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Introdução 

Diz-se que vivemos numa sociedade que está em constante mudança e que as empresas têm 

de acompanhar essa mudança. Assistimos muitas vezes à mudança de logótipos das 

empresas e nem sempre percebemos porquê e qual a sua influência. Será para serem mais 

modernas? Será para serem mais atractivas? Para estimular o consumidor? Para mudar a sua 

imagem perante o consumidor? Será que o consumidor tem interesse nessa mudança? São 

algumas perguntas que me coloco, desde que despertei interesse pela área de marketing. 

O tema que escolhi para o seminário é a evolução da imagem visual das empresas e a 

percepção do consumidor. Como perguntas de partida defini “a mudança de logótipos 

influencia os consumidores? Qual a influência?”. Tive como objectivos perceber se o 

consumidor repara na mudança de logótipos e aferir a influência dos logótipos na escolha ou 

na preferência de compra/adesão do consumidor.  

A escolha das marcas para a investigação foi cuidada. Escolhi dois serviços e um produto 

de consumo para poder abordar as diferentes perspectivas. Escolhi a TAP devido a ser 

uma companhia área líder de mercado (cota de mercado de 58%)
1
 e assim puder ter um leque 

maior de consumidores, a quem inquirir. O outro motivo é o facto de ter mudado cinco vezes de 

logótipo. O BANIF é um banco português que devido à sua mudança de imagem (verde e azul 

para roxo) aumentou a sua notoriedade espontânea
2
 (subiu de 1.1% para 8,7%). O BANIF era 

um banco quase desconhecido e com a mudança passou a ser reconhecido pelos indivíduos. 

O queijo Limiano tem mudado, ao longo dos anos, o seu logótipo, sendo assim uma boa 

marca para o estudo. Desde de 1990 mudou sete vezes de logótipo, por isso tentei 

compreender se os consumidores perceberam essa mudança e quais as suas reacções. Sendo 

o Limiano, um produto de consumo, interessou-me saber se os consumidores compram mais 

ou menos devido à nova imagem. 

Em termos metodológicos, fiz inquéritos online a 295 indivíduos, tentando abranger uma faixa 

etária jovem (18-24 anos). Também realizei entrevistas presenciais a indivíduos mais velhos 

(de 25 e mais anos) para puder aprofundar algumas questões. Ao longo do trabalho, utilizei 

métodos de conversação que criaram entusiasmo e interesse nos entrevistados, deixando que 

fossem eles a desenvolver o que pensam da marca. Realizei também observação participante, 

indo às compras com os participantes, à secção de queijos do supermercado Continente. Para 

complementar o trabalho, tive a oportunidade de experimentar um “laboratório criativo”, 

pedindo a investigados voluntários para desenharem um novo logótipo para o Limiano, o que 

me permitiu assim, propor uma nova imagem para o Limiano. 

                                                      
1
 PressTur, http://www.presstur.com/site/news.asp?news=24330 

2
 “Notoriedade espontânea remete para uma percentagem de pessoas que se lembra da marca de forma instintiva, 

quando lhes é pedido que mencionem uma marca dentro de um determinado sector de actividade” (SOUSA 2007:220). 
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Quanto ao estado da arte, neste momento existem grandes contributos sobre a marca. Vários 

autores explicam os conceitos genéricos, que me auxiliaram na minha investigação. Note-se 

porém que este tema, concretamente, não tem sido alvo de tratamento conhecido em Portugal; 

Marta Antão, uma designer na área de logótipos, afirmou mesmo que não conhece a existência 

de informação na área que pretendo investigar. Contudo, procurei contributos nas várias 

universidades da região de Lisboa, em áreas relacionadas com o meu tema. 

 

Parte I 

1. Estado da Arte 

Neste capítulo, retrato o estado da arte, os estudos e autores que realizaram trabalho que 

tenham haver directamente com o tema do meu estudo. 

Existem estudos realizados em seminário no ISCSP sobre a marca. Sobre esta temática 

encontrei dois estudos que se destacam, ambos de 2004, sendo um de Joana Duarte e outro 

de Cidália Lima, que abordam a importância da marca, a percepção que os consumidores têm 

das marca e a razão da escolha dos consumidores por estes. Outro estudo, em 2002, com o 

tema “A anatomia da marca” de Cláudia Afonso, caracteriza e descreve a sua importância. “O 

consumidor e as marcas”, efectuado por Iolanda Patrício em 1998, aborda a percepção que o 

consumidor tem das marcas e descreve a ênfase que estas dão aos seus produtos. 

No ISCTE, encontrei um trabalho realizado no âmbito da psicologia por Ana Côrte-Real em 

2002 que trata “A atitude das crianças face às mascotes das marcas”. Estudo através do qual 

tive oportunidade de compreender as reacções que as crianças têm em relação às mascotes, e 

compreender os fenómenos psicológicos que surgem nesta percepção. O estudo “Marca 

produto e marca serviço, reposicionamento de duas marcas” de Vânia Quinteiro em 2008, foi 

contributo para entender o conceito de marca e imagem de marca. 

Na Universidade Nova de Lisboa, não encontrei informação sobre o tema em trabalhos 

académicos, mas obtive uma grande ajuda através de manuais que a faculdade disponibiliza. 

Como um dos mais importantes para a minha pesquisa, “Imagem positiva” de Justo Villãfane 

de 1998, que me deu um esclarecimento claro acerca da importância e formas de logótipos. Foi 

através deste livro que clarifiquei os conceitos, entendo-os melhor. 

No IADE, apenas encontrei livros que tratam a imagem visual do ponto de vista do design e 

não pela perspectiva do consumidor. Mas, foram importantes para ter o conhecimento do 

desenho gráfico dos logótipos, embora não faça referencia no trabalho escrito.  

Na pesquisa de manuais, encontrei vários manuais de Marketing que abordam o tema 

logótipos e marca. Nesta secção apenas relato os mais importantes para minha pesquisa.  

O livro “O que é o branding” de Matthew Healey de 2009, tem uma secção sobre logótipo, onde 

explica o conceito e os seus elementos. 
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Outro livro também interessante é “Signos da Marca” de Clotilde Perez (2004), tendo este um 

capítulo dedicado a logótipos e a comportamentos da cor. Foi fundamental na minha pesquisa. 

  

2. Enquadramento teórico 

Neste capítulo trato os conceitos de percepção, marca, logótipo, imagem visual e imagem 

de marca. A pesquisa de estudos académicos e manuais foi fundamental para poder realizar 

esta secção. 

 

2.1 Conceitos 

Num estudo desta dimensão é de facto importante fazer uma contextualização dos conceitos 

que menciono aquando da parte prática da investigação. Os conceitos escolhidos foram 

aqueles que reúnem maior relação para a compreensão da análise dos resultados do estudo. 

 

2.1.1 Percepção 

Segundo Sheth (2001:286), a percepção “é o processo pelo qual um indivíduo selecciona, 

organiza e interpreta a informação que recebe do ambiente” (Depexe 2004:2). 

Para Sheth (2001:286), o processo de percepção ocorre em três fases: 

 1º fase - A sensação - refere-se à atenção que um objecto desperta no indivíduo, através 

de um dos cinco sentidos (visão, audição, olfacto, tacto e paladar). O objecto é chamado de 

estímulo. 

 2º fase - A organização - é a classificação do estímulo. O estímulo é organizado de 

acordo com experiências anteriores. Por exemplo, o consumidor, ao experimentar um 

alimento, classifica-o como um tipo semelhante ou diferente de outros que já provou. 

 3º fase - A interpretação - é quando se acrescenta um significado ao estímulo. É na 

interpretação que o consumidor julga e estabelece valores a um produto (Depexe 2004:2). 

 

Imagem 1 - O processo de percepção 

 

Fonte: Depexe (2004:3) 

 

Esclarecendo, um estímulo possui características sensoriais e de informação, que criam uma 

sensação no indivíduo que vai organiza-lo para seguidamente interpretar. É de referir que se 

um estímulo não criar sensação não existe percepção. A Lei de Weber, diz “quanto maior a 
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intensidade do estímulo inicial, maior o aumento necessário para produzir um estímulo 

perceptível” (Gade 1998:31). Segundo Gade (1998:58) “os estímulos são recebidos e 

interpretados em função de memórias de histórias passadas, crenças, e valores, motivações e 

atitudes; de como essas percepções são integradas, representando a estrutura cognitiva que 

para cada indivíduo, será única e particular” (cf. Depexe 2004:4). A percepção varia de 

indivíduo para indivíduo de acordo com a sua cultura (Depexe 2004:3). 

No mercado actual, os consumidores são expostos a variados estímulos, sendo alguns 

ignorados voluntariamente ou involuntariamente. Contudo, Sheth (2001) afirmam que o 

processo selectivo é dado por três modos:  

 Exposição selectiva – o indivíduo procura apenas o que lhe interessa; 

 Atenção selectiva – está relacionada com os desejos do consumidor; 

 Interpretação selectiva – adapta a informação conforme os significados pessoais (cf. 

Depexe 2004:5). 

 

O estudo da percepção surge com a teoria Gestalt. A teoria Gestalt surge na Alemanha entre 

1910 e 1920 por Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Kohler (Anaruma 2009:3). Esta 

teoria gestaltista diz que “o objecto da nossa percepção é diferente da soma das suas partes”. 

Percepcionamos um conjunto ou formas organizadas, onde primeiro vemos o todo e depois as 

partes. (Rodrigues 2005:22). A teoria Gestalt é constituída por leis que regem a percepção 

humana das formas. 

A Lei da Proximidade diz que quando percepcionamos um aglomerado de objectos tendemos a 

ver os objectos que estão mais próximos (Rodrigues 2005:26). 

 

Imagem 2 - Lei de Gestalt – Proximidade 
Proximidade: Elementos mais próximos são agrupados

Você vê três colunas, não três linhas

 

Na imagem 2, tendemos a agrupar três grupos. Juntamos os conjuntos de pontos mais 

próximos. Tendencialmente, vemos 3 colunas, mas na realidade são 6 colunas.  

 

Imagem 3 – Lei de Gestalt - Proximidade e Simetria – logótipos 
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A imagem 3 é vista como sendo duas figuras, pois ao olharmos agrupamos o logótipo da “MTV” 

e depois o conjunto de vários logótipos, como sendo um só. Esta imagem mostra um conjunto 

de logótipos, que por estarem todos dentro de formas semelhantes (hexágono) consideramos 

como um todo, mas na verdade são diferentes logótipos. As marcas devem ter em atenção 

estas associações, considerando as reacções que podem surgir por parte dos consumidores. O 

consumidor não deve confundir as marcas, e cabe às mesmas diferenciá-las.   

A Lei da Semelhança diz que os objectos semelhantes ou em posição semelhante tendem a 

ser agrupados, como se fosse uma unidade (idem 2005:26). 

 

Imagem 4 - Lei de Gestalt – semelhança 

 

Na imagem 4, o que tendemos a ver são três linhas e não quatro colunas, porque agrupamos 

os objectos semelhantes. Os objectos semelhantes são vistos como um todo. 

A Lei da Continuidade expressa que o ser humano tem tendência a ver as formas contínuas e 

não as descontínuas (idem 2005:26).  

 

Imagem 5 - Lei de Gestalt – continuidade Boa continuidade

 

Na imagem 5, o que vemos são linhas contínuas. A nossa primeira visão percepciona as linhas 

cruzadas, contudo a linha “a” não interrompe a linha “b”. 

Outra Lei de Gestalt é a Lei de Fechamento, explica que as figuras incompletas tendem a ser 

vistas como figuras completas (idem 2005:26).  

 

Imagem 6 - Lei de Gestalt - fechamento 

 

 

 

 

a 

b 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

13 

 

Imagem 7 - Lei de fechamento – logótipo 

 

A imagem 7 representa um triângulo. A imagem não está completa, mas percepcionamos a 

imagem completa como um triângulo. 

No logótipo da IBM podemos observar a Lei de Fechamento, apesar de as letras não estarem 

completas, percebemos o que está escrito, como se as letras tivessem completas.  

Por fim, a Lei da Simetria ou Simplicidade diz que tendemos a organizar estímulos perceptivos 

em formas mais simples.  

 

Imagem 8 - Lei de Gestalt - Simetria 

 

Neste logótipo, vemos um exemplo da Lei de Simetria. Existem duas formas simétricas, por 

isso tendemos a organiza-las de forma mais simples. 

 

2.1.2 Marca 

A marca é um nome para um produto ou serviço. Segundo a definição do INPI (Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial), “Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que 

identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem 

como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações 

técnicas”.  

