria ali animação. Cria um motivo para as 

pessoas estarem ali todas juntas a ver alguma coisa em comum. Agora, quando é que não devem… 

Quando fazem asneira da grossa, como é o caso da Pepsi. Quando a Pepsi fez asneira da grossa, o 

melhor é não ir para a rua fazer acções e eventos e o que quer que seja. Quando a marca está numa 

posição débil, a pior coisa que pode fazer é uma activação. A não ser que essa activação. A não ser 

que essa activação tenha por intenção remediar essa asneira. É um jogo perigoso. O melhor 

conselho quando há drama real é fazer gestão de crise, e a gestão de crise mais conhecida é manter 

o silêncio, baixar um bocadinho a crista. 

5. E que vantagens pode trazer para a marca, uma activação de marca? 

A maior de todas é a proximidade com o público. É como nós fazermos quando se faz uma festa da 

Fox, é a pessoa vai ter connosco, nós ligamo-nos à pessoa de uma maneira que outro meio qualquer 

não tem. A grande vantagem é isso, é começar a fazer parte do universo real da pessoa e não 

apenas do universo de comunicação, onde a pessoa é empacotada pela marca, mas a marca não 

interage de forma alguma com ela.  

E a nível de desvantagens? 

Qual é a desvantagem de uma activação de marca? Epá, a grande desvantagem é que a experiência 

que a pessoa vai ter da activação tem de corresponder à expectativa que a pessoa tem da marca. 

Nós tivemos o caso disso na Fox …[interrupção externa]. 

O perigo é esse mesmo. A pessoa gosta muito de uma marca, tem uma percepção sobre a marca, 

que pode ser aquela que for. A activação tem, de alguma forma, corresponder a isso. Se não 

corresponde, se é abaixo das expectativas, ou seja, se é um evento da FOX, a pessoa sabe que vai 

ser um evento em grande, que vai ter entretenimento, “vou-me divertir”. Se não corresponde a isso, 
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vai haver drama. Esse é que é o grande perigo. É a realidade da activação não corresponder à 

percepção que a pessoa tem da marca. 

4. Então, é um dos grandes cuidados que tem de se ter. 

Total. Se a Red Bull fizer um evento, uma activação qualquer, que seja uma coisa tosca, como… sei 

lá, uma corrida de bonecos, uma coisa assim. As pessoas sabem, e ouvem falar: “evento Red bull, 

corrida de bonecos”. As pessoas vão à mesma. Chegam lá e vêem uma corrida de bonecos chatos… 

Aí é brutal, porque toda a gente sabe que a Red Bull faz isto, isto e aquilo e a Red Bull é uma marca 

cheia de vigor e de loucura e adrenalina. Se a pessoa chega lá e não corresponde… Agora, se for 

uma marca subtil, aí… sei lá, a leite Matinal convida para um sunset a pessoa vai para lá com 

serenidade, sabe que vai estar e ver um por do sol bonito. É essa a expectativa que a pessoa tem da 

marca. É uma marca serena e tranquila e portanto, à partida aí está tudo bem.  

6. E, portanto, que áreas de empresas costumam activar as marcas? 

Do lado do cliente ou do… 

Do lado do cliente. 

As principais são as marcas de bebidas, telecomunicações… No fundo, a melhor forma de resumir 

isso é todas as marcas, todas as marcas destinadas ao retalho ao consumo. Ou seja, tudo aquilo que 

seja… Ir-se-á ver muito menos uma marca, a banca – quer dizer, é estranho dizer isto… Consumo! 

Produtos de grande consumo. Desde telemóveis, telecomunicações – produtos de grande consumo. 

Está fora… Apesar dos automóveis serem de grande consumo, é muito raro uma marca de 

automóveis fazer activação. Grande consumo massificado, consumo… Acho que é isso, marcas de 

grande consumo. Isto é as marcas de grande consumo e não só… Não posso dizer isso, porque é 

normal no… Não, não, é as marcas de grande consumo. Quem mais faz é as marcas de grande 

consumo. 

Pode haver assim uma coisa mais… 

Não quer dizer que a Louis Vuittion não faça uma activação especial em que trás para ali as pessoas 

e mete uma orquestra a fazer, e não é uma marca da grande consumo. Mas sabemos que as 

grandes marcas como a Super Bock já têm no seu portefólio mega-acções de activações, e festivais 

e tudo mais. 

E quais são as vantagens que pode haver em activar as marcas nesse sector? Neste caso, no 

grande retalho? 

A vantagem é fidelizar o cliente. O cliente manter no top of mind a marca, porque uma experiência é 

muito mais forte que um impacto qualquer de uma acção de uma campanha qualquer. Se eu vou a 

um Meo sudoeste, aquilo é muito mais forte do que ver um anuncio da Meo na televisão. Se vou ao 

Meo Sudoeste, a Zon vai ficar em… sim, vai sair do top of mind de certeza. Estou no Meo Sudoeste, 

então o que me fica na mente é que estive no Meo, o Meo proporcionou-me isto, este espectáculo 
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todo. É a grande vantagem, isso. É distanciar-se da concorrência e fidelizar o cliente. Manter o cliente 

próximo.  

7. E qual o retorno que pode trazer uma activação de marca? E pode-se traduzir num efeito a 

longo prazo ou é essencialmente efémero? 

Hoje não há quase nada a longo prazo. Hoje não há quase nada a longo prazo, porque somos… A 

nossa geração é a mais infiel do mundo. Nós podemos ter… Dantes, mantínhamos uma operadora 

durante 5, 6, 7, 8 anos. Hoje, se aparecer um contracto muito mais apelativo, nós mudamos no 

mesmo instante e é isso… Eu sei que é… Eu só não acredito no longo prazo – que seja bom. Cria 

experiências… Quanto mais relevante for a experiência, mas duradoura fica a marca na mente do 

consumidor. Mas ainda assim… É sempre algo efémero, sim. Acho que como tudo, hoje em dia. Com 

tudo. 

8. E como é que pode ser medido o retorno que um activação de marca traz à marca ou ao 

produto? 

Se for em termos factuais, o facebook é uma das boas formas de avaliar qual foi o buzz que gerou. 

Sei lá, como é que se pode avaliar o retorno? Aí são os métodos normais, não é? Hoje em dia, a 

única coisa que dá para medir, tirando os Nielsens e os Marktests e isso tudo, é ver a reacção que 

houve no facebook. Não costuma originar um aumento de consumo imediato, não.  

É mais a nível do prestígio da marca, do buzz … 

Do buzz. A marca fica no buzz. A EDP patrocinou os Time-Outs, então “fixe”, deve estar muito bem. 

O Outjazz também está muito bem, “fixe”, os gajos estão em alta. 

Fala-se muito da marca, a partir daí. 

Sim, é isso. 

9. E considera que as activações de marca são um instrumento essencial para uma boa 

comunicação ou é algo dispensável? 

É essencial. Aliás, a pergunta é quase retórica, não? Hoje em dia, é o mesmo que dizer “é importante 

comunicar online?”. É essencial.  

Mas porquê? 