A marca é um conceito estudado por diversos autores e por isso há várias definições, mas 

todas elas vão no mesmo objectivo. Na minha perspectiva a marca é vista como a identidade 

de um produto ou de uma empresa. “A marca é o bilhete de identidade do produto. (…) A 

marca materializa-se em símbolos visuais, em grafismos identificativos com o nosso 

inconsciente colectivo” (Silva Gomes 2000:211). O nome dá uma identidade à marca (Botton 

1997:23 cf. Ana Côrte-Real 2007:45), permitindo a diferenciação e distinção dos produtos do 

mercado (Cláudia Afonso 2002:20). Contudo, esta tem diversas funções, para a empresa e 

para o consumidor, como se demonstra na tabela 1. 
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Tabela 1 - Funções da marca 

Funções da marca para a empresa Funções da marca para o consumidor 

 

• Promover o fácil reconhecimento dos 

produtos e serviços da empresa. 

• Identificar fonte e origem do produto. 

• Criar uma imagem mental de fácil 

lembrança. 

• Verificar a autenticidade do produto. 

 

• Estimular a repetição da compra e a 

fidelidade do consumidor. 

• Garantir o nível de qualidade esperado. 

 

• Oferecer uma promessa de valor ao 

mercado. 

• Reduzir o risco da compra. 

 

• Estabelecer um posicionamento estratégico 

em relação aos concorrentes, diferenciando 

os seus produtos e serviços. 

• Simplificar o processo de escolha entre 

diferentes fabricantes e prestadores de 

serviços. 

• Desenvolver uma “personalidade” social e 

associar a marca a determinados estilos de 

vida. 

• Expressar o estilo de vida e demonstrar a 

posição social. 

 • Diferenciar-se de outras pessoas e grupos 

sociais. 

 • Buscar aceitação social. 

Fonte: Verónica Mayer cf. Ana Côrte-Real 2007:45 

 

2.1.3 Logótipo  

A marca é representada pelo logótipo e o logótipo transmite a imagem da marca. “Logo” vem 

do grego e significa forma da palavra. O “Logo” é a forma dada ao nome (Healey 2009). Assim 

sendo, o logótipo não é mais nem menos do que um conjunto de símbolos, signos. 

Para Saussure, a língua não é um agregado, mas um sistema de elementos articulados, um 

conjunto de signos inter-relacionados entre si. (Saussure cf. Cláudia Afonso 2002:16). Como 

referido, a identidade física da marca está ligada aos signos. Os signos definem-se como uma 

união entre o conceito e a imagem acústica (Saussure). Por isso, posso afirmar que o logótipo 

é a junção dos vários signos que Saussure fala.  
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Segundo Brée e Cegarra (1994:20), os sinais das marcas podem ser agrupados em quatro 

categorias: 

 Os Símbolos nominativos são nomes e siglas; 

  Os Símbolos semi-figurativos são os logótipos, os quais tratato ao longo deste 

trabalho; 

 Os Símbolos figurativos são os emblemas; 

 Os Símbolos sonoros são os “jingles” e as melodias. 

O logótipo é um conceito que tem vindo a ser estudado por vários autores, e como é o conceito 

principal do meu trabalho, irei abordar os diferentes pontos de vista. Para melhor organização 

irei expor por ordem cronológica.  

Para Cohen (1986) (cf. Ana Côrte-Real 2007:48), “os logótipos devem ser reconhecíveis, 

familiares, favorecer a transmissão de um significado ao público-alvo e evocar afectos 

positivos”. Para Safavi (1996) (cf. Ana Côrte-Real 2007:48), o logótipo é a principal 

componente gráfica da marca, mais importante que o nome. Lindon (2000:304), defende que o 

logótipo é uma adopção gráfica que permite à marca “ser reconhecida para ser conhecida”. Se 

a marca for reconhecida leva o consumidor a fidelizar-se à marca. Enquanto Wheeler 

(2003:32), defende que o logótipo é o ponto de partida para a marca, quanto mais atraentes 

forem maior será o impacto no consumidor. Se o consumidor se sentir atraído pelo logótipo 

pode leva-lo à compra ajudando a cumprir os objectivos principais, a venda. 

Diz um provérbio chinês que “vale mais uma imagem que mil palavras”. Por isso, o logótipo é 

importante para que os indivíduos se lembrem da marca e tenham fidelidade por ela. 

Segundo Alesandrini (1983:71), as pessoas podem aprender muito mais depressa a partir de 

informação gráfica do que verbal. As imagens captam mais atenção, pois requerem menos 

recursos mentais para ser processadas. Isto faz com que seja importante as marcas terem um 

logótipo que represente a marca, um logótipo que represente os valores da marca. 

Os logótipos para representarem a marca e cumprir todos os objectivos devem respeitar 

critérios. Segundo Paul Rand “O logo ideal é simples, elegante, económico, flexível, prático e 

inesquecível”.  

Perez (2004:64) define com maior detalhe outros critérios que os logótipos devem respeitar: 

 Serem originais e distinguirem-se; 

 Permitirem estimular o reconhecimento e a memorização; 

 Serem flexíveis e versáteis, de forma a poderem ser produzidos em diversos suportes; 

 Serem coerentes com a estratégia e o discurso da organização; 

 Sintetizarem a imagem da empresa; 

 Serem resistentes ao fenómeno da fragmentação, o que implica serem reconhecidos e 

identificáveis mesmo em fragmentos; 
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 Apresentarem relevância cultural, ligação entre o referente e o seu público e suscitar 

impacto social. 

 

Tipo de letra 

Através do tipo de letra tiramos a ideia de que uma marca é “moderna”, “antiquada”, “divertida”, 

“de elite”, entre outras (Bonnici 2000 cf. Conraria 2004:25). 

“O tipo de letra é a roupa que envolve as palavras, dando-lhes carácter, ênfase e uma subtil, 

mas distinta personalidade que o leitor em geral sente de forma inconsciente” (Healey 

2009:96). 

 

Cor 

A cor é um elemento fundamental num logótipo, que  tem um significado próprio. Contudo, 

pode adquirir vários contextos (Bonnici 2000 cf. Conraria 2004:25). As cores são sinais de 

comunicação não verbal, e são um importante fenómeno a ser analisado (Abbade 2008:71). 

Têm sido realizados vários estudos para apurarem a reacção que a cor causa nos indivíduos.  

Um estudo realizado pelo Institute for Colour Research diz que os consumidores fazem o 

julgamento inicial de uma marca em cerca de 90 segundos, e que mais de 90% dessa 

impressão é baseada na cor. Outro estudo desenvolvido pela Universidade de Loyola revelou 

que a cor aumenta o reconhecimento da marca em pelo menos 80% (Abbade 2008:71). Por 

exemplo, o caso do BANIF, a cor roxo (índigo) é a imagem do banco e uma das questões que 

pretendo esclarecer é se os consumidores conhecem o BANIF através da cor. 

A escolha da cor do logótipo deve ser cuidada. “Testes têm mostrado que as pessoas reagem 

às cores de formas previsíveis” (Healey 2009:92). A interpretação das cores depende 

fortemente da cultura das pessoas. Contudo, existe uma reacção mais ou menos previsível, 

apresentado na tabela 2. A reacção dos indivíduos às cores é subjectiva, mas os estudos da 

psicologia da comunicação visual, do marketing e da publicidade têm organizado essas 

reacções. 

 
Tabela 2 - Significado das cores 

Cor Conotação positiva Conotação negativa 

Vermelho Paixão; Optimismo; 

Dinamismo 

Explosão; Morte; Guerra 

Laranja Comunicação; Ambição Perigo 

Verde Natureza; Fertilidade; 

Estabilidade 

Declínio 
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Azul Espiritualidade; 

Tranquilidade; Satisfação 

Obscuridade; Depressão 

Roxo Biologia; Força; Energia Vulgaridade 

Branco Perfeição Vazio 

Preto Distinção; Elegante Morte; Maldade 

Fonte: Westphalen (2009:308) (adaptado) 

 

Segundo Caudill (1986), a utilização de cores adequadas no planeamento de comunicação não 

verbal com o consumidor pode trazer benefícios:  

 Criar uma impressão positiva; 

 Distrair a atenção do consumidor de atributos negativos do produto; 

 Atrair a atenção das características positivas do produto; 

 Criar uma imagem de prestígio (cf. Abbade 2008:72). 

 

Uso da cor vs percepção 

Como referido, as cores aumentam a percepção e transmitem sensações condicionadas pela 

socialização, ou seja, transmitem significados conotativos. 

A preferência das cores reflecte a cultura de um país. Até na linguagem corrente a cor está 

ligada: 

 “A situação está preta”;  

 “Ele estava roxo de raiva”; 

 “Sorriso amarelo”; 

 “O susto foi tão grande que ela ficou branca”; 

 “Estava vermelha de vergonha” (Castela 2004:15).  

Através da cor os indivíduos compreendem o significado da situação, porque atribuíram uma 

conotação às cores. As cores estão no quotidiano dos indivíduos, mesmo que estes não se 

apercebam. O facto, de por vezes, demorarmos a escolher o nosso vestuário, pode ter a ver 

com a relação entre as cores e o nosso estado de espírito. Se uma pessoa está triste tem a 

tendência a vestir cores escuras, mas se uma pessoa está feliz veste cores alegres. As cores 

transmitem reacções aos indivíduos. 
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Tabela 3 - Cores e reacções 

Cores Reacções 

Vermelho Aumenta a atenção. 

Laranja Aumenta a atenção, mas mais moderada. 

Amarelo Visível à distância, estimulante. 

Verde Estimulante, mas com pouca força sugestiva. 

Azul Poder de atracção.  

Violeta Acalma o sistema nervoso. 

Castanho Esconde a qualidade e o valor. 

Preto Gera frustração. 

Cinzento Indica prudência.  

Combinação de 

cores 

Reacções 

Vermelho e amarelo Estimulante, mas pode criar opressão em certas pessoas. 

Vermelho e verde Estimulante. 

Azul e preto Sensação de antipatia. 

Azul e branco Predisposição para a simpatia. 

Fonte: Abbade 2008:72 adaptado 

 

Figuras 

Como referi, os logótipos podem ser compostos por letras e figuras. Quando se utiliza figuras 

nos logótipos estas podem ser observadas em três perspectivas. Verosimilhança, simplificação 

e estilização. A verosimilhança é quando as imagens seleccionadas representam de forma 

clara o objecto. A simplificação é quando há economia de elementos gráficos. E por fim, a 

estilização é quando se dá humanização a animais e objectos. 

Imagem 9 - Três tipos de tratamento gráfico 

 

Estilização Simplificação Verosimilhança 

Fonte: Lessa (1995:90) adaptado 
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Formas 

As formas que os logótipos transmitem também têm influência no consumidor, embora com 

menos importância. As formas transmitem sensações (Cegarra 1999:43 cf. Rosário 2007:31). 

Assim, é importante que as marcas tenham em atenção a forma que escolhem para o seu 

logótipo. 

 

Tabela 4 - Formas e significados 

 

                                    Fonte: Rosário 2007:31 adaptado 

 

Imagem 10 – BMW 

 

 

O logótipo da BMW é formado por um círculo, que transmite confiança. E podemos reparar que 

muitas marcas de carros optam por essa forma, como a FIAT, Alfa-Romeo, Mercedes, Audi 

entre outras. 

 
Imagem 11 - Adidas 

 

O logótipo da Adidas é composto por um triângulo que transmite a ideia de dinamismo, uma 

ideia que se adequa aos produtos que vendem, relacionados com o desporto. 

 

 

 

 

Proporção 

Trapézio Energia  

Quadrado Paixão 

Círculo Tranquilidade, Confiança 

Triângulo Esperança, Luminosidade 

Elipse Melancolia 
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A proporção é outro elemento que faz parte da imagem visual. Não existe regras para a 

conjugação, mas esta tem de funcionar harmoniosamente. O logótipo não deve ser demasiado 

grande, nem demasiado pequeno. 

 

2.1.4 Identidade visual 

A identidade visual “é um conjunto de signos criados, organizados e dispostos segundo 

critérios e princípios que visam representar, caracterizar e comunicar a imagem conceptual da 

marca” (Vânia Quinteiro 2008:16). A imagem visual tem várias funções que estão 

demonstradas na tabela abaixo.  

Tabela 5 - Funções da Identidade visual 

Identifica Permite identificar um produto ou serviço. A atracção visual que os 

elementos gráficos exercem gera associações entre a marca e o 

consumidor. 

Diferencia Elementos gráficos únicos fazem a diferença da concorrência. 

Associa A imagem visual funciona como um carimbo. O logótipo está nos 

produtos ou serviços. 

Reforça A identidade visual reforça a imagem da empresa.  

Fonte: Vásquez (2007:206) adaptado  

 

2.1.5 Imagem de marca 

O conceito imagem de marca surge nos anos 50, tendo por base a percepção que os 

consumidores têm da marca. Hoje em dia, os investigadores na área de consumo têm bastante 

interesse em perceber as reacções que os consumidores têm das marcas (Dobni e Zinkhan 

1990). Podemos considerar que a imagem de marca é um conjunto de associações, 

percepções e crenças que fazemos de uma marca. 