Quanto mais não seja, porque, ou seja, não há aqui nenhum mercado que seja único e venda alguma 

coisa que mais ninguém venda. E a partir desse momento, quanto mais não seja para se diferenciar 

da concorrência. É mais fácil diferenciar numa activação, onde não há limites àquilo que se faz. Na 

televisão, vai sempre ser um anúncio. Uma activação não tem que ser o que o outro fez. Enquanto 

um fez um festival num jardim, o outro pode fazer um festival no meio da praia. É por ai. É essencial 

estar, é essencial ser, e é a melhor ferramenta diferen.... é a ferramenta mais diferenciadora, as 
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activações. Nenhuma marca consegue ficar o mais distante de outra sem ser com as activações. E só 

se alguém… Alguém pode vir com outra teoria, mas isso é o que eu acredito. Ninguém consegue ser 

mais diferenciador do que uma activação. 

Muito obrigada! 

Nem pareceu uma entrevista! 
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4.  Entrevista a Patrícia Lourenço – SIC 

A seguinte resposta foi obtida de Patrícia Lourenço, Gestora de Marca SIC, depois do 

contacto via email com a SIC, no dia 23 de Abril de 2014. Apesar de não se tratar de respostas 

directas às questões da entrevista, a resposta incorpora vários dos elementos explorados nas 

perguntas do guião. Neste contexto, a reposta foi considerada. 

[2.]Fazer activações de marca remete para um tipo de abordagem inusitada e irreverente, que tem a 

capacidade de surpreender o público, de gerar empatia e estimular a criação de laços entre o publico 

e a marca. 

Actualmente, as pessoas são bombardeadas diariamente com imensos estímulos publicitários de 

diversas marcas, seja na rua, na imprensa, nos outdoors, etc, pelo que impera conseguir inovar e 

superar expectativas, cada vez mais. 

As acções de rua, de guerrilha, de marketing relacional, etc servem também o propósito da 

proximidade, de comunicar de forma personalizada, de forma mais cirúrgica, de mostrar a quem nos 

vê e interage connosco que estamos cá para dar sempre mais e melhor, e a quem anda mais 

desatento que a há comunicações e acções diferentes que conseguem despertar atenção e arrancar 

sorrisos quando menos se espera. 

[4.] Para estas acções serem bem sucedidas será fundamental fazer bem o trabalho de casa. Ou 

seja, perceber onde está o público, como o abordar, qual a melhor forma de conseguir atingi-lo e 

impactá-lo com a comunicação. Por mais irreverente que seja a acção ela não será eficaz se não 

transmitir a mensagem pretendida e esta for, por sua vez, bem assimilada pelo público. No terreno 

será fulcral assegurar previamente que todos os recursos logísticos, humanos, licenças, autorizações 

e burocracias estão tratadas. Por último, a base da confiança nos parceiros e fornecedores com 

quem se articulam este tipo de acções estará na base do seu sucesso. No fim de contas, as 

empresas são pessoas e a qualidade desse relacionamento interpessoal e profissional faz toda a 

diferença na concretização do objectivo a que nos propomos. 
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5.  Entrevista a Roberto Estreitinho – 1000heads 

A seguinte entrevista resulta da resposta de Roberto Estreitinho, Senior Community Manager, na 

agência de comunicação 1000heads, sediada em Londres, por email, no dia 30 de Abril de 2014. 

1.  Quando é que se começou a ouvir falar de activação de marca? Em que contextos ou 

situações? 

Historicamente, não sei quando foi a primeira vez que se falou de “activação de marca”, mas desde 

há pelo menos quatro anos (altura em que comecei a trabalhar em agencias) não passa um dia em 

que não oiça falar. O contexto é sobretudo profissional, em reuniões, briefings, conversas sobre 

trabalho para clientes. 

2. O que entende como “activação de marca”? Quais são as principais diferenças face a outros 

instrumentos de comunicação? 

Para mim uma activação de marca e tudo o que permite a uma marca destacar-se na mente e rotinas 

dos consumidores. Difere de outros instrumentos de comunicação na medida em que tudo o que uma 

empresa faz pode ser marketing, mas nem tudo é activação de marca. Um bom serviço de call center, 

por exemplo, é um instrumento de comunicação mas não é uma activação de marca. 

3. Quando deve ser uma marca activada? E quais são os casos em que desaconselha que se 

active a marca? 

A partir do momento em que o objectivo das marcas é trazer mais lucro as empresas que lhes dão 

vida, a activação de marca é um ponto importante se queremos que uma marca cresça. Não sei se 

existem casos concretos em que se desaconselhe a activação de uma marca, a não ser claro que 

esta não traga qualquer valor para o mercado ou consumidores. 

4. Quais os principais cuidados no planeamento e execução de uma activação de marca? 

Uma das coisas mais descuradas, por experiência, e a definição de objectivos concretos, realistas e 

mensuráveis, assim como indicadores de performance que nos permitam dizer no fim de tudo que 

conseguimos cumprir esses objectivos. Sem isso, tudo o resto se torna secundário porque estaremos 

a apontar munições não sabemos bem para onde, e como tal nunca vamos saber se acertámos. 

5. Que vantagens poderá trazer para a marca? E desvantagens?  

Na sua génese as marcas são formas de facilitar escolhas aos consumidores, criando atalhos 

mentais num contexto em que temos cada vez mais oferta e menos espaço mental para processar 

toda essa informação. As vantagens, então, passam sobretudo por manter a marca presente na 

mente dos consumidores, ou pelo menos de forma distinta em comparação com a concorrência. Não 

diria que a activação de marca, se bem-feita, em si, tem desvantagens, a menos que activemos 

acidentalmente uma mensagem completamente ao lado do que queríamos inicialmente. 
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6. Quais os sectores de actividade das empresas que costumam activar as suas marcas? 

Quais as vantagens de activar a marca nesses sectores? 

Não sei que sectores investem mais em activação das suas marcas, mas as principais vantagens vão 

depender sempre dos objectivos que existem para a marca, assim como para o negócio. 

7. Qual o retorno que a activação de marca traz? Pode traduzir-se num efeito a longo prazo ou 

é essencialmente efémero? 

Não acho que efeitos a longo prazo e efémeros sejam mutuamente exclusivos. O retorno depende 

sempre de para onde apontamos (objectivos) e como sabemos se acertámos (indicadores de 

performance). No entanto, vários investigadores já provaram que 1) as “love brands” como as 

definimos são, estatisticamente, um mito, e 2) os efeitos de activar uma marca raramente se sentem a 

curto prazo. Ou seja, os efeitos de uma activação de marca sentem-se tipicamente a longo prazo, 

assim como os efeitos de não activar uma marca por determinado tempo (tende a haver uma queda 

muito leve mas regular nas vendas). O que significa que em certa medida muito do que activamos 

hoje é esquecido amanhã, tornando muitos esforços efémeros. 

8. Como é que isso pode ser medido? 

Depende sempre dos objectivos. Não podemos falar de medição sem sabermos primeiro o que 

queremos medir, caso contrário podemos recolher todos os dados do mundo e no fim não ter 

aprendido nada. É tal e qual como um trabalho académico. 

9. Considera as activações de marca um instrumento essencial para uma boa comunicação ou 

é algo dispensável? Porquê? 

Acho importantes pelos motivos que enumerei na resposta 7. Uma marca que não é regularmente 

activada, a menos que tenha outros mecanismos a promover a regularidade com que aparece na vida 

das pessoas (ex: distribuição), acaba por desvanecer e tornar-se irrelevante porque ninguém se vai 

lembrar proactivamente. 
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6.  Entrevista a Diogo Pinheiro – Sociedade Central de 

Central Cervejas e Bebidas 

A seguinte entrevista resulta da resposta de Diogo Pinheiro, Brand Manager de Premium Beer na 

Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, por email, no dia 9 de Maio de 2014. 

1. Quando é que se começou a ouvir falar de activação de marca? Em que contextos ou 

situações? 

Não tendo uma data exacta para lhe dar, posso dizer que desde há muito anos que se houve falar em 

activação de marca. Essa activação tem evoluído em quantidade, qualidade e diversidade ao longo 

do tempo, mas remonta a exemplos como a activação de marcas no primeiro Rock in Rio Brasil em 

1985. 

2. O que entende como “activação de marca”? Quais são as principais diferenças face a outros 

instrumentos de comunicação? 

Posso definir a activação de marca como as acções que uma marca leva a cabo num determinado 

contexto (e.g. rua, festivais, desporto, etc.) para falar de forma directa com os seus 

consumidores/público-alvo. Quando comparamos a activação de marca com ferramentas como a 

comunicação em TV, imprensa ou outdoor, comparamos uma forma de chegar ao consumidor muito 

mais directa, que valoriza principalmente uma determinada experiência, em detrimento de uma forma 

de comunicação mais ampla e massificada. 

3. Quando deve ser uma marca activada? E quais são os casos em que desaconselha que se 

active a marca? 

À partida todas as marcas são e devem ser activáveis e deve-se activar uma marca quando há 

necessidade de falar de forma mais directa e diferenciadora com os consumidores ou quando se 

pretende proporcionar experiências a esses consumidores.  

Não é aconselhável activar uma marca quando o retorno esperado dessa activação não se justifica 

ou quando a marca está a passar por situações de credibilidade/problemas no mercado graves. 

Nesse caso a activação pode potenciar esses problemas. 

4. Quais os principais cuidados no planeamento e execução de uma activação de marca? 

Em todos os aspectos/passos de uma activação o mais importante é sempre ter a certeza que a 

activação é coerente com o posicionamento e essência da marca. Isso reflecte-se no tipo de 

activação que se faz, no local onde se faz, na forma como se comunica, etc. 

5. Que vantagens poderá trazer para a marca? E desvantagens?  
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A principal vantagem é criar uma relação de maior proximidade com os consumidores que contactam 

com a activação. Corre-se sempre o risco de a activação não proporcionar o resultado esperado e aí 

se tornar numa má experiência para o consumidor, prejudicando a marca. 

6. Qual a importância da activação de marca na área da Sagres e da Heineken? 

Como já referi em cima, há sempre a importância relacionada em falar directamente com os nossos 

consumidores. 

No caso de Sagres e Heineken há ainda que acrescer o facto das activações nos permitirem tirar o 

máximo partido das plataformas que patrocinamos (Benfica, Liga Zon Sagres, Rock in Rio, Optimus 

Alive, Champions League, etc). 

Além disto, e por serem marcas cujo canal mais importante é o Horeca, a activação em pontos de 

venda é importante para impulsionar as vendas. 

 

7. Qual o retorno que a activação de marca traz? Pode traduzir-se num efeito a longo prazo ou 

é essencialmente efémero? 

Se uma marca fizer uma activação esporádica o retorno será quase certamente efémero. Para se 

conseguirem resultados a longo prazo tem que se definir uma estratégia de activação, com um 

conceito coerente com a marca e objectivos bem definidos que devem ser monitorizados. 

8. Como é que isso pode ser medido? 

As medidas do sucesso de uma activação variam de acordo com os objectivos definidos e tipo de 

activação. Podem ir desde o número de pessoas contactadas, até aos resultados no awareness da 

marca, da ligação da marca com uma determinada plataforma (e.g. de Heineken com Champions 

League), da recordação da activação, do earned media conseguido (i.e. notícias que saem nos meios 

de comunicação sem investimento por parte da marca) ou do sucesso da activação nas redes sociais 

(i.e. número de pessoas que partilhou a activação nas suas redes sociais). 

9. Considera as activações de marca um instrumento essencial para uma boa comunicação ou 

é algo dispensável? Porquê? 

Considero que a activação de marca é essencial para se construir uma marca saudável e 

principalmente relevante para os seus consumidores. A activação é o momento por excelência em 

que os consumidores interagem directamente com a marca e por isso se sentem mais próximos dela.  
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7.  Entrevista a Pedro Caldas - Vodafone 

A presente entrevista foi realizada a Pedro Nome, manager de patrocínios e eventos da Vodafone 

Portugal, no dia 09 de Maio de 2014, no ISCTE-IUL. 

1. Boa tarde. Em que situações começou a ouvir falar de activações de marca e em que 

contextos? 

A activação de marca surge da necessidade das marcas interagirem com as pessoas. Portanto, a 

marca deixa de ser uma coisa intangível para ter que vir para o terreno. E, no terreno, executar 

iniciativas para se relacionarem com as pessoas, para as pessoas perceberem que a marca tem 

personalidade e que tem determinados atributos. E isso manifesta-se através das iniciativas de 

activação de marca. Portanto, activar a marca, no fundo, se quiser, é trazer a marca para o terreno.  

2. Exacto, isso era a questão seguinte! O que entende como activação de marca e quais são as 

principais diferenças entre uma activação de marca e os outros instrumentos de 

comunicação? 

Certo. Os outros instrumentos de comunicação no fundo servem para chamar a atenção para a 

marca, que a marca existe. Mas eu não me consigo relacionar de forma muito intensa com um 

anúncio de televisão ou com um outdoor ou com um anúncio de rádio. Mas consigo relacionar-me de 

forma mais intensa com a presença de uma marca num festival de música, onde eu já vivo uma série 

de emoções que aquela música me transmite, e os artistas me transmitem, e, ao mesmo tempo, a 

marca entra nesse mesmo universo através de uma iniciativa qualquer. Pode ser tão simples quanto 

distribuir um brinde.  

3. E quando deve uma marca ser activada? E quando não deve, também? 

Na minha opinião, a marca deve ser sempre activada. E as marcas devem ter um plano de activação 

de marca independente de outras ferramentas da comunicação. Agora, de facto há determinados 

activos às quais as marcas se ligam que não faz sentido activar – ou porque é uma coisa mais 

institucional ou uma coisa mais ligada à solidariedade social, etc., e que a marca deve ajudar, mas 

não tirar excessivo partido disso; e depois há outras situações onde há mais pessoas, onde está 

mesmo o target e é preciso aí entrar em contacto de forma mais rica com as pessoas. E aí deve-se 

activar. Agora, deve-se ver caso a caso. Não há uma tabela… 

E quando não devem mesmo ser activadas? 

É possível activar-se sempre a marca, honestamente. É uma questão de criatividade.  

4. E quais os principais cuidados no planeamento e execução de uma activação de marca? 

Bom, primeiro é saber a quem se destina essa activação de marca. E esse público tem de ser 

coincidente com o público de comunicação, portanto, com o target de comunicação que a marca quer 

atingir. Se é jovem, tem de se fazer uma activação para jovens. Se é mais velho, tem de ser fazer 
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uma activação para mais velhos. Portanto, a primeira coisa é saber a quem se destina aquela 

activação. Depois, a partir daí é ver o que existe disponível no mercado ou para a marca se associar 

e depois em cima construir, ou criar de raiz. Sendo que, para as marcas, é sempre aconselhável criar 

os seus activos de raiz e não associar-se a coisas que já existam. 