Actualmente, o consumidor tem vários objectos de diferentes marcas e os anúncios 

publicitários são variados e excessivos, levando o consumidor a não prestar muita atenção. Por 

isso, surge a importância da imagem de marca. Uma imagem bem comunicada ajudará a 

estabelecer a posição da marca e assim a distinguir-se da concorrência (Park 1986 cf. Vânia 

Quinteiro 2008:14).  

A imagem de marca está relacionada com os estudos do consumidor e as percepções ao 

produto. Segundo Denis Lindon (2004), a imagem de marca é “um conjunto simplificado e 

relativamente estável de percepções e de associações mentais ligadas a um produto, a uma 

empresa, a um indivíduo”. A imagem de marca é gerada pelo consumidor e a identidade da 
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marca é gerada pela marca. A imagem transmitida pode ser feita pela marca através das 

acções publicitárias e eventos. Contudo, são os consumidores que fazem o juízo final sobre a 

marca. Segundo Teresa Ruão (2006:19), a imagem de marca é “uma impressão criada ou 

estimulada por um conjunto de signos, resultantes da totalidade das formas de comunicação 

entre a empresa e os seus públicos”. Sendo a imagem de marca uma associação que os 

consumidores fazem da marca, David Aaker (cf. Teresa Ruão 2004:16), diz “uma associação 

será tanto mais forte quanto mais se basear nas nossas experiências”. É nesta perspectiva que 

fiz o meu estudo. 

Para que uma imagem de marca seja a pretendida pela empresa é importante que a mesma 

defina o seu público-alvo (Lencastre 2007) e a comunicação.  

Noutra perspectiva exemplificativa, segundo Juan Costa (2004) (cf. Vânia Quinteiro 2008:14), 

“a imagem de marca coloca dois mundos em interacção”, as percepções mentais e mundo 

externo, sendo que a marca é física e as associações feitas são mentais. Hoje em dia, segundo 

Juan Costa (2004) (idem), as marcas são “objectos de sedução, sinónimos de segurança, 

prestígio e sobretudo espelhos idealizados onde os consumidores vêm a sua própria imagem 

projectada”. 

A imagem de marca está fortemente ligada à notoriedade. A notoriedade é a resposta 

cognitiva, sendo o reconhecimento da marca (Lambim 1986 cf. Vânia Quinteiro 2008:15) e a 

presença da marca na mente do consumidor (Aaker 1996:10). 

 

Após compreender os conceitos principais da minha investigação, passei à prática, através da 

metodologia abaixo referida. Tive como objectivo perceber se o consumidor repara na 

mudança de logótipos e aferir qual a influência efectiva dos logótipos na escolha ou na 

preferência de compra/adesão do consumidor e por isso utilizei técnicas minuciosas para obter 

conclusões. Ao utilizar estas técnicas tentei nunca influenciar os inquiridos/entrevistados com a 

minha experiência na matéria, devido aos conceitos que estudei.  

 

3. Metodologia 

A metodologia que utilizei baseou-se em métodos quantitativos e qualitativos. O método 

quantitativo permite uma generalização dos resultados, uma forma de medição rigorosa e 

controlada. Para complementar, utilizei o método qualitativo para a compreensão aprofundada 

dos dados obtidos. 

 

3.1 Inquérito 

O inquérito por questionário à amostra seleccionada foi uma das técnicas que utilizei. Senti-me 

confortável em utilizar este método devido a tê-lo usado noutra investigação no âmbito da 
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disciplina “Inquéritos e Opinião Pública” e a experiência ter sido boa. O inquérito permitiu-me 

obter resposta a alguns elementos que pretendia saber dos consumidores/clientes, como por 

exemplo, o que pensam das cores e formas dos logótipos das marcas que estudei; se 

repararam na mudança de logótipo das marcas; qual a reacção que esta teve para eles, entre 

outras questões.   

O inquérito por questionário é um conjunto de perguntas estandardizadas (Carlos Moreira 

2007:233) com vantagens que aproveitei no meu estudo. Para realizar correctamente o 

inquérito segui as regras de Fowler: 

 Escrevei o inquérito que pretendia inicialmente. 

 Elaborei uma lista que inclui as variáveis. 

 Desenvolvi o plano de análise a utilizar (cf. Carlos Moreira 2007:236).  

Os princípios-chave inerentes à construção das perguntas devem ser considerados para que o 

inquérito seja aplicável. Por isso, no meu inquérito segui os princípios da tabela 6. 

 

Tabela 6 - Príncipios-chave inerentes à construção das perguntas 

Tópico Deve ser definido com clareza de modo a que todos os inquiridos 

compreendam o assunto de que se trata. 

Aplicabilidade Os inquiridos não devem ser solicitados a fornecer informações 

que não dispõem. 

Perspectiva  A perspectiva deve ser especificada, de modo a que os inquiridos 

forneçam o mesmo tipo de resposta. 

Fonte: William Foddy, 1996: 214  cf Carlos Morreira 2007:236 (adaptado) 

 

O questionário on-line foi realizado entre o mês de Janeiro e Março de 2010, através do sítio da 

internet Questionpro. A divulgação da hiperligação do questionário foi feita através dos meus 

contactos e reencaminhamento pelos mesmos e através da rede social Facebook. Como se 

gerou o efeito bola de neve foi-me possível obter 302 respostas, mas apenas 295 são válidas. 

É de referir que estes 302 questionários formam uma amostra de conveniência, por motivos 

adiante explicados.  

Para uma melhor compreensão da análise apresento o quadro abaixo, que contem cinco 

variáveis dependentes, cinco variáveis independentes, as variáveis de caracterização.  

Tabela 7 - Variáveis utilizadas para a presente investigação 

 Significado de logotipoara si, logótipo significa... 

Conhecimento e consumo de marcas (Banif, Caixa Geral 
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Variáveis dependentes 

de Depósitos, Limiano, Agros, TAP, Ibéria) 

Notoriedade da mudança de logotipo das marcas 

Cores (Azul, amarelo, verde, vermelho, branco, preto, 

roxo) 

Formas (Quadrado, Triângulo, Círculo, Elipse) 

 

 

Variáveis independentes 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Habilitações literárias 

4. Ocupação principal 

5. Distrito 

 

3.2 Entrevista 

Fiz 20 entrevistas semi-dirigida, cada entrevista demorou 30 a 40 minutos e foram realizadas 

em espaços públicos e espaços culturais, como cafés e o Centro Cultural de Belém.  

Segundo Erlandson, a entrevista semi-dirigida é guiada por um conjunto de perguntas, sem 

ordem determinada (Carlos Moreira 2007:203). Todas as perguntas devem ser comparáveis 

para quando houver diferenças nas respostas dos entrevistados se possa atribuir variações 

reais (Denzin 1970:123 cf. Carlos Moreira 2007:206). Vários autores dizem que a entrevista é 

como um processo de comunicação interpessoal, inscrito num contexto social e cultural mais 

amplo (Carlos Moreira 2007:207).  

Na análise dos resultados tive em consideração as reflexões de Brenner: 

 “As declarações dos entrevistados nem sempre podem ser consideradas literalmente”. 

  “O analista necessita conhecer as práticas de relato empregues pelos informantes, 

antes de poder compreender o significado dos relatos” (Brenner cf. Carlos Moreira 

2007:210).  

A entrevista permite uma recolha de informação preciosa para a investigação assim como 

proporciona ao investigador um esclarecimento das perguntas (Carlos Moreira 2007:211). 

Contudo, existem desvantagens como a falta de tempo do investigador ou entrevistado para a 

realização da entrevista. “Os problemas potenciais de reactividade, fiabilidade e validade” são 

outras desvantagens (idem 2007:211). Na entrevista que realizei tive o cuidado com estas 

desvantagens, a fim de evitar situações que pudessem vir a complicar os resultados.  
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Decidi aplicar metodologias diferentes para as distintas faixas etárias. Fiz o questionário on-line 

aos indivíduos mais jovens (18-24 anos) porque utilizam com mais frequência a internet e 

entrevistas aos indivíduos os mais velhos (30 e mais anos)  por usarem com menos frequência 

a internet
3
. A decisão de fazer entrevistas aos sujeitos mais velhos também  teve haver com o 

facto de querer aprofundar algumas perguntas, que não me foram possíveis fazer no 

questionário on-line.  

 

3.3  Observação participante 

A observação participante foi fundamental no meu estudo, para tentar perceber as percepções 

dos consumidores, relativamente ao queijo Limiano. Fui às compras com os indivíduos para ver 

as várias marcas de queijo e perceber como reagem à imagem transmitida. Tentei perceber se 

a imagem do queijo Limiano agradava ou desagradava. Escolhi como local para a observação 

o supermercado “Continente” em Lisboa (25 de Junho), devido a ter uma larga variedade de 

queijos e assim puder obter a opinião que os indivíduos têm da imagem de outros queijos em 

comparação com o Limiano. A observação participante consiste na auscultação de indivíduos 

nos seus comportamentos e nas suas atitudes. A observação participante deve ser: 

 Orientada e focalizada. 

 Planificada. 

 Controlada e relacionada com preposições teóricas.  

 Submetida a controles de objectividade, fiabilidade e previsão (Carlos Moreira 2007:177). 

Nesta técnica que realizei quando acompanhei os participantes nas compras tive em atenção 

estes aspectos. Fiz com que fosse natural a ida ao Supermercado, para assim os participantes 

mostrarem de forma espontânea as suas reacções às diferentes marcas e logótipos de queijos. 

Tentei perceber com esta técnica as preferência dos participantes, em relação à imagem 

visual. Entendi a “ideia” que os participantes têm do queijo Limiano através do logótipo. 

Durante a observação tentei manter-me o mais possível imparcial nas escolhas e opiniões dos 

participantes.  

 

3.4  Amostragem 

Diogo Moreira define a amostragem como  “o procedimento através do qual se extrai um 

conjunto de unidades que constituem o objecto de estudo (a população), um número reduzido 

                                                      
3
 Segundo um estudo do INE, os jovens são os que mais usam internet (63,7%). Informação no site http://alea-

estp.ine.pt/html/actual/pdf/actualidades_44.pdf.  

 

http://alea-estp.ine.pt/html/actual/pdf/actualidades_44.pdf
http://alea-estp.ine.pt/html/actual/pdf/actualidades_44.pdf
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de casos (a amostra), seleccionados por critérios que permitam a generalização a toda a 

população dos resultados obtidos” (Diogo Moreira 2007: 111).  

A amostra utilizada foi uma amostra não probabilística. Na amostragem não probabilística 

utiliza-se um grupo de indivíduos voluntários (Carmo 1999:197). Com esta amostragem não 

pude tirar resultados representativos, mas consegui obter dados preciosos para compreender e 

responder aos meus objectivos. Não utilizei uma amostra representativa devido há falta de 

recursos, principalmente tempo, sendo uma aluna universitária.  

Na utlização da minha amostragem tive em atenção as desvantagens, para fazer que as 

vantagens fossem maiores. Uma das grandes vantagens foi o puder economizar recursos, 

tempo e dinheiro, utilizando indivíduos da área da Grande Lisboa. Outra vantagem é o facto de 

ser mais rápido entrevistar uma amostra do que um universo e sendo um menor número de 

entrevistados permitiu-me um maior aprofundamento. Apesar de todas estas vantagens não 

posso esquecer que a amostra não é issenta de margem de erro e que os resultados não são 

100% certos (Carlos Morreira 2007). 

 

3.4.1 Amostra dos questionários on-line 

Através de uma amostra de 295 inquiridos (n=295), procedi à análise das variáveis de 

caracterização dos inquiridos. Deste modo, os gráficos que se seguem visam caracterizar  a 

população do estudo quanto ao género, à idade, às habilitações literárias, à principal ocupação 

e ao distrito. 

Assim, dos 295 inquiridos, 140 são do sexo masculino e 132 do sexo feminino, o que tem 

correspondência nos valores percentuais: 54,8% de indivíduos do sexo masculino e 45,2% do 

sexo feminino. 

Gráfico 1 – Género dos inquiridos 

 

Relativamente à idade dos inquiridos, constatei que existe uma maior percentagem de 

indivíduos jovens entre os 18 e 24 anos (91,7%), indo assim ao encontro do objectivo do 

questionário on-line. Contudo, também existem inquiridos com idade entre os 25 e mais anos 
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(8,3%). A separação da faixa etária deve-se ao facto de querer comparar jovens (18-24 anos) 

com indivíduos mais velhos (25 e mais anos). 

Gráfico 2 - Faixas etárias dos inquiridos 

 

 

Quanto às habilitações literárias dos inquiridos, verifiquei que existe uma maior percentagem 

de indivíduos com curso superior (69%) e outros com habilitações literárias até ao ensino 

secundário (31%).  

 

Gráfico 3 - Habilitações literárias dos inquiridos 

 

 

No que respeita à ocupação principal, verifiquei que a maioria são estudantes (79,8%), devido 

principalmente à faixa etária incidida (entre 18 e 24 anos). 

 

Gráfico 4 - Ocupação principal dos inquiridos 
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Quanto ao distrito, verifiquei que a maioria dos inquiridos são indivíduos de Lisboa (83,7%). 

Contudo, houve alguns inquiridos de outros distritos. 

Gráfico 5 - Distrito de residência dos inquiridos 

 

 

3.4.2 Amostra das entrevistas 

Realizei 20 entrevistas, sendo que 11 foram feitas ao sexo feminino e 9 ao sexo masculino. Os 

indivíduos são todos do distrito de Lisboa e têm idade entre os 30 e 55 anos. 

 

3.4.3 Amostra da observação participante 

Na observação participante utilizei 6 indivíduos, 3 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com 

idade entre os 18 e 24 anos. Todos os indivíduos são do distrito de Lisboa e têm como 

ocupação principal serem estudantes. 

4. Objecto de estudo 
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Neste capítulo apresento os objectos de estudo, as três marcas que utilizei e as razões para a 

escolha das mesmas. Escolhi três marcas diferentes porque assim pude estudar diferentes 

percepções das mudanças de logótipo por parte dos consumidores/clientes. 

O BANIF foi a primeira marca que escolhi porque mudou a sua imagem visual completamente, 

cor, assinatura e logótipo. O Limiano porque é um produto da área de alimentação e mudou 

muitas vezes o logótipo. E a TAP porque foi uma empresa que mudou radicalmente cinco 

vezes o logótipo, sendo que a última mudança foi recentemente. 

 

4.1 BANIF 

Imagem 12 – Mudanças de logótipo do BANIF 

 

                       

 

O BANIF é um banco privado, uma sociedade anónima, aberta ao investimento público e 

proporciona serviços a particulares e a empresas. Constituído em 15 de Dezembro de 2000, 

com um capital social de 40 milhões de euro, resultou da divisão da Ascor Dealer, a anterior 

sociedade financeira de corretagem do Grupo. 

A nova imagem do BANIF pretende transmitir os valores de competência, rigor, inovação, 

confiança e humanismo. A nova imagem teve um investimento de 20 milhões de euros (Lima 

2008). 

Para o BANIF a escolha do novo logótipo foi pormenorizada. A cor índigo segundo o BANIF 

reflecte o conhecimento, o idealismo, a capacidade de sacrifício, a resistência, a devoção e a 

compaixão. O escudo, segundo o BANIF, representa a confiança e a solidez conquistada pelo 

banco. O centauro, segundo o BANIF, representa a força, “o Centauro conjuga as forças que 

colocamos ao seu dispor para ajudar a alcançar os seus desejos e concretizar os seus sonhos” 

(site BANIF). 

Os objectivos traçados para a nova imagem foram “aumento da presença e da notoriedade do 

BANIF, a superação do “gap” entre o que foi o BANIF e o que o BANIF parecia ser, quer em 

termos de dimensão, quer de personalidade, atitude e valores e a colocação do Banco/Grupo a 

short list mental dos consumidores quando ponderam operações financeiras” diz Fernando 

Paula, director de marketing do BANIF na entrevista à Marketeer. 

Segundo Fernando Paula, a notoriedade do banco aumentou bastante após a nova imagem, a 

cor roxo destaca o banco e gerou uma identificação mediática. 

4.2 TAP 
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Imagem 13 – Mudanças de logótipo da TAP 

 

    

A TAP surge em Portugal em 1946. Actualmente, a TAP tem uma quota de mercado elevada, 

mas tem vindo a perder para as Low Cost.  

A missão da TAP é prosseguir uma orientação cuja prioridade é a satisfação dos clientes.
4
 

Tentou sempre modernizar-se, mostrando isso nas mudanças de imagem ao longo dos anos. 

A TAP é a companhia aérea portuguesa líder de mercado, que celebrou o seu 60º aniversário 

em 2005, quando passou também a integrar a Star Alliance, a maior aliança global de 

companhias aéreas a nível mundial. Nesse ano, muda o logótipo novamente. As mudanças de 

logótipo da TAP têm sido fortes, pois sempre que mudam o logótipo, mudam toda a estrutura, 

cor, tipo de letra e imagem de logótipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Limiano 

                                                      
4
 TAP, http://www.flyTAP.com/fla/pt/history.swf 
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Imagem 14 – Mudanças de logótipo do Limiano 

 

 

O Limiano é um queijo de origem portuguesa. Tem 50 anos de existência. Vende em média 3 

milhões de unidades por ano, tornando-se na marca líder de queijo flamengo em Portugal.  

A empresa foi criada por Américo Tavares da Silva, em Ponte de Lima. Os grandes valores da 

marca Limiano são: “genuinidade e tradição, aliadas ao sabor suave e textura amanteigada”
5
. 

As suas acções de marketing têm como objectivo transmitir esses valores. 

O Limiano é uma marca que se querer manter actual e por isso mudou o seu logótipo sete 

vezes, para que este esteja de acordo com a evolução da empresa. Contudo, as mudanças 

foram sempre subtis e as alterações são pouco vincadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

                                                      
5
 Marketeer, edição Outubro de 2009 
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Análise e conclusões 

Nesta segunda parte, exponho a análise dos questionários on-line, da observação participante 

e das entrevistas e as conclusões das mesmas. 

Através da metodologia utilizada percebi que são as mulheres que mais reparam na mudança 

de logótipos e que os indivíduos mais velhos parecem ser os mais influenciados na decisão de 

compra pelos logótipos. Os jovens, na sua maioria, dizem não ser tão influenciados pelos 

logótipos. 

A análise dos dados foi feita com o programa SPSS, versão 17 e com o auxílio do Excel. Na 

análise realizada no SPSS utilizei frequências, cruzamentos e médias. 

Na realização dos cruzamentos requeri a realização do teste do chi-quadrado para verificar se 

existia relação entre as variáveis que utilizei na análise. O teste do chi-quadrado permite 

verificar se existe relação entre duas variáveis (Pereira 2006:186). Para que as variáveis 

tenham relação o valor do chi-quadrado tem de ser inferior a 0,05.  

 

1. O que significa logótipo para os consumidores 

A primeira parte do questionário online permitia saber o que um logótipo significava para os 

inquiridos. Dos 254 indivíduos que responderam à pergunta, 28,4% consideram um logótipo 

simplesmente uma “Imagem”, 22,4% consideram uma “Imagem de marca” e 20,9% um 

“Símbolo”. Os restantes consideram o logótipo “uma representação gráfica de uma marca” 

(7,5%) ou “a identidade da marca” (6,35), ou simplesmente “a marca” (7,5%).  

Gráfico 6 - Para si, logótipo significa… 
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Sendo esta uma pergunta aberta, obtive respostas muito interessantes, as quais penso que 

será importante mencionar.  

 “Pequeno desenho ou imagem (desde que seja algo gráfico) que seja marca da 

empresa. Pode ou não incluir o seu nome, mas permite-nos imediatamente reconhecer 

de que empresa se trata”.  

Mulher, 18-24 anos, Lisboa 

 “É um símbolo que apesar de ser um activo intangível, representa a imagem, o 

posicionamento e reputação de uma empresa. É o cartão de visita de uma organização 

que pode estabelecer uma ligação com o público muito eficiente e forte”. 

Homem, 25-34 anos, Lisboa 

 “O elemento gráfico de uma empresa, que permite uma associação rápida a um 

determinado bem ou serviço, que fica facilmente gravado na memoria visual”. 

Mulher, 18-24 anos, Lisboa 

  “ Uma marca visual do potencial e intenções de uma empresa que deve não só reflectir 

a sua missão como também relevar a força e ambição das suas intenções como 

entidade de prestação de bens/produtos uma relação próxima com o segmento alvo e 

um reflexo da sua boa imagem para o consumidor em geral”. 

Mulher, 25-34 anos, Lisboa 

 

Através das entrevistas, a 20 indivíduos adultos (35-55 anos), 11 mulheres e 9 homens, 

também obtive resposta à pergunta “Para si, logótipo significa…”. 

 

 

 

 

 

   

Os homens, afirmaram na sua maioria que o logótipo é uma identidade da marca, enquanto as 

mulheres afirmaram que é um símbolo da marca. Julgo que os homens parecem ver para além 

da simples imagem, vêem num logótipo aquilo que representa a marca. As mulheres 

simplesmente utilizam o logótipo como um símbolo, para se lembrarem na marca. Houve 5 

mulheres e 2 homens que afirmaram que o logótipo serve para se lembrarem da marca. 

Homens                    Imagem da marca (3) 

                      Identidade da marca (5) 

         Símbolo da marca (1) 

  

 

Mulheres            Imagem da marca (4) 

            Símbolo da marca (5) 

            Identidade da marca (1) 

            Representação da marca (1) 
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“Muitas vezes, não me recordo do nome da marca, mas lembro-me do logótipo. Através do 

logótipo lembro-me da marca.” 

Mulher, 35-50 anos, Lisboa 

Isto acontece porque, segundo Alesandrini (1983:71), o ser humano assimila muito mais 

depressa a partir de informação gráfica do que verbal, porque as imagens requerem menos 

recursos mentais para serem processadas.  

 

Os logótipos mais recordados pelos entrevistados foram Coca-Cola e Mc Donalds. 

 

             

 

 

 

 

2. Análise das marcas do estudo 

Através da segunda parte do questionário on-line pretendi saber quantas pessoas consumiam 

ou eram clientes, já tinham consumido ou tinham sido clientes ou não conheciam as marcas do 

estudo. Utilizei marcas do mesmo segmento para poder usar como comparação e assim 

“desviar” as atenções das marcas do estudo, durante o questionário. A comparação das 

marcas serve igualmente para perceber se a marca do estudo é a mais ou menos 

consumida/conhecida pelos indivíduos. 

 

2.1 BANIF 

 

Decidi comparar o BANIF com a Caixa Geral de Depósitos. Assim, verifiquei que os inquiridos 

são maioritariamente clientes da Caixa Geral de Depósitos, devendo-se ao facto de a maioria 

ser estudantes universitários do ensino público e ter como obrigatoriedade ser cliente do 

banco.  

 

 

 

Homens                  Vodafone (3) 

                               TAP 

                                Nike (2) 

                                PT 

                                   

 

Mulheres                   Google                                                

                                 Coca-cola (5) 

                                 Mc Donalds (4) 

                                  TMN 
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Tabela 8 - Comparação do BANIF com a Caixa Geral de Depósitos 

 BANIF 

Base - 280 

Caixa Geral de Depósitos 

Base - 289 

Sou cliente 3,4% 70,5% 

Fui cliente 2,7% 7,2% 

Não sou cliente 87,5% 19,3% 

Não conheço a marca 1,4% 0,7% 

 

Nas entrevistas, quando pedi para referirem bancos, o BANIF foi mencionado 3 vezes (15%). O 

banco mais referido foi a Caixa Geral de Depósitos (85%). 

Em relação à mudança de logótipo do BANIF que ocorreu em 2009, 49,6% dos inquiridos 

repararam na mudança e 50% não repararam. Apesar da mudança de logótipo ter sido muito 

grande, há um grande número de inquiridos que não repararam na mudança e isto pode dever-

se ao facto de antes não conhecerem o banco. Antes da mudança a notoriedade do banco era 

baixa (a notoriedade espontânea subiu de 1.1% para 8,7%). Para muitos, o banco só começou 

a existir depois da mudança.  

Dos inquiridos que repararam na mudança 71,9% gostaram e 28,1% não gostaram.  

 

Gráfico 7 - Repararam na mudança de logótipo do BANIF 
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Através da média verifiquei que os indivíduos do sexo feminino foram os que mais repararam 

na mudança, mas os indivíduos do sexo masculino são os que mais gostaram da mesma 

mudança. 

Tabela 9 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do BANIF, por sexo 

Feminino N Válido 123 

Em falta 9 

Média 3,7073 

Masculino N Válido 155 

Em falta 5 

Média 4,0645 

 

Verifiquei também, que os inquiridos com curso superior repararam na mudança e gostaram 

(3,8), enquanto que os indivíduos com habilitações até ao ensino secundário repararam na 

mudança e gostaram mais ainda (4,0)
6
. 

Tabela 10 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do BANIF, por habilitações 

Até ao ensino secundário N Válido 83 

Em falta 6 

Média 4,0964 

Curso superior N Válido 194 

Em falta 9 

Média 3,8557 

 

Através do teste do chi-quadrado observei que apenas existe relação entre a mudança de 

logótipo do BANIF e a idade. Os inquiridos que não repararam na mudança de logótipo, 

correspondem a 87,6% com idade entre os 18 e 24 anos. Ou seja, a maioria dos inquiridos 

jovens não repararam na mudança.  

Nas entrevistas que realizei a indivíduos adultos, apenas 20% não reparou na mudança. 