Tem maior impacto. 

Claro. 

5. Que vantagens uma activação de marca pode trazer para a marca? 

A principal vantagem é a relação emocional. É que a activação de marca toca no coração das 

pessoas. Enquanto que as outras ferramentas de comunicação têm mais dificuldade em fazer isto. 

E a nível de desvantagens? 

Eu, sinceramente… Se a activação de marca for bem feita não tem desvantagens. Agora, o que é 

preciso ver com muita atenção é onde se faz essa activação de marca e como é que ela se faz, 

porque se quisermos um exemplo muito fácil: ligar uma marca ao futebol, por exemplo, tem mais 

anticorpos do que ligar uma marca à música. E, por isso, tipicamente as grandes marcas estão nos 

clubes todos de futebol e não só num. Portanto, os anticorpos aí são maiores. E depois quando se vai 

activar, tem também que se ter atenção a isso, para que a marca não fique associada a mais um 

clube do que a outro. Na música, é mais fácil. Portanto, o que é preciso é ver, de facto, quais são os 

anticorpos e adequar a activação de marca ao sítio onde a marca vai estar e ser relevante. Desde 

que tenhamos sempre presente que a marca em tudo o que faz tem que criar valor e ser relevante 

para as pessoas que vão entrar em contacto com a marca, estamos bem. Desde que consigamos 

isto, estamos bem. 

Praticamente não tem desvantagens se for bem realizada. 

Exactamente, não tem. 

7 e 8. Que retorno traz a activação de marca, para além do já referido, e como é que esse 

retorno pode ser medido? 

Certo. O retorno que traz para a marca? Traz retorno de visibilidade da própria marca e traz retorno 

emocional. No fundo, as pessoas sentem-se mais atraídas por aquela marca se tiver interacções 

positivas com elas. Isto é medido através de estudos de mercado. Existe, como o professor Pedro 

falou, existe uma empresa no mercado que faz estudos de mercado e é a mais corrente, que é a 

Cision, onde é possível fazer equivaler a visibilidade de marca que se tem com um patrocínio à tabela 

de publicidade e ver quanto é que a marca ganhou com aquela exposição via um patrocínio, por 

exemplo, ou uma iniciativa de activação. E depois existem estudos no próprio recinto, onde nós 

devemos medir se as nossas iniciativas tiveram impacto positivo nas pessoas, se elas gostaram ou 

não.  
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9. Considera que as activações de marca são um instrumento fundamental para uma boa 

comunicação? Ou é algo dispensável? 

Não. Na minha perspectiva, não é algo dispensável. Eu percebo que nem todas as marcas tenham 

budget suficiente para activar. No entanto, a activação de marca deve ser sempre considerada e 

balanceada entre aquilo que é comunicação tradicional e o que é activação de marca. Mas eu diria 

que é uma disciplina indispensável. 

6. Que sectores é que costumam activar mais as marcas? 

Isso depende. Hoje em dia em Portugal aquilo que nós assistimos é um maior investimento das 

marcas em futebol e em música. Também em Portugal não há muito mais áreas que tenham atenção 

dos media. 

Mas que tipos de marcas? Por exemplo, no sector das telecomunicações... 

Hoje em dia, há vários sectores que estão a activar bastante. Essencialmente, aqueles que têm mais 

dinheiro. Telecomunicações, as energéticas, como a EDP e o retalho ou o grande consumo, como o 

Continente. São as marcas que têm mais poder de fogo, e portanto são as que têm mais visibilidade. 

E as cervejeiras, embora nas cervejeiras o investimento, tanto quanto me parece, tem vindo a decair 

um bocadinho, mas tipicamente são estes hoje em dia os sectores. A banca já activou mais do que 

activa hoje, também fruto da crise e de todos os stresses que a própria banca tem tido. Pode ser que 

recupere no futuro, mas para já desceu significativamente a sua activação. 

Nestas áreas, quais são as principais vantagens das marcas activarem? 

As vantagens são sempre as mesmas. No fundo, são as marcas a quererem relacionar-se com o 

consumidor de uma forma muito mais emocional. E portanto, isto é válido para qualquer um dos 

sectores. Agora, podemos questionar se determinado sector faz mais sentido estar ali ou não estar. O 

que é facto é que todas as marcas querem ser jovens, e portanto os atributos de juventude vêm um 

bocadinho destas áreas. E querem ser marcas para todos, e por aí fora. Depois há marcas mais 

específicas, que activam coisas mais na área do luxo ou que são mais elitistas, etc., e têm de 

escolher outras áreas para activar. Tem tudo a ver, primeiro, com a estratégia da marca. Definida a 

estratégia da marca, é que se define onde é que se vai activar, em que áreas. Agora em Portugal não 

há muitas áreas onde investir.  

Muito obrigada! 
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8. Entrevista a Pedro Laranjeira - Caixa Geral de Depósitos 

A presente entrevista decorreu no dia 15 de Maio de 2014 pelas 14h00, na sede da Caixa Geral de 

Depósitos, em Lisboa. Foi entrevistado Pedro Laranjeira, coordenador de Patrocínios e Relações 

Públicas da Caixa Geral de Depósitos. 

1. Quando é que se começou a ouvir falar de activações de marca? E em que contextos? 

As activações de marca começaram a ser faladas como activações de marca de uma forma 

estruturada nos Jogos Olímpicos. Depois, passando para os campeonatos do mundo de futebol e 

para os campeonatos europeus, e depois aí as coisas foram crescendo. Mas a criação dos 

patrocínios e da activação das marcas nas iniciativas começou claramente com os Jogos Olímpicos. 

Os Jogos Olímpicos foram o primeiro grande evento ou o primeiro evento que teve normas 

específicas de activação de marca, de presença das marcas nos jogos, e o quê que se podia fazer, e 

o que não se podia fazer. Depois, a partir daí, tudo nasceu a partir daí. E depois, isto passou-se, 

começou a haver… Passamos de uma série de acções isoladas de relações públicas, que cada um 

fazia nas suas coisinhas, e até uma série de… que depois a partir dos anos 90, começámos a ter, 

principalmente aqui em Portugal, porque já se fazia noutros lados. Portanto, as activações de marca 

passaram a ser acções integradas de comunicação, integradas em planos de comunicação 

específicos. Já não era por lá só o logótipo da marca, era fazer-se como se fosse fazer activações de 

produto, que antigamente não se fazia, era tudo… As activações de marca era tudo muito 

institucional, passou a fazer-se activações de produto e por aí fora. Portanto, agora qualquer acção 

de activação de marca faz sempre parte de uma estratégia de comunicação, e está sempre sobre o 

umbrella estratégico – ou pelo menos deverá estar.  

2. O que entende como activação de marca? E quais são as principais diferenças entre a 

activação de marca e as outras ferramentas de comunicação? 

A activação de marca é tudo, não é? A activação de marca desde sempre houve. Portanto, vamos 

chamar o que é a activação de marca à presença da marca. A presença da marca aparece em tudo 

quanto é sítio. Portanto, nós temos activação de marca quando colocamos marcas em conteúdos 

televisivos. Por exemplo, nas telenovelas, quando aparece lá a marca X ou a marca Y de utilização. 