Apesar das amostras não serem proporcionais, reparei que os indivíduos mais velhos notaram 

mais na mudança do que os jovens. Pode dever-se ao facto de estarem mais atentos à oferta 

bancária do que os jovens. São os indivíduos mais velhos que melhor se recordam do logótipo 

anterior do BANIF, por isso é natural que reparem na mudança. 

Percebi também através das entrevistas que a cor roxa foi um forte factor para o aumento da 

notoriedade. Comprovando assim, o estudo da Universidade Loyola, que afirma que a cor 

                                                      
6
 Escala: 1 – Sim e não gostei nada; 2 – Sim e não gostei; 3 – Sim e gostei; 4 – Sim e gostei muito; 5 – Não reparei 
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aumenta o reconhecimento da marca. Apesar da maioria dos entrevistados terem considerado 

que a cor não se adequa a um banco, acharam que foi fundamental para o destaque do banco. 

Também foi referido que a mudança de logótipo não teria resultado em sucesso, se não tivesse 

sido combinada com a forte campanha publicitária que fez associar a imagem ao banco. A 

imagem do centauro reforça a imagem que o banco quer passar. Todos os inquiridos (100%) 

atribuíram o significado força à imagem do centauro, explicando que esse significado se deve 

ao anúncio. Isto mostra que a campanha publicitária foi fundamental para que o novo logótipo 

passasse a imagem desejada. 

 

2.2 TAP 

 

Decidi comparar a TAP com a Ibéria, dado que as duas operam em Portugal. Verifiquei que a 

TAP (35,3%) tem mais clientes do que a Ibéria (4,1%) e que a Ibéria (28,5%) é uma marca 

mais desconhecida que a TAP (0,3%). 

Tabela 11 - Comparação da TAP com a Ibéria 

 TAP 

Base - 284 

Ibéria 

Base - 281 

Sou cliente 35,3% 4,1% 

Fui cliente 34,9% 14,9% 

Não sou cliente 25,8% 47,8% 

Não conheço a marca 0,3% 28,5% 

 

No que respeita há mudança de logótipo da TAP 43,4% dos inquiridos repararam na mudança 

e 55,9% não repararam. Dos inquiridos que repararam na mudança 92,7% gostaram e 7,2% 

não gostaram. 
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 Gráfico 8 - Repararam na mudança de logótipo da TAP  

 

Tendencialmente, as mulheres (4,2) reparam mais na mudança de logótipo da TAP do que os 

homens (4,1).  

Tabela 12 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do TAP, por sexo 

Feminino N Válido 127 

Em falta 5 

Média 4,2362 

Masculino N Válido 157 

Em falta 3 

Média 4,1465 

 
No que respeita a idades, são os indivíduos mais jovens que notaram mais a mudança de 

logótipo da TAP, assim como os indivíduos com habilitações até ao ensino secundário.  

Tabela 13 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do TAP, por idade 

18-24 N Válido 228 

Em falta 3 

Média 4,2588 

25 e mais anos N Válido 20 

Em falta 1 

Média 4,0000 
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2.3 Limiano 

 

Decidi comparar o Limiano com a Agros por ser uma marca que também pertence à categoria 

dos queijos Flamengos. O queijo Agros (5,1%) é mais desconhecido que o Limiano (2,4%).  

Tabela 14 - Comparação do Limiano com Agros 

 Limiano 

Base - 287 

Agros 

Base - 288 

Sou cliente 50,2% 57,3% 

Fui cliente 23,3% 22,4% 

Não sou cliente 24,1% 12,9% 

Não conheço a marca 2,4% 5,1% 

 

Nas entrevistas 80% dos entrevistados afirmaram que o queijo Limiano era o seu preferido na 

categoria de queijos. Quando pedi para referir marcas de queijos o Limiano foi sempre 

mencionado (100%). 

Quanto há mudança de logótipo do Limiano, em 2009, verifiquei que 19,7% dos indivíduos 

repararam e 78,4% não repararam. Dos indivíduos que repararam na mudança 85,3% 

gostaram e 14,3% não gostaram.  

Gráfico 9 - Repararam na mudança de logótipo do Limiano 
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Através da média e dos cruzamentos pude verificar resultados interessantes. Aferi que 

repararam na mudança de logótipo 28,3% do sexo feminino, e apenas 13,1% do sexo 

masculino, mas a média indica que os homens (4,7 vs. 4,4 nas mulheres)
7
 tendencialmente 

gostaram mais da mudança de logótipo. 

 As mulheres foram as que mais notaram na mudança de logótipo e isto na sua maioria pode 

dever-se ao facto de serem as mesmas a irem às compras. Como é do conhecimento geral, 

são as mulheres que mais vão às compras e sendo o Limiano um produto de consumo é 

normal que sejam estas a repararem mais na mudança. Quando compram vêem que algo está 

diferente no produto ou que o produto que procuram não existe, ou existe mas, têm uma nova 

imagem. 

Foi referido por algumas mulheres que a mudança de logótipo quando não é bem comunicada 

pode gerar confusão. Pois, quando o logótipo muda radicalmente e o consumidor não se 

apercebe, fica com a noção que o produto deixou de existir.  

Tabela 15 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do Limiano, por sexo 

Feminino N Válido 127 

Em falta 5 

Média 4,4173 

Masculino N Válido 153 

Em falta 7 

Média 4,7712 

 
Os indivíduos com 25 e mais anos são os que notaram e gostaram muito da mudança de 

logótipo do queijo Limiano. Os indivíduos mais velhos tendencialmente são os que repararam 

mais na mudança, pois maioritariamente são eles que compram o produto, embora seja 

consumido por jovens e adultos. 

Tabela 16 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do Limiano, por idade 

18-24 anos N Válido 225 

Em falta 6 

Média 4,6089 

25 e mais anos N Válido 20 

Em falta 1 

Média 4,7500 

                                                      
7
 Escala: 1 – Sim e não gostei nada; 2 – Sim e não gostei; 3 – Sim e gostei; 4 – Sim e gostei muito; 5 – Não reparei 
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Os indivíduos com escolaridade até ao ensino secundário (4,7) são os que tendencialmente 

repararam mais na mudança de logótipo em comparação aos indivíduos que têm habilitações 

até ao ensino superior.   

Tabela 17 - Média de quem reparou na mudança do logótipo do Limiano, por habilitações 

Até ao ensino secundário N Válidos 85 

Em falta 4 

Média 4,7059 

Curso superior N Válidos 194 

Em falta 9 

Média 4,5928 

 

3. Significado das cores num logótipo 

Neste capítulo apresento o significado das cores quando constam num logótipo. Estes dados 

foram obtidos através das três metodologias que utilizei. 

Na terceira parte do questionário on-line pretendi saber o significado das cores e das formas, 

quando constam num logótipo, para os inquiridos. Através do programa SPSS cruzei a variável 

independente (significado das cores) com as variáveis dependentes (variáveis de 

caracterização) e apenas obtive relação na cor branca e o género. As outras cores não tinham 

relação com as variáveis de caracterização.  

 Fiz a tabela para que haja uma melhor compreensão entre o significado atribuído pela 

maioria dos inquiridos.  

Comparando a tabela 18, obtida através das respostas dos inquiridos, com a tabela 2, 

Westphalen (2009:308), verifica-se que os significados não são semelhantes, na sua maioria, 

com excepção da cor azul e verde. A cor azul na tabela 2 é conotada como espiritualidade, 

tranquilidade e satisfação, os inquiridos atribuem o significado, na sua maioria “Calma”.  A cor 

verde, em ambas as tabelas, é conotada, na sua maioria, como “Natureza”.  

Tabela 18 - Significado das cores 

Cor  Significado  Observações 

Amarelo 

Base - 220 

 Sol (23,6%) 

Alegria (19%) 

Apelativo (4,6%) 

 
 
 

 

Azul 

Base -293 

 
 

Calma (30,6%)  

Confiança (13,9%)  
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 Mar (13,9%) 

Branco 

Base - 231 

 

 
 

Paz (39,4%) 

Simples (11,7%) 

Limpeza (5,2%) 

 
 
 

Quanto ao significado Paz é 

mais referido pelo sexo 

feminino (34,8%) do que o 

sexo masculino (28,1%), 

assim como o significado 

Simples, sexo feminino 

(11,4%) e sexo masculino 

(7,5%). 

Preto 

Base - 223 

 

 
 

Força (11,6%) 

Sério (8,1%)  

Tristeza (8,5%) 

 
 
 

 

Roxo 

Base - 193 

 

 
 

Moderno (9,8%) 

Diferente (6,7%) 

Apelativo (7,5%) 

 
 
 

 

Verde 

Base - 251 

 

 
 

Natureza (23,5%)   

Esperança (21,1%) 

 
 

 

Vermelho 

Base - 252 

 
 

Força (16,2%) 

Amor (11%) 

Apelativo (9,5%) 

 
 
 

 

 

As cores menos utilizadas no dia-a-dia, como o roxo foram as menos respondidas. O roxo teve 

uma taxa bastante elevada de missings. Sendo o roxo uma cor menos comum os inquiridos 

preferiram não responder e as respostas dadas foram bastante diversas, sendo difícil de fazer 

a categorização do significado da mesma.  

Nas entrevistas apenas perguntei o significado das cores nas marcas do meu estudo. As 

respostas a estas cores foram idênticas na sua maioria às do questionário on-line.  

Contudo, os entrevistados não hesitaram em responder à cor roxo. Penso que, a resposta foi 

mais fácil quando associaram a cor ao BANIF, um logótipo específico. Assim, comprovei o 

estudo do Institute for Colour Research que afirma que os consumidores fazem um julgamento 

rápido da marca pela cor. 
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A cor verde também teve respostas diferentes, porque foi associada ao logótipo da TAP e os 

entrevistados afirmaram que o logótipo pretende passar a mensagem de que a TAP é nacional 

e por isso, aposta no vermelho e no verde, que são as cores da bandeira portuguesa. 

A cor amarela foi associada à luz pela maioria dos indivíduos, mas também houve uma grande 

percentagem que afirmou que o amarelo do logótipo do Limiano fazia lembrar o produto nas 

suas fatias do queijo. 

Tabela 19 - Significado das cores obtido nas entrevistas 

Cores  Significado 

Amarelo 

Base - 20 

 Luz (85%) 

Azul 

Base - 20 

 Tranquilidade (80%) 

Verde 

Base - 20 

 Haver com Portugal 

(60%) 

Natureza (10%) 

Vermelho 

Base - 20 

 Apelativo (70%) 

Amor (10%) 

Roxo 

Base - 20 

 Moderno (70%) 

 

A comparação do significado das cores pouco difere dos  indivíduos jovens para os indivíduos 

mais velhos, ambos têm a mesma visão das cores quando constam num logótipo. A cor verde 

foi a que mais divergiu porque os entrevistados relacionaram a cor ao logótipo da TAP, 

enquanto os inquiridos do questionário on-line não relacionaram a cor com um logótipo 

específico.  

 

4. Significado das formas num logótipo 

Neste capítulo, exponho o significado das formas no logótipo e qual a importância para 

consumidores/clientes. 

No questionário on-line perguntei o significado das formas quando constam num logótipo e 

realizei esta tabela para melhor compreensão. A tabela faz a relação da forma de um logótipo e 

o significado que ela tem para os inquiridos.  

 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

43 

 

Tabela 20 - Significado das formas 

Forma  Significado 

Quadrado 

Base - 179 

 Antiquado (7,1%) 

Clássico (3,7%) 

Triângulo 

Base - 174 

 Original (35,6%) 

Círculo 

Base - 173 

 União (8%) 

Desporto (5,2%) 

Elipse 

Base - 152 

 Original (15,7%) 

 

Em primeira análise, observei que os inquiridos responderam menos à pergunta do significado 

das formas num logótipo em comparação às restantes perguntas. Penso que, isto devesse aos 

inquiridos estarem menos à vontade com as formas. 

Com as entrevistas pude apurar que as formas num logótipo são menos relevantes na imagem 

do logótipo. Os entrevistados afirmaram que pouco reparam na forma, a forma é irrelevante, a 

cor é o mais importante.  

Com a observação pude novamente aferir esse facto, contudo os participantes afirmaram que a 

forma quando é diferente entre marcas da mesma categoria, permite a distinção. Ou seja, se o 

queijo Limiano tivesse uma forma diferente permitia destacar-se. Na observação participante, 

eu e os participantes verificamos que todos os queijos têm logótipos idênticos em cor e forma 

(a imagem da secção de queijos pode ser vista no relatório da observação participante, em 

anexo). 

  

5. Nova imagem visual do Limiano 

Este capítulo, contém a parte criativa do seminário. Para finalizar o estudo, propus-me à 

realização de um logótipo para o queijo Limiano. Tive esta iniciativa devido a aperceber-me que 

apesar do Limiano ter mudado 7 vezes de logótipo não foi suficiente para se destacar 

visualmente dos outros.  

Após a realização dos questionários presenciais recolhi 15 esboços de logótipos para o queijo, 

que me permitiu a recolha de ideias para criar um novo logótipo, que possibilite ao Limiano 

destacar-se dos outros queijos. 
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A construção do logótipo teve como base a informação recolhida no questionário on-line, na 

observação participante e nas entrevistas, sobre as cores, as formas e ideias dos entrevistados 

que podiam melhorar a imagem do queijo. 

Cores e forma 

As cores para o logótipo foram baseadas no significado que os inquiridos do questionário on-

line atribuíram às cores.  

Como os indivíduos na observação participante revelaram que o logótipo tinha excesso de cor 

e que as cores eram muito intensas, decidi apenas manter a cor amarela e vermelha. A cor 

amarela foi referida nas entrevistas que no logótipo do Limiano faz lembrar queijo, por isso não 

poderia deixar de pôr no novo logótipo. A cor vermelha foi escolhida porque os entrevistados 

referiram que é alusiva ao queijo flamengo, apesar de se confundir a cor vermelha do logótipo 

com a casca do mesmo. Mas, para a resolução desse problema desenvolvi um novo rótulo com 

o fundo de cor azul, permitindo assim destacar-se da cor da casca. 

A escolha da forma triangular para o logótipo devesse á necessidade do Limiano se distinguir 

dos outros queijos. Através do questionário percebi que a forma triangular representa 

originalidade. A maioria dos queijos flamengos apresentam um logótipo de forma redonda e 

isso não permite a distinção entre os queijos flamengos. Foi posta de parte a ideia do logótipo 

ser de forma quadrada, devido ao significado apresentado pelos indivíduos, na sua maioria, foi 

“antiquado” e essa não é a imagem que o Limiano pretende passar aos consumidores. A ideia 

do logótipo ter a forma de eclipse também foi colocada de parte devido à forma ser semelhante 

ao círculo, provocando que não se destaque dos restantes queijos. 

O novo logótipo não contém o habitual slogan da marca, “Sempre juntos genuinamente” porque 

os entrevistados e participantes mencionaram que o logótipo estava com demasiada 

informação e retirava as atenções ao nome. Como penso que o nome é o mais importante, 

preferi dar destaque ao nome e colocar o slogan apenas no rótulo.  

 

5.1 Imagem 

Mantive a imagem da vaca para que não houvesse uma mudança forçada da imagem do 

Limiano. Tem de se manter alguns elementos, para que o consumidor não se sinta confuso. A 

imagem da vaca foi referida por alguns inquiridos como uma associação ao leite que dá origem 

ao queijo e por isso é fundamental que esteja no logótipo. Uma imagem de algo carinhoso 

também cria ligação com os indivíduos e pode levar à compra, sendo por isso fundamental a 

vaca no logótipo. 
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Imagem 15 - Novo logótipo do Limiano 

 

 

5.2 Rótulo 

O novo rótulo permite o destaque do logótipo e tenta evitar a confusão com a cor da casca. 

Este rótulo apenas é usado no queijo em bola ou em quarto, nas embalagens em fatias é 

usado apenas o logótipo. Escolhi a cor azul-clara para o rótulo, porque após um estudo de 

vários queijos e um estudo das novas tendências do Limiano entendi que seria a cor adequada. 

O queijo Limiano está a apostar no segmento de queijos com pouca gordura, queijos menos 

calóricos e produtos nesta categoria normalmente estão associados a cores claras. 

 

Imagem 16 - Novo rótulo do Limiano 

 

5.3 Manual de Normas 

Um manual de normas contém todos os elementos visuais de uma empresa. Contém todas as 

especificações, regras dos elementos da imagem visual (cores, tamanhos, aplicações).  

O manual de normas,  que criei para o novo logótipo do Limiano, contém toda a informação da nova 

imagem do Limiano. No manual está representado o logótipo e todas as regras para uma boa 
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apresentação da imagem visual da empresa. O estacionário é um dos elementos da imagem 

visual apresentados no manual. 

O estacionário contém o cartão de vista, cartão de cumprimentos, papel de carta e fax e 

envolopes. O estacionário que criei para o Limiano foi construido tendo em conta a cor e o 

próprio logótipo, de modo a criar uma identidade visual consistente e permanente .  

                                                                                Imagem 17 - Cartão de cumprimentos Limiano 

 

Imagem 18 - Cartão de vista Limiano 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 19 - Estacionário do Limiano 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel  

de carta 

                Papel                     Fax 
              de carta              
           (Continuação)                                  Factura                      
          Envelope  
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O novo logótipo, o rótulo e o manual de normas foram criados através do programa Adobe 

Photoshop e Adobe Ilustrator. Em anexo, está disponível o manual de norma.  

 

6. Discussão de resultados 

A primeira conclusão que retirei é que foram as mulheres que repararam mais na mudança de 

logótipos do que os homens. O que significa que as mulheres são mais fáceis de atingir, ou 

seja, de despertar a atenção. 

Relativamente, às cores e forma de logótipos verifiquei que não existe diferença significativa 

entre os significados dados por mulheres e homens. 

 

Influência dos logótipos na decisão de compra 

Quanto à influência de logótipos na decisão de compra, são as mulheres as mais influenciadas. 

Isto porque, são as mulheres em geral que mais vão às compras. As mulheres preocupam-se 

mais com a aparência dos produtos do que os homens.  

As mulheres afirmaram que quando uma marca muda de logótipo, elas tem a tendência de ir 

experimentar o produto. Afirmaram que quando muda de logótipo, por vezes também pode 

mudar alguma característica no produto e por isso, experimentar é uma aposta. As mudanças 

de logótipo também servem para lembrar que a marca existe no mercado. A marca pode estar 

esquecida e com a mudança de imagem, há um revitalizar da mesma e o consumidor recorda 

com maior facilidade, como foi o caso do BANIF. Os jovens na maioria afirmam que são fies às 

marcas e que a mudança de logótipo não influência.  

As mudanças de logótipo devem ser sempre comunicadas aos consumidores através de 

campanhas publicitárias. O consumidor deve ter consciência da mudança e perceber o porquê 

da mesma (Acompanhar as tendências, mudança de características do produto, 

implementação de um novo segmento, etc). Uma mudança pouco comunicada pode causar 

confusão no consumidor e fazer com que este deixe de consumir o produto.  

Mudança dos logótipos das marcas do estudo 

Através das várias metodologias que utilizei pude atingir o objectivo de verificar se existe 

diferença entre indivíduos mais jovens e indivíduos mais velhos no que diz respeito à 

percepção da mudança de logótipo. Verifiquei que existe diferença e em regra são as mulheres 

adultas que mais repararam. 

No logótipo do BANIF e do Limiano foram os indivíduos mais velhos que mais repararam na 

mudança, enquanto que na TAP foi mais reparada pelos indivíduos mais jovens. Os mais 

jovens são menos atentos a mudanças porque para estes o logótipo pouca influência tem na 

decisão de compra. 
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O facto de serem os indivíduos mais velhos que mais repararam na mudança de logótipo 

também se prende por serem estes que afirmaram que o logótipo influência a decisão de 

compra, ao contrário dos jovens, que na sua maioria, descartaram essa hipótese.  

As mudanças de logótipo têm de ter em atenção os seguintes factores: 

 Originalidade da marca 

 Manter as origens 

 Aviso ao consumidor/cliente 

O consumidor nunca pode sentir que a marca mudou a sua imagem sem que ele se tenha 

apercebido. Os critérios referidos por Perez no livro “Significados da marca” também devem de 

ser lembrados para o sucesso da mudança. 

 

Grandes mudanças são as que causam maior sucesso 

Na minha análise verifiquei que a mudança de logótipo só é percepcionada quando há uma 

mudança drástica. As mudanças do BANIF e da TAP foram as mais reparadas pelos indivíduos 

em comparação ao Limiano.  

A mudança do Limiano foi muito suave, por isso só os mais atentos repararam na mudança. O 

Limiano apenas acrescentou elementos gráficos ao logótipo existente, mas as cores e a forma 

mantiveram-se as mesmas ao longo dos anos. Para que os consumidores reparassem na 

mudança era preciso uma alteração mais forte. Por isso, penso que o logótipo que criei poderá 

causar um maior impacto nos consumidores. 

 

Conclusão 

Em fecho, penso que este estudo serviu para esclarecer todas as dúvidas existentes acerca de 

logótipos e suas mudanças e criar mais curiosidades na matéria. Em futuras investigações 

deste tipo, recomendo a consulta da bibliografia em anexo e a realização de uma amostra mais 

representativa. Com uma amostra representativa podia ter resultados mais exactos. 

 Na investigação empreendida tive oportunidade de verificar quanto gratificante é auscultar o 

que as pessoas desinteressadamente pensam sobre os produtos que consomem e a imagem 

dos mesmos. Sendo assim, dada a profundidade da matéria que me permite evoluir no 

conhecimento, possivelmente irei realizar a tese de mestrado nesta área.  

Penso que também deve ser importante referir que no ISCSP não existe qualquer estudo 

académico acerca de logótipos e mudanças dos mesmos e por isso penso que esta 

investigação é uma modesta contribuição para preencher a lacuna existente e dar motivação a 

futuros projectos na área da imagem visual. 
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Evolução da imagem visual  

das empresas e a percepção do consumidor 

Os casos BANIF, TAP e Limiano 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora – Prof. Dr.ª Raquel Ribeiro 

 

Joana Ribeiro 
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Relatório da Observação participante 

A observação participante foi realizada no dia 25 de Junho, no hipermercado Continente, na 

zona dos queijos.  

Os seis participantes observados tinham idades entre os 18 e 25 anos, 50% do sexo feminino e 

50% do sexo masculino. 

No local de exposição de queijos, na secção de queijos flamengos, estavam expostas as 

seguintes marcas, Limiano, Terra Nostra, Agros, Primor e Continente.  

 

 

Conclusões 

A primeira conclusão que pude retirar foi que os participantes no total acharam que os 

rótulos/logótipos dos queijos eram todos semelhantes, especialmente nos queijos flamengos. 

Os logótipos não se diferenciavam, eram todos redondos e as cores pouco variavam. As cores 

com maior predominância era o azul e o vermelho. Os participantes referiam que a cor 

vermelha no logótipo se confundia, em alguns casos, com a casca do queijo (casca vermelha). 

É o caso do Queijo Limiano, que apesar de ter o azul em volta do vermelho, confunde-se na 

mesma com a casca. Na opinião dos participantes é vermelho “a mais”.  

Ao explorar mais a imagem do Queijo Limiano pude aferir que os participantes acham que o 

novo logótipo do queijo tem informação a mais. As duas pessoas que se recordam do logótipo 

anterior, disseram preferi-lo, devido a conter menos informação.  
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No que diz respeito, à visualização do nome do queijo, os participantes referiram que o Queijo 

Limiano era o que melhor destacava o nome.  

Quanto à cor do logótipo, referiram que o Queijo Limiano continha as cores mais apelativas do 

que os restantes, mas não era isso que o destacava, pois as cores eram as mesmas dos 

outros queijos, apenas eram mais vivas. As sugestões na mudança de logótipo sugerida por 

alguns dos inquiridos, foi a mudança de cor, derivado ao problema da cor da casca sem que 

conseguissem definir qual a outra cor a aplicar.  

Os participantes durante a observação discutiram que apenas escolhiam o Queijo Limiano de 

entre os vários queijos flamengos por ser aquele que apresenta mais publicidade na televisão e 

na impressa, pois em exposição não era fácil de se destacar. Referiram que a publicidade do 

Queijo Limiano era muito original, e o facto de aparecer constantemente também contribuía 

para a lembrança do queijo. 
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Manual de normas 
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Este manual de identidade visual serve 
para uma orientação correcta na 
utilização dos elementos visuais. 
No manual constam todos os elementos 
visuais que fazem parte da marca.
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Logótipo

Símbolo

O logótipo da Limiano é composto apenas por um
símbolo.
O símbolo contém um queijo e uma vaca.
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Pantone 3945 C

C 6                       R 255
M 0                      G 240
Y 88                      B 0       
K 0

Pantone 495 C

C 4                 R 218
M 99              G 1
Y 100              B 22
K 1

Para impressão do logótipo devem ser usadas apenas estas cores.
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As proporções do logótipo não 
podem ser alteradas.

Grelha de construção

20 mm

A dimensão mínima 
do logótipo é esta.

A área de construção do 

logótipo rege-se pela grelha de 

construção apresentada. 
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UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

61 

 

O rótulo deve ser colocado como 

apresentado.
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Pantone 3945 C

C 6                       R 255
M 0                      G 240
Y 88                      B 0       
K 0

Pantone 495 C

C 4                 R 218
M 99              G 1
Y 100              B 22
K 1

Cores

Pantone 2905 C

C 47          R 141

M 7            G 201

Y 1             B 232

K 0

C 0          R 255

M 0          G 255

Y 0           B 255

K 0
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Lettring

Lithus Pro

Negrito

A letra utilizada no rótulo é 

esta.
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Cartão de vista

20 mm

20 mm

Tipo de letra

Lithus Pro
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Cartão de cumprimentos

20 mm

20 mm
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UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

68 

 

Papel de carta

40 mm

40 mm

 

 

 

 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

69 

 

Fax

Tipo de letra 

Arial

Pode ser utilizado o modelo a cores 

ou o modelo preto e branco.
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Factura

Pode ser utilizado o modelo a 

cores ou preto e branco.
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Envelope

40 mm

40 mm
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150 mm

150 mm

O tamanho do logótipo deve ser 

respeitado e a cor da t-shirt deve 

ser branca.