Isso também é activação de marca, até às activações de marca mais tradicionais, chamemos-lhe 

assim, que são as activações nos eventos. E aí… Ou seja, tudo é uma activação de marca. Porque 

nós nos eventos podemos utilizar a publicidade, podemos utilizar na publicidade os eventos, e 

portanto, a partir do momento em que haja uma estratégia em que a comunicação seja integrada e 

todas as ferramentas de comunicação estejam pensadas de uma forma estratégica, todas elas se 

complementam umas às outras, e portanto tudo é activação de marca. 

3. E quando deve ser uma marca activada? 

Sempre. Vamos pensar nos… A marca tem de ser sempre activada. E portanto, vamos pensar por 

exemplo nos patrocínios, voltemos à forma mais clássica. Se não é para activar marca, não estamos 



57 
 

lá a fazer nada. Mais vale não estar. E portanto, é aí que temos… Agora, o quê que podemos ver? 

Podemos ver que temos, vamos imaginar, diversos layers de activação de marca. De acordo com a 

estratégia para aquilo que se quer comunicar ou que aquela activação, ou onde esteja aquela 

activação integrada, na estratégia em que esteja integrada… Portanto, nós vamos aprofundar mais 

ou menos, mais ou menos meios à activação de marca. Em eventos… Em acções pequenas, nós 

fazemos ali uma activação de marca integrada, vamos imaginar por exemplo… Ontem tivemos aqui o 

lançamento do Caixa Plim. Não deixa de ser uma activação de marca, porque foi o lançamento de… 

Aquilo que fizemos, fizemos uma acção para jornalistas, porque era unicamente um lançamento, e 

uma acção para as redes sociais, criar buzz. E portanto, aquilo que neste momento, nesta altura de 

lançamento quisermos fazer… Depois, também temos algumas coisas de rádio, uns apontamentos 

de rádio, e depois obviamente alguns apontamentos de internet. Mas aquilo que nós queríamos fazer 

claramente era lançar aquele produto na imprensa e nas redes sociais. E portanto, não sei se ouviste 

falar, pusemos uma rapariga no Alentejo que queria vir para Lisboa e interagia a nível das redes 

sociais a pedir aos amigos que lhe emprestassem dinheiro que ela depois quando chegasse ia pagar. 

No fundo, é um bocadinho isso. É, no fundo, tu pagas-me o almoço e eu faço-te a transferência 

daquilo que tu me emprestaste. Agora, se depois chegamos a um ponto… Vamos equacionar outra 

coisa: Rock in Rio. Vamos entrar no Rock in Rio. Aí vamos às layers todas, até pelo investimento que 

é feito. E portanto, temos massiva activação no terreno, com diversas iniciativas, em diversos 

espaços, com máquinas ATM, com acções junto dos comerciantes, dos POS, com lançamento de 

novas funcionalidades dos POS. Isto depois a seu tempo, tudo vai ser comunicado cá para fora com 

campanhas de televisão, com venda de bilhetes nas agências, com associação de oferta de bilhetes 

à aquisição de produtos, com campanha de rádio, com campanha de imprensa, com alguma vertente 

agora de internet e de redes sociais, mas que no próprio evento, depois do evento vai ter um peso 

muito muito grande, porque tudo o que for feito de activação nas iniciativas da Caixa ou nos espaços 

da Caixa, vai ser possível automaticamente as pessoas que participem fazerem upload para o 

Facebook ou para o Twitter ou para onde entenderem. E portanto, tudo isto vai criar muito mais… os 

filmes virais… Portanto, aí vamos às layers todas. E fazemos um plano de comunicação 

completamente integrado de tudo e mais alguma coisa. Acções de imprensa antes, durante e depois. 

Aí, vamos a todas, não é? 

E quando é que acha que uma marca não deve ser activada? 

Se não é para ser activada, não tem que estar.  

Portanto, as marcas têm sempre que ser activadas. 

Se não, não faz sentido. Não faz sentido estar a pagar para depois não aparecer… Não faz sentido.  

4. E quais são os principais cuidados no planeamento e execução de uma activação de marca? 

Ora, os cuidados têm a ver… Primeiro, as coisas têm de estar planeadas integradas, dentro de 

alguma coisa. Temos que… Alguma coisa que se vá fazer, mesmo que seja uma coisa extra, que não 

esteja planeada à partida, que também acontece, obviamente, nós temos que fazer forma, temos que 
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arranjar forma de integrar em algum dos planos de comunicação -  que temos vários planos de 

comunicação paralelos, não é?, obviamente. As empresas grandes principalmente. Portanto, vamos 

ter que integrar aquela iniciativa, ou aquele evento, ou seja aquilo que for, num dos planos de 

comunicação que estamos a ter. Se não, não faz sentido, não é? Se não, estamos a fazer uma coisa 

completamente desgarrada, que se vai perder, que não vai ter qualquer efeito. Portanto, aquilo que 

vamos ter que… É sempre que cada uma das activações de marca potenciem aquilo que nós 

queremos dizer. Que potenciem os objectivos que nós queremos atingir. Todas as activações de 

marca têm que ser feitas com esse objectivo. E esse é o cuidado essencial, não é? Depois temos 

tudo o resto, mas isso tem a ver com a implementação directa de cada uma das iniciativas, 

dependendo daquilo que ela for, tem os seus cuidados… No terreno, temos que garantir uma série de 

coisas, mas isso é… Tudo depende das coisas que vamos fazer. Temos que garantir que é bem feita, 

que não tem falhas, e… 

Tem que estar relacionada com os valores da marca… 

Exactamente. Isso é essencial. Voltamos lá atrás, não é? Portanto, tudo aquilo que fazemos ou tudo 

aquilo que comunicamos… ou toda a comunicação baseia-se numa partilha muito simples, não é? 

Valores, crenças e atitudes. Isso é o básico dos básicos. Se não é isso, não vale a pena não é? 

Portanto, aquilo que se faz a nível da comunicação. Depois, público-alvo a público-alvo é que vamos 

ver quais são os valores que são comuns e que se podem potenciar, e daí, a partir daí, aumentar o 

relacionamento, aumentar a afinidade, aumentar tudo, não é? 

5. E que vantagens pode trazer para a marca ser activada? 

As vantagens são todas, não é? A partir do momento em que temos essa partilha, e que há essa 

partilha de valores, essa partilha de experiências, a activação da marca, que vai levar a um maior 

relacionamento, esse maior relacionamento vai criar uma empatia, a empatia vai trazer maior equity 

da marca, maior envolvimento, mais fácil depois na decisão de compra, comprar-se. Na área dos 

serviços, isto é muito mais importante do que na área dos produtos, não é? Porque os produtos 

podem-se diferenciar por si próprios. E depois os produtos têm patentes, e as patentes são válidas 

durante não sei quantos anos. Quem faz um medicamento, só ele é que vende aquele medicamento 

durante não sei quantos anos, e aquele medicamento pode ser diferente dos outros por algumas 

razões. Nós aqui, na banca, os produtos são basicamente todos brancos, não é? Portanto, toda a 

gente tem os cartões, os cartões dão para levantar dinheiro nas mesmas máquinas, todos temos 

contas à ordem, todos temos cheques, que servem exactamente para a mesma coisa, têm o mesmo 

formato, só muda o logótipo. E portanto, eu faço um produto hoje de manhã por muito inovador que 

seja, aquele produto não é mais do que mais ou menos linhas de programação ali no computador, e 

da parte da tarde o vizinho do lado também já tem e também já está a vender, não é? Portanto, a 

partir do momento em que os produtos são todos iguais, só há um factor de diferenciação, que é a 

marca. E portanto, a marca e… o magnetismo da marca, a capacidade da marca se envolver com os 

seus clientes, de partilhar os valores, de partilhar tudo, as experiências, é o que, no momento de 

decisão de compra, os clientes escolham uma marca em detrimento da outra. Qual é o cartão de 
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débito… Em que banco vamos abrir conta? Há bancos em tudo quanto é sítio, as contas são todas 

iguais, porquê que eu abro no A e não abro no B? É porque sinto maior afinidade por um do que por 

outro. Tão simples quanto isso, não é? 

6. Portanto, isto é a importância da activação de marca no sector da Caixa Geral de Depósitos, 

na banca. 

Em tudo. Porque se formos falar… A nível de produtos, também é assim um bocadinho, não é? 

Quando nós estamos na prateleira dos champôs, porquê que escolhemos o champô A e o champô 

B? Entre os anticaspa e os não anticaspa, não é? Em casos mais específicos, porquê que é o A e 

não é o B? Porque temos mais afinidade com um do que com o outro. Num, o anúncio é ao Ronaldo, 

e noutro o anúncio é outra pessoa qualquer. Temos mais afinidade com o Ronaldo, OK, compramos o 

do Ronaldo. Se não tivermos, se calhar se não gostarmos do Ronaldo, vamos comprar o outro. Tudo 

isto tem a ver com a partilha dos valores entre as marcas e os seus clientes. Que levam à afinidade e 

à intenção de compra final. 

5 [cont.] E a nível de desvantagens? Que desvantagens podem apresentar as activações de 

marca? 

As activações de marca só podem ter desvantagens se forem mal feitas. Mas isso não é uma 

desvantagem da activação, é uma desvantagem do resultado daquilo que se fez. Não há 

desvantagens, claramente. Só há vantagens. Só há desvantagens em não activar. 

7. A marca vai-se perdendo no meio das outras… E qual é o retorno que a activação de marca 

traz e pode este retorno traduzir-se num efeito a longo prazo ou a curto prazo, é algo mais 

efémero? 

O objectivo das activações de marca, e desta partilha de valores e desta partilha de experiências é 

exactamente tornar aquilo que eventualmente é efémero, como um evento, numa coisa que se 

prolongue por muito tempo, ou pelo maior tempo possível, junto das pessoas. E portanto, o objectivo 

das activações de marca é claramente solidificar a relação e o envolvimento com o cliente. Nós aqui 

fazemos uma coisa que é: tentamos em todas as iniciativas que fazemos de activação de marca que 

não sejam puramente publicitárias, mas que haja interacção com as pessoas, fazemos sempre duas 

coisas essenciais, que é: tornar qualquer evento num programa de relações públicas e envolver 

nesse programa de relações públicas os nossos comerciais. Por duas razões. Primeiro, porque 

quanto maior for o evento de relações públicas, ou quanto maior for a relação naquele evento entre a 

marca e o público, maior vai ser a afinidade e maior vai ser o envolvimento, e maior vai ser a 

profundidade da relação que se vai conseguir. E durante mais tempo a pessoa se vai lembrar daquilo 

que aconteceu. E depois, o envolvimento dos comerciais tem uma vantagem muito grande, que é 

estarmos a criar momentos de comunicação entre os nossos clientes e os nossos comerciais, para 

além da relação normal de banco-cliente. E aí cria maior afinidade entre as pessoas, maior 

envolvimento entre as pessoas, logo maior envolvimento com a marca, não é? Obviamente que as 

pessoas, os nossos comerciais fazem parte da nossa marca, fazem parte da empresa, e são um 
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touch point essencial ou crucial no meio disto tudo. Podemos fazer maravilhas, se ele falhar lá, já não 

vendemos nada. E portanto, este aqui é o grande objectivo. Tornar todas estas acções, e todas estas 

acções de activação de marca em acções de relações públicas fortíssimas, para criar a maior 

afinidade possível com a marca e com os nossos produtos. Sempre com o objectivo de, na decisão 

de compra, a marca ser um dos factores, o peso da marca ser um dos factores mais importantes na 

decisão de compra. Isto porque nos serviços é esse o factor mais importante, obviamente. 

8. E como é que pode ser medido o resultado da activação de marca? 

Os resultados, isso é uma chatice… Portanto, os resultados… temos resultados muito lá para a 

frente, e que não se consegue medir, principalmente a nível da banca eu não consigo medir, como é 

que hei-de dizer… Vamos imaginar que a Heineken agora, que vai estar aqui com a final da 

Champions, com todo o evento que vai fazer, a Heineken pode conseguir ir medir numa semana ou 

em duas semanas se antes, desde que começou a comunicar a final, o durante a final e o pós-final, 

pelo menos em Portugal e em Espanha, que são os países mais visados por esta acção, qual foi o 

aumento do consumo de Heineken. Podendo até depois, passado seis meses ou mensalmente, ver 

se o crescimento depois voltou para os níveis normais da venda de Heineken ou se continua ali a um 

patamar acima. Portanto, aquilo que cresceu daqui a seis meses, o patamar acima, aquela diferença, 

são claramente os resultados da campanha, não é?. Eles podem chegar claramente a essa 

conclusão. Nós aqui é muito mais difícil. Primeiro, porque não se vendem contas à ordem ou cartões 

de débito ou de crédito como se vendem cervejas, não é? E portanto, ou créditos à habitação, ou seja 

aquilo que for. Portanto, o caminho é sempre muito mais longo. Mesmo quando nós fazemos aqui 

uma campanha de produto, pura de produto, nós fazemos, vamos imaginar que temos ali um mês, 

um mês e meio de campanha, e, ao contrário dos produtos de grande consumo, que passado uma 

semana de campanha começa o pico de vendas a subir, nós começamos a ter uma subida 

considerável nas vendas três a quatro meses depois da campanha acabar. E portanto, tudo isto é 

muito mais difícil de medir. E como é muito mais difuso no tempo, e como as campanhas se vão 

sucedendo, nós não conseguimos saber… é muito mais difícil saber se os resultados foram só 

devidos à campanha ou se têm a ver com as outras coisas a seguir, não é? Porque a Heineken a 

seguir não vai voltar a fazer uma campanha a vender outra marca de cerveja. Portanto, nos produtos 

as coisas são muito mais estanques do que são aqui. Daí aqui ser muito mais importante a marca do 

que depois… Aqui, o grande objectivo é trabalharmos a marca. Depois, na publicidade aquilo que 

temos de fazer é, temos a marca e ver os posicionamentos relativamente a cada um dos segmentos 

alvos, e depois nas campanhas aquilo que vamos fazer é anunciar a novidade ou dizer “está aqui 

uma coisa nova” ou “agora venha cá e tenha este benefício” ou… É um bocadinho mais o benefício 

do produto do anúncio do que o anunciar o produto. Agora, vamos medindo uma série de coisas, não 