T-shirt
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Todos os veículos do Limiano deve ser 

identificados como apresentado.

Carrinhas
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Informações

Para qualquer informação adicional, por

favor contacte a através do e-mail:

joana.filipa.rib@gmail.com

A utilização deste manual está dependente

da autorização concedida pela Limiano.

Design: Joana Ribeiro
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Entrevistas 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

1. Para si, “logótipo” significa… 

A imagem de marca de uma empresa. Para mim, um logótipo é isso.  

 

2. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual?  Google 

b. O que recorda? Recordo-me da sua cor base, o azul. Um logótipo simples, 

apenas com as letras. 

c. O que acha desse logótipo?  Gosto do logótipo, é simples, chamativo e 

inovador .  

 

 

3. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim. 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Penso que sim, nos serviços que dependam da compra/aderência por parte das pessoas para 

se sustentares. Como comida, redes telefónicas. Principalmente serviços onde existem mais do 

que uma empresa a produzir o mesmo, empresas que não são únicas e têm de se destacar.  

 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

O banco Milénio que não é muito conhecido e tem de se destacar. 

c. Ou de uma marca de queijo… 

O queijo Limiano que é um queijo que se precisa de destacar. Lembro-me do queijo pelos 

muitos anúncios que fazem. Não pelo logótipo. 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

TAP, por vezes está esquecida. Quando muda o logótipo lembramos que ela existe, pois 

comunica a mudança da imagem.  

 

Quest. nº 1 
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4. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Sim porque uma pessoa compra mais facilmente um produto 

cujo logótipo seja chamativo. Compro quando conheço o logótipo. 

b. Se não, porquê?  

 

5. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Terra Nostra, Castelões 

6. Qual a sua preferida? 

Limiano 

7. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

É interessante e mostra uma relação de familiaridade, contudo acho que há queijos com 

logótipos mais chamativos. O queijo Limiano não tem um logótipo muito chamativo. 

 

7.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - Cor que se destaca em relação ao azul e amarelo, foca o inessencial. 

Amarelo - Na minha opinião faz-me lembrar o queijo mesmo em si, visto que maior parte dos 

queijos é conhecida pela sua cor amarela. 

Azul - Reflecte no logótipo familiaridade/tranquilidade. Que se associa ao queijo Limiano. 

 

7.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca - Está bem integrado visto que associamos o queijo á vaca. Penso na vaca e penso no 

leite e serve para fazer queijos.  

 

8 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Modernizava o logótipo com letras mais modernas. Punha uma vaca diferente, mais moderna 

do esta. As cores mantinha.  

 

9 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Milénio, Caixa Geral de Depósitos, BES. 

10 Qual a seu preferido? 

Milénio. Sou cliente.  

11 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

O logótipo em si não acho assim muito animador, mas o logótipo juntamente com o anúncio 

que foi elaborado fez melhorar e muito a imagem do banco. Passou a ser muito mais 

conhecidos. 
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12 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo  - Acho uma cor muito pesada mas combinada com o branco não fica muito mal. É uma 

cor muito forte.  

13 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - É um animal com o significado forte, apesar de não haver muito ligação entre este 

e o banco. Acho que deviam escolher um animal que desse mais esperança ou segurança. 

 

14 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP  e  Easy Jet.  

 

15 Qual a sua preferida? 

TAP. 

16 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Acho o logótipo muito giro e engraçado. Está simples e muito bem feito. As cores fazem-me 

lembrar a bandeira de Portugal. É um dos logótipos do qual gostei mais a mudança. 

 

17 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - mostra segurança, modernidade. Vai de encontro a imagem da TAP. 

Verde - mostra tranquilidade. 

 

 

18 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim 

 Não 

 

19 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

Cria confusão 

uma marca deve manter as suas origens 
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Acho que qualquer marca deve mudar os seu logótipo mas não muito bruscamente, deve ser 

lentamente e avisando bem os consumidores de tal mudança, pois se não for bem avisado 

pode levar á confusão do consumidor 

 

20 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

 Sim 

Não 

 

21 Se sim, Qual? 

No Banif e na TAP. 

 

22 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores  - A TAP foi onde notei mais a mudança de cores. 

o Imagem – O Banif melhorou imenso a sua imagem. 

o Ambas 

o Outro 

 

Sexo 

Feminino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente 

 

Ocupação principal  

Funcionária Pública 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

81 

 

  

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

8. Para si, “logótipo” significa… 

O símbolo da marca. 

 

 

9. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual?  Coca- Cola 

b. O que recorda? A forma como a palavra coca cola esta escrita. 

c. O que acha desse logótipo?  Esta de acordo com a marca. 

 

 

10. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Penso que sim, os logótipos são importantes em todos os produtos. Identificam o produto, 

dizem o que é o produto, mostram a imagem do produto. Qualquer produto tem de ter um 

logótipo. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

A mesma resposta. É impossível um banco não ter um logótipo. Como saberia o que transmite 

o banco? Tem de ter um logótipo para poder identificar.  

c. Ou de uma marca de queijo… 

A mesma resposta. 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

A mesma resposta.  

 

 

Quest. nº 2 
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11. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? Sim. 

a. Se sim, porquê? Se for um logótipo apelativo tenho tendência a olhar para o 

produto, logo penso em comprar. Posso não me lembrar do nome do produto, mas recordo-me 

do logótipo do produto.  

b. Se não, porquê? 

 

12. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Agros, Terra Nostra. 

13. Qual a sua preferida? 

Limiano. 

14. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Um pouco confusa. Tem muita informação. Tem muita cor. Penso que poderia ter menos 

informação. E as cores poderiam ser outras. Visto serem cores habituais em outros queijos e a 

união das cores não é a melhor.  

 

22.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  - muito berrante para o queijo. A cor significa paixão e não tem haver com o queijo. 

Chega a casca ser vermelha, não é preciso estar também no logótipo. 

Amarelo – berrante. A cor significa luz, tem haver com o queijo porque o próprio queijo, é 

amarelo, a parte que comemos. A cor amarela está adequada não precisava era de ser tão 

berrante. 

Azul  - confuso. A cor azul significa calma, mas misturada com as outras cores fica muito 

confuso. 

 

22.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – estranha. A vaca não está muito bem desenhada e por ser azul fica estranha.  

  

 

23 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Como tenho referido mudava quase tudo. Cores e desenho. As cores tirava o vermelho e o 

azul. O amarelo podia ficar, mas não berrante. A vaca mudava. 

 

 

24 Diga marcas de Bancos que conhece. 
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Banif, Millenio, Caixa Geral de depósitos, BES, BPI, Montepio. 

25 Qual a seu preferido? 

Caixa Geral de Depósitos.  

26 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Não tem nada a ver com o banco. A Cor e o centauro não têm nada haver. Se não soubesse 

que o Banif era um banco, não era pelo logótipo que percebia.  

 

27 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo  - muito forte. O roxo significa moderno. Mas, não gosto neste logótipo. 

 

28 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - nada a ver com o tipo de instituição. O centauro significa força. Tenho esta ideia 

pelo anúncio. 

 

29 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP. 

30 Qual a sua preferida? 

TAP. 

31 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Tem um logótipo simples, é de fácil compreensão e as cores não são muito fortes. Lembro-me 

facilmente do logótipo.  

 

 

32 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho – gosto da cor. No logótipo transmite paixão, paixão de Portugal. 

Verde – gosto da cora. No logótipo transmite a beleza de Portugal. 

 

33 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. Gostei muito desta mudança. Foi uma imagem muito bem concebida.  

 

34 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 
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Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Mostra a inovação da marca. Mostra que a marca tenta mudar a sua imagem para que os 

consumidores se identifiquem mais com a marca. Uma marca deve mudar a sua imagem ao 

longo dos anos, para se manter actual, mas deve manter as suas origens para que o 

consumidor não perca a ligação com a marca.  

 

35 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

 Sim 

36 Se sim, Qual? 

Banif e TAP. 

 

37 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores - Banif que mudou para roxo. A TAP.  

o Imagem – Banif 

 

Sexo 

Feminino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Advogada 
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Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

15. Para si, “logótipo” significa… 

Símbolo que caracteriza uma marca ou uma empresa 

 

16. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Vodafone 

b. O que recorda? As cores e o formato 

c. O que acha desse logótipo? É simples mas fácil de recordar 

 

 

17. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Nalguns ajuda bastante. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Não considero. 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Talvez. 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

Talvez. 

 

 

18. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê?  

b. Se não, porquê? Não. A confiança em si na marca talvez mas o logótipo não. 

Quest. nº 3 
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19. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Terra Nostra. 

20. Qual a sua preferida? 

São iguais 

21. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Uma bola enorme. A única que faz o Pauleta correr. 

 

37.1 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Não é o mais adequado. Deveria ser mais simples. 

 

37.2 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - Encaixa lá bem. 

Amarelo – Dá p toque dourado o que faz transparecer que é de qualidade. 

Azul  - Deve lá estar por ser a cor da bandeira dos Açores. 

 

37.3 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – Tem a ver com o produto que é vendido. 

 

38 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Tornava um pouco mais simples de forma a torná-lo um pouco mais contemporâneo. 

 

39 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Millenium Bcp, Montepio, Caixa Geral de Depósitos, BPN, Banif, BES, Santander, BBVA, 

Barckleys. 

40 Qual a seu preferido? 

Millenium BCP  

41 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Bastante adequada 

 

42 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

É um bom logótipo, simples que se adequa aos dias de hoje. 
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43 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo – não sei. 

 

44 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - Força 

 

45 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, KLM, British Airways, Egypt Air, White, Air France, Fly Emirates, Air Europa, Easy Jet, 

Sata, Vueling, Lufthansa, Iberia, Portugália, Iberojet, America Airlines, Air Canada, Wastern 

Airlines, Aero Condor, TAG, Varig, Alitalia  

46 Qual a sua preferida? 

TAP 

47 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Adequada 

 

48 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

É um bom logótipo tem as cores portuguesas por isso adequa-se. Fica logo na memória. 

 

49 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho – O vermelho e o verde neste logótipo representam as cores da bandeira nacional.  

Verde - O vermelho e o verde neste logótipo representam as cores da bandeira nacional. 

 

50 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

 

51 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca    x 

 Cria confusão 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

88 

 

 uma marca deve manter as suas origens 

 

 

52 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim. 

 

53 Se sim, Qual? 

O banif e a TAP mudaram recentemente de logótipos tornando-os mais simples e mais 

adequados ao nosso tempo. Esta nova simplicidade dos símbolos ajuda, na minha opinião, a 

torná-los mais fáceis de os memorizar. 

 

54 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores   

o Imagem  

o Ambas  - A Tap passou a ter um verde mais claro e mudou a disposição das letras 

O Banif passou a ser roxo e a ter o centauro. 

Quanto ao Limiano não notei nenhuma mudança ultimamente.  

o Outro  

 

 

Sexo 

Masculino      

 

Idade 

25/34 

 

Habilitações 

Curso superior incompleto            

 

Ocupação principal  

Estudante 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

89 

 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

22. Para si, “logótipo” significa… 

Imagem da marca 

 

23. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? TAP 

b. O que recorda? Verde, vermelho 

c. O que acha desse logótipo? Um logótipo moderno e actual. 

 

 

24. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Penso que não, o mais importante é o produto fornecido. Achas pessoas ligam menos ao 

logótipo e mais ao produto. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

É importante para diferenciar os bancos. Na rua, as pessoas vêem um logótipo de um banco e 

sabe que o banco está ali.  

c. Ou de uma marca de queijo… 

A mesma opinião. As pessoas vão directas ao produto que querem. O logótipo serve para 

diferenciar.  

d. Ou de uma companhia aérea…? 

A mesma opinião. No aeroporto vê-se o logótipo e sabe-se onde está a companhia área. 

 

Quest. nº 4 
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25. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Sim, se for nas marcas brancas. Porque procuro um produto doutra 

marca e ao ver o logótipo da marca branca, posso pensar em comprar.  

b. Se não, porquê?  

 

26. Diga marcas de queijos que conhece. 

Terra Nostra, Limiano, Alavão (Ao dizer isto, estou a lembram-me dos logótipos. Ao lembram-

me do logótipo, lembro da marca). 

 

27. Qual a sua preferida? 

Limiano 

 

28. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Uma imagem moderna chamativa e chama a atenção ao consumidor. Mas, o logótipo ser 

circular é igual a todos os outros. 