é? O quê que podemos… Há uma série de estudos, temos estudos quantitativos que… estamos a 

falar da Cision, não sei se conheces os estudos da Cision… 

Sim, sim. 
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Que não são mais do que estudos de visibilidade, não é? E só servem para determinadas coisas, 

porque, para desporto e não sei quê serve claramente. Por exemplo, para iniciativas de cultura não 

pode ser, porque elas não aparecem na televisão, não é? E portanto, é um bocadinho difícil. Portanto, 

há algumas coisas para que esses estudos quantitativos servem, e dão-nos uma ideia boa daquilo, se 

estamos com visibilidade ou não estamos com visibilidade. Consigo saber se estou a aumentar ou a 

descer a visibilidade que tenho no Caixa Futebol Campus, ou com o patrocínio do futsal no Sporting, 

ou do andebol, ou do andebol do Porto. Eu consigo medir, não é? E consigo perceber onde é que 

estou, onde é que tenho de melhorar se quiser aumentar a visibilidade ou não. Porque aquilo mete 

tudo, não é? Se foi o logótipo no chão ou o logótipo da camisola ou seja lá aquilo que for. E depois, 

temos uma série de estudos quantitativos. Há estudos quantitativos que são feitos, como por 

exemplo, o Brandscore e o Brandsponser, que são feitos regularmente, e portanto todos os meses ou 

trimestralmente temos aqui uma série de resultados, e que são resultados acumulados mais 

qualitativos, não é? Porque é um bocadinho a percepção que as pessoas têm se há ou não há 

patrocínio, quais são. Trás ali um ranking das marcas mais importantes, sei lá, na música, no 

desporto, no futebol, na cultura e por aí fora. E dá-nos ali a percepção se estamos bem posicionados 

ou se não estamos bem posicionados. Nós somos o primeiro banco na cultura, destacadíssimos. OK, 

somos o primeiro banco da cultura, mas e relativamente ao resto? Mas depois vamos ver e na cultura 

à nossa frente só temos Casa da Música, Serralves e uma outra entidade que agora não me lembro. 

Afinal estamos bem, não é? Somos o primeiro banco no ambiente, ali muito perto como Espírito 

Santo. Mas OK, tudo bem, então e no mercado? Acima de nós, só está a Sociedade Ponto Verde. 

Portanto, há estas percepções que se vão tirando, não é? E depois quando precisamos de saber 

coisas mais específicas, nomeadamente se as pessoas gostaram ou não gostaram de determinada 

iniciativa, temos de sair, temos de fazer um estudo no local. Mas isso depende do investimento que 

se faz a cada uma das iniciativas e se vale esse acréscimo ou não, para saber… Por exemplo, agora 

para o Rock in Rio, estamos a pensar fazer. Como vamos fazer uma série de coisas diferentes ou 

maiores daquilo que estamos habitualmente a fazer, e até estamos a pensar numa certa forma de 

depois repercutir algumas delas nos restantes festivais onde vamos estar, vale a pena gastar mais 

uns dinheirinhos e perguntar às pessoas que foram ao Rock in Rio “diga-me lá, o quê que gostou”, 

independentemente de ser Caixa, mas depois ver onde é que nós ficámos no meio daquilo tudo, no 

meio daquele barulho todo do Rock in Rio, se nós conseguimos sobressair ou não. E se 

sobressaímos mais em algumas coisas ou outras, em quê que foi, ou o quê que temos de fazer a 

seguir, ou o quê que os outros estão a fazer para sobressaírem mais do que nós. E aí sim, fazemos 

um… encomendamos um estudo específico para… Não há outra forma, se não ir lá e perguntar às 

pessoas.  

Um estudo de opinião. 

Exactamente. Agora, não há fórmulas mágicas, não é? Há n formas de tentar quantificar isto, mas 

não há assim nenhuma coisa… Sei lá, nos Estados Unidos, para ver a activação das marcas nos 

estádios, houve lá uma universidade qualquer, já não me lembro qual era, que desenvolveu uma 

forma de uns óculos que conseguia medir para onde é que as pessoas estavam a olhar, mesmo que 
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inconscientemente, na parte do ecrã. Se era mais para o topo de cima, para o topo de baixo, quando 

aparecia vermelho, quando… Ainda mal chegámos aqui a esse ponto, não é? Mas há n maneiras, 

não é? Havia uma clássica, que era… que se falava nas escolas, já há muitos anos, nas 

universidades, não sei ainda se se fala nisso, que era media-se o resultado, em determinada altura 

nos Estados Unidos, media-se o resultado dos anúncios dos intervalos no Super Bowl pelo aumento 

do consumo de água nas cidades. Portanto, se o aumento do consumo de água aumentava muito, 

queria dizer que as pessoas se tinham levantado para ir à casa de banho e que não estavam a ver no 

intervalo. Isto antes de haver estas sondagens. E portanto, há n formas de se poder chegar a um… 

De medir os resultados? 

De medir os resultados.  

9. E considera que as activações de marca são um instrumento essencial para uma boa 

comunicação ou é algo dispensável? 

Acho que é essencial, não é?  

E porquê? 

Porquê? A longo prazo é sempre mais importante, não é? E depois, tem… eu escrevi aqui uma série 

de vantagens ontem quando estava a olhar para a entrevista, até porque tenho de preparar uma outra 

coisa que vou fazer amanhã e isto também me ajudou um bocadinho. E porque é assim, ela cria 

maior envolvimento, maior notoriedade, maior profundidade de relacionamento, maior empatia, maior 

percepção daquilo que nós queremos dizer e da mensagem que queremos comunicar, maior 

entendimento dessa mensagem, maior recordabilidade da mensagem e uma maior partilha de 

valores. E nisto, e mais algumas palavras que poderíamos aqui sugerir, está toda a essência e todo o 

objectivo da comunicação e porquê que nós comunicamos. Basicamente, é por tudo isto, por permitir 

tudo isto, que se faz a activação das marcas. Mais ou menos, de acordo com os objectivos que 

temos, mas é sempre… Sendo que o objectivo final obviamente é sempre a venda, não é? Vamos 

vender qualquer coisa. Mesmo nas instituições – vamos chamar instituições – mesmo nas instituições 

que não têm nada para vender, como por exemplo as instituições de beneficência, o objectivo final 

deles é a venda de qualquer coisa, não é? Nem que seja a angariação de fundos… 

A “venda” da ideia, mais que não seja? 

A “venda” da ideia. Portanto, toda a comunicação tem que ser com esse objectivo. Com o objectivo 

de passar uma mensagem que leve as pessoas a associar-se a nós ou àquilo que nós nos propomos.  

Muito obrigada! 
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9. Resposta institucional da Vodafone 

No âmbito do contacto com a Vodafone, realizado no dia 22 de Abril de 2014 através do 

formulário disponibilizado no website da marca, foi obtida a seguinte resposta por parte da marca, via 

email, a 15 de Maio de 2014: 

Boa tarde Catarina, 

Antes de mais, agradecemos a preferência. 

No seguimento do seu pedido e, na impossibilidade de responder individualmente, junto enviamos o 

Relatório e Contas de 2012 e disponibilizamos algumas as últimas entrevistas, sobre o assunto: 

1.       http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/vodafone-e-o-principal-patrocinador-do-rock-in-rio-

2014/ 

2.       http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/vodafone-aposta-em-novos-talentos-na-musica/ 

3.       http://imagensdemarca.sapo.pt/emissoes/tv/pecas/estrategias-de-comunicacao-das-marcas-

para-o-rock-in-rio/ 

4.       http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/sara-oliveira-diretora-marcacomunicacao-vodafone-

portugal/ 

5.       http://www.briefing.pt/marketing/29529-o-rock-ja-tem-uma-curadora.html 

6.       http://www.meiosepublicidade.pt/2014/03/guitarras-com-countdown-do-rock-in-rio-de-regresso/ 

7.       http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=047937f9-9eeb-4cb4-afc7-

05bd719aa13d&analises=1 

Esperamos que ajude. 

Votos de um bom trabalho! 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 Carolina Trocado Ferreira 

  

  

http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/vodafone-e-o-principal-patrocinador-do-rock-in-rio-2014/
http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/vodafone-e-o-principal-patrocinador-do-rock-in-rio-2014/
http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/vodafone-aposta-em-novos-talentos-na-musica/
http://imagensdemarca.sapo.pt/emissoes/tv/pecas/estrategias-de-comunicacao-das-marcas-para-o-rock-in-rio/
http://imagensdemarca.sapo.pt/emissoes/tv/pecas/estrategias-de-comunicacao-das-marcas-para-o-rock-in-rio/
http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/sara-oliveira-diretora-marcacomunicacao-vodafone-portugal/
http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/sara-oliveira-diretora-marcacomunicacao-vodafone-portugal/
http://www.briefing.pt/marketing/29529-o-rock-ja-tem-uma-curadora.html
http://www.meiosepublicidade.pt/2014/03/guitarras-com-countdown-do-rock-in-rio-de-regresso/
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=047937f9-9eeb-4cb4-afc7-05bd719aa13d&analises=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=047937f9-9eeb-4cb4-afc7-05bd719aa13d&analises=1
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10. Profissionais e empresas contactadas 

No âmbito do trabalho, foram contactados diversos profissionais da área da comunicação e 

empresas, tal como descrito na seguinte tabela: 

Empresa/Marca 

Profissional 
1º envio/contacto 2º envio/contacto Resposta 

1000heads 

Roberto Estreitinho 

28 de Abril de 

2014 

- Resposta à entrevista a 30 de 

Abril de 2014 (apêndice nº 5) 

ACTivate 

Diogo Boina 

22 de Janeiro de 

2014 

10 de Abril de 2014 Sem resposta à entrevista. 

Addiction 

Madalena Nogueira 

4 de Janeiro de 

2014 

10 de Abril de 2014 Sem resposta. 

Bacardi 22 de Abril de 

2014 

-  Sem resposta. 

BuzzIt 

Sérgio Gomes 

23 de Abril de 

2014 

12 de Maio de 2014 Resposta a 23 de Maio de 2014, 

indicando indisponibilidade para 

responder às questões em tempo 

útil. 

Caixa Geral de 

Depósitos 

Pedro Laranjeira 

4 de Maio de 2014 - Resposta a 13 de Maio de 2014, 

com entrevista realizada a 15 de 

Maio de 2014 (apêndice nº 8) 

Continente 

(através da Sonae) 

23 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

EDP 28 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

Everything is New 4 de Janeiro de 

2014 

22 de Abril de 2014 Sem resposta. 

Filipe Marques 22 de Abril de 

2014 

- Resposta a 11 de Maio de 2014. 

Não cedeu a entrevista por falta 

de tempo. 

FOX International 

Channels 

Filipa Almeida 

2 de Dezembro de 

2013 

-  Resposta a 2 de Dezembro de 

2013 à entrevista (apêndice nº 

2). 

Funnyhow 

Francisco Luz 

22 de Abril de 

2014 

-  Sem resposta. 

João Fernandes 7 de Maio de 2014 14 de Maio de 2014 Resposta a 14 de Maio de 2014, 

indicando que a sua experiência 

profissional não é a mais indicada 

sobre a temática em estudo. 
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LEGO Iberia 

Inês Fonseca 

24 de Abril de 

2014 

29 de Abril de 2014 Sem resposta à entrevista. 

Lift Consulting 

Maria Marreiros 

4 de Janeiro de 

2014 

13 de Janeiro de 

2014 

Sem resposta à entrevista. 

Live Content 

Francisco Silva 

22 de Abril de 

2014 

28 de Abril de 2014 Sem resposta à entrevista. 

LPM 

João Paulo Velez 

23 de Abril de 

2014 

-  Sem resposta. 

Milka 4 de Janeiro de 

2014 

- Resposta a 6 de Janeiro de 2014, 

referindo que não é possível 

fornecer a informação solicitada. 

Millennium 23 de Abril de 

2014 

28 de Abril de 2014 Sem resposta. 

Música no Coração 23 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

NearInteraction 23 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

O Escritório 

Tiago Canas Mendes 

10 de Abril de 

2014 

24 de Abril de 2014 Sem resposta. 

Pepper 

Pedro Machado 

4 de Janeiro de 

2014 

10 de Abril de 2014 Resposta a 10 de Abril de 2014, 

indicando que não seria possível 

realizar a entrevista por falta de 

tempo. 

Pitch 

Manuel Roque 

22 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

Portugal Telecom 

Paulo Capela 

27 de Novembro 

de 2013 

3 de Janeiro de 

2014 

Sem resposta. 

Rádio Comercial 28 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

Redbull 

Hélio Branco 

4 de Janeiro de 

2014 

22 de Janeiro de 

2014 

Sem resposta à entrevista, com 

indicação que não faz parte da 

estratégia da marca a cedência 

de entrevistas. 

RFM 28 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

Rock In Rio 23 de Abril de 

2014 

-  Sem resposta. 

RTP 23 de Abril de 

2014 

-  Sem resposta. 
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Sagres e Heineken 

Diogo Pinheiro 

(Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas) 

4 de Maio de 2014 - Resposta a 9 de Maio de 2014 

com a entrevista (apêndice nº 6) 

Sagres 

Tiago Cunha 

(Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas) 

23 de Abril de 

2014 

- Contacto posteriormente 

estabelecido com Diogo Pinheiro, 

da mesma empresa, que 

respondeu às questões. 

SIC 

Patrícia Lourenço 

23 de Abril de 

2014 

- Resposta a 23 de Abril de 2014, 

com um texto acerca de 

activações de marca (apêndice 

nº 4). 

Sumol + Compal 4 de Janeiro de 

2014 

10 de Abril de 2014 Sem resposta. 

Super Bock 23 de Abril de 

2014 

- Sem resposta. 

TVI 23 de Abril de 

2014 

9 de Maio de 2014 Sem resposta às questões, com 

indicação que seria 

reencaminhado para o respectivo 

departamento. 

Velvet – Design e 

Publicidade 

Rui Frazão 

2 de Dezembro de 

2013 

-  Resposta a 23 de Dezembro de 

2013 à entrevista (apêndice nº 

3). 

Vodafone 

Pedro Caldas 

5 de Maio de 2014 - Resposta a 5 de Maio de 2014, 

com entrevista realizada a 9 de 

Maio de 2014 (apêndice nº 7). 

Vodafone 

(através do website) 

22 de Abril de 

2014 

- Resposta a 15 de Maio de 2014, 

indicando que não era possível 

responder individualmente a 

todas as questões, mas 

forneceram notícias acerca da 

temática (apêndice nº 9).  
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1. Protocolo de estágio 
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2. Avaliação do estágio 
 

 

 