 

54.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - Significa amor. Mas, confunde-se com a casca do flamengo. 

Amarelo – não tenho ideia. Tem haver com a luz, neste logótipo não sei. 

Azul – significa frescura. Penso que, se adequa ao queijo. 

 

54.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – Não acho muita piada há vaca. Penso que, a intenção é dizer que o queijo é de vaca, 

mas não é preciso estar lá a vaca para sabermos.   

 

55 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Mudava a forma do logótipo, diferente do redondo. Tirava a vaca e talvez colocasse  o 

fundador do queijo Limiano, sendo que este logótipo comemora os 50 anos. As cores mudava 

apenas a cor vermelha para não se confundir com a casca e ser diferente dos outros queijos 

flamengos. 
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56 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Tantas. Caixa Geral de Depósitos, BES, Santander, Crédito Agrícola, Montepio, Banif, Banco 

Comercial Português, BPI. 

 

57 Qual a seu preferido? 

Caixa Geral de Depósitos, porque é do estado. 

 

58 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Não gosto. As cores, branco e roxo, pouco modernas. Logótipo que não chama á atenção do 

consumidor. 

 

59 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo – pesada. Um ar demasiado sério ao banco. Faz parecer o banco uma autoridade muito 

elevada. Faz com que os consumidores não tinham à vontade. 

 

60 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro – não percebo qual é o sentido nele no banco. É como a Saccor com o cão, não 

percebo.  

 

61 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

France, Bristh air, Air Italia, TAP, Portugália. 

 

62 Qual a sua preferida? 

TAP. 

 

63 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Imagem moderna e cativante. Virada para o consumidor, mostra preocupação com os 

portugueses.  

 

 

64 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho – Cor da bandeira portuguesa. 

Verde – Cor da bandeira portuguesa. Mostra que a TAP é portuguesa.  

 

65 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim, um avião porque assim mostra que a TAP é uma companhia área para quem não sabe.  
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66 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Penso que é bom, a marca querer-se modernizar. Significa que a marca está preocupada com 

a imagem que passa ao consumidor. Essa mudança deve ser comunicada ao consumidor para 

não criar confusão porque às vezes apenas sei o logótipo da marca, se ele muda muito posso 

não encontrar o produto. 

 

67 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim. 

 

68 Se sim, Qual? 

TAP. 

 

69 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores – as cores mudaram. 

 

Sexo 

Masculino 

 

Idade 

45/54 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Engenheiro Civil 
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Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

29. Para si, “logótipo” significa… 

É um símbolo que representa uma marca, loja ou empresa. 

 

30. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual?  McDonald‟s  

b. O que recorda? “M” amarelo  

c. O que acha desse logótipo? É simples mas contem a inicial do nome do 

restaurante  

 

 

31. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim  

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Sim  

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

c. Ou de uma marca de queijo… 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

 

 

32. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? Sim  

a. Se sim, porquê? Quanto mais apelativo for o logótipo as pessoas interessam-

se pelo o produto  

b. Se não, porquê?  

Quest. nº 5 
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33. Diga marcas de queijos que conhece.  

Limiano, terra nostra, agros, palhais, castelões.  

34. Qual a sua preferida? 

Terra nostra. 

35. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

É apelativa. Representa bem a marca.  

 

69.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - apelativo  

Amarelo - sobressai  

Azul - contrasta com o amarelo  

 

69.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca representa o leite de que é feito o queijo  

 

70 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Não mudava, está bem assim.  

 

 

71 Diga marcas de Bancos que conhece. 

BES, Montepio, caixa geral de depósitos. 

72 Qual a seu preferido? 

Montepio. 

 

73 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

É apropriada 
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74 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - é uma cor apelativa  

 

75 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - foi uma boa ideia, visto representar um mito/lenda. Representa a força  

 

 

76 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP,  SATA. 

77 Qual a sua preferida? 

TAP. 

78 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Tem uma boa imagem Está bom, mas podia ser melhor se tivesse um símbolo e não apenas 

letras  

 

79 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - chama a atenção   

Verde - contrasta com o vermelho  

 

80 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim 

 

81 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não 

Sexo 

Feminino  

 

Idade 

35/44 
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Habilitações 

Ensino secundário: 12º ano ou equivalente  

Ocupação principal  

Secretária. 

 

Em que distrito reside 

Lisboa  

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

36. Para si, “logótipo” significa… 

 

Símbolo visual de uma marca. 

 

37. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Mc Donals 

b. O que recorda? Símbolo amarelo em forma de M. 

c. O que acha desse logótipo? Está bem pensado, pois o símbolo a amarelo é a 

nome da marca e toda a gente identifica logo como Mc Donalds. 

 

 

38. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim. 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Penso que não, todos devem ter a sua imagem visual.  

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Quest. nº 6 
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Existem certos bancos em que a pessoa olha para o logótipo e identifica qual a marca sem 

visualizar o nome da própria. 

c. Ou de uma marca de queijo… 

A marca do queijo é também importante mas já não é tão ligada à rápida associação da 

identidade visual. 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

No caso da companhia aérea é como o exemplo do banco.  

 

 

39. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê?  

b. Se não, porquê? Não porque sou fiel às marcas, mas caso compre algo 

diferente não é pelo logótipo. 

 

40. Diga marcas de queijos que conhece. 

Terra Nostra, Vaca que ri, Limiano, Agros. 

 

41. Qual a sua preferida? 

Limiano. 

 

42. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Acho que faz sentido, a imagem da vaca é essencial e o texto utilizado faz remeter o cliente 

que o produto é genuíno desde sempre. O logótipo está bem pensado como referi acima.  

 

81.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho – Talvez a “paixão” e o gosto pelo queijo pois é genuíno. 

Amarelo – Da forma como é colocado no logótipo, cria a sensação de unir a vaca e o “sempre 

juntos”.  

Azul – O azul na minha opinião não tem nenhum sentido em particular. 

 

81.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – Acho que numa marca de queijos, faz todo o sentido tem presente uma imagem duma 

vaca, mostra a sua origem.   

 

82 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Não mudaria. 
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83 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Caixa Geral Depósitos, Banif, BES, Barclays, BPI. 

 

84 Qual a seu preferido? 

Caixa Geral de Depósitos. 

  

85 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Não gosto da imagem visual porque à primeira vista não se entende bem o sentido da imagem. 

O logótipo tenta mostrar união e força e à primeira vista não é reconhecido, mas apesar de 

tudo assim que vejo o logótipo identifico à marca Banif. 

 

86 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo – Não entendo o porquê do roxo, pois esta cor remete para independência, criatividade e 

não consigo aplicar estes conceitos nesta marca. 

 

87 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro – Tenta mostrar força e poder.  

 

 

88 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

British Airaways, TAP, Air France, Lufthansa, Iberia. 

 

89 Qual a sua preferida? 

TAP. 

 

90 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Acho que está correcta, pois representa as cores de Portugal e o próprio nome fica bem com 

as cores. Está adequado à marca. 

 

 

91 O que pensa da cor do logótipo? 
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Vermelho – Representa as cores de Portugal. 

Verde - Representa as cores de Portugal. 

 

92 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim 

 

93 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim. 

 

94 Se sim, Qual? 

Banif. 

 

95 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores  - Banif – Mudou de Verde, Azul e Branco para Roxo.  

o Imagem – Banif – também mudou, de um círculo para um centauro. 

 

Sexo 

Feminino 

  

Idade 

35/44 

  

Habilitações  

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Advogada 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

100 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

43. Para si, “logótipo” significa… 

Logótipo é algo que identifica como uma marca é representada. 

 

44. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Coca-Cola 

b. O que recorda? Uma bebida fresquinha para condizer com o calor. 

c. O que acha desse logótipo? Bastante catchy, fácil de memorizar. 

 

 

45. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Os logótipos são sempre importantes, independente do serviço/produto. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

c. Ou de uma marca de queijo… 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

 

 

 

46. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Chama a atenção do cliente 

b. Se não, porquê?  

47. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Flamengo, Feta 

 

 

Quest. nº 7 
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48. Qual a sua preferida? 

Não gosto de queijo. 

49. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Gosto da imagem. É dos queijos mais referentes no nosso país, grande parte pelo logótipo e 

publicidade que se faz ao mesmo. É um logótipo chamativo, que nos da indicação que já está 

no mercado há vários anos, continuando a ter qualidade, atraindo sempre cada vez mais 

clientes. 

 

95.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - das cores mais chamativas, prende o cliente. 

Amarelo - para realçar algo. 

Azul - faz um contraste bonito. 

 

95.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca - imagem apropriada, pois é daí que advém o queijo. 

 

96 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Não mudava. O logótipo está muito bonito assim. 

 

97 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Banif, BES, Montepio Geral, Millenium. 

98 Qual a seu preferido? 

Montepio Geral.  

99 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Não entendo em que contexto se insere a imagem do logótipo. 

 

100 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - transmite riqueza e sofisticação. 

 

101 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - não percebo como se relaciona com um Banco. 
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102 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, Portugália Airlines, Air Luxor. 

103 Qual a sua preferida? 

TAP. 

104 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Bem melhor que os anteriores. Logótipo simples, mas chamativo, com cores vivas.  

 

105 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - transmite força e intensidade. 

Verde - transmite tranquilidade, importante para as pessoas se sentirem seguras. 

 

106 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

 

107 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Não costumo reparar nos logótipos, mas penso q uma mudança é boa porque pode atingir 

novos clientes que ainda não tinham reconhecido a marca. É bom inovar, porque certamente, 

chega a uma certa altura em que um logótipo já cansa e, para continuar a causar impacto, 

deve-se renovar o logótipo.  

 

 

108 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não. 
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Sexo 

Masculino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Engenheiro Civil 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

50. Para si, “logótipo” significa… 

Marca, identidade. 

 

 

Quest. nº 8 
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51. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? TMN. 

b. O que recorda? AZUL. 

c. O que acha desse logótipo? Identificativo. 

 

 

52. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Para todos é importante, mas para as empresas de nome penso que sejam mais. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

É importante. 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Não é tão importante. 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

Não é tão importante. 

 

 

53. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Apenas se for de uma marca com a qual tenho confiança, 

identifico o logótipo e por isso compro. 

b. Se não, porquê? 

 

54. Diga marcas de queijos que conhece. 

Terra Nostra, vaca que ri, limiano. 

55. Qual a sua preferida? 

Limiano. 

56. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Está adequada. És ta adequado mas as letras estão muito simples. 

 

108.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - forte e adequada. 

Amarelo – eficaz. 

Azul - penetrante. 

 

108.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca - adequada.  
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109 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Alterava as letras e colocava uma vaca mais dinâmica e ainda mais risonha e talvez colocasse 

qualquer referência animada de um queijo ou leite. 

 

 

110 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Banif, BES, Caixa Geral de Depósitos, Totta e Açores. 

111 Qual a seu preferido? 

Caixa Geral de Depósitos.  

112 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Distinta. 

 

 

 

113 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - não gosto da cor mas acho que é bem escolhida porque quebra com o normal. 

 

114 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - simples mas mostra o espírito destemido. 

 

 

115 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, Rainnair, Eagleazur, Easy Jet. 

116 Qual a sua preferida? 

TAP. 

117 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Clássica. 

 

 

 

118 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 
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Este colorido e simples, chega bem ao público. 

 

 

119 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - adequada, forte. 

Verde - suave, animada. 

 

120 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

 

121 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Pode criar confusão. No entanto, é uma forma de inovar e chegar próximo dos consumidores 

mostrando-lhes que se preocupam com a sua imagem. Acho que existem marcas clássicas, 

como a TAP, que não devem alterar o seu logótipo, já têm garantias e são reconhecidas 

exactamente pela sua formalidade, segurança e implementação forte da sua marca/logótipo. 

 

 

122 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não. 

 

Sexo 

Feminino  

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 
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Curso superior completo 

Ocupação principal  

Secretária. 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

57. Para si, “logótipo” significa… 

A representação de algo em imagem.  

 

58. Recorda algum logótipo, assim de repente?  Sim 

a. Qual? McDonald‟s 

b. O que recorda? Do formato da letra, parecido a batatas fritas 

c. O que acha desse logótipo? Acho-o curioso e engraçado.  

 

 

59. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim, é importante. 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Talvez. Permite ao consumidor um rápido reconhecimento visual da marca.  

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Não 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Sim 

Quest. nº 9 
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d. Ou de uma companhia aérea…? 

Sim 

 

60. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? 

b. Se não, porquê? Porque avalio a marca pelo produto que vende. 

 

61. Diga marcas de queijos que conhece. 

Terra Nostra, A vaca que ri, Limiano, Castelões 

62. Qual a sua preferida? 

Limiano 

63. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

É chamativo devido às cores fortes que utiliza. 

 

122.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - é a cor mais chamativa da palete de cores que a marca utiliza.  

Amarelo – é parecido à cor do queijo. 

Azul - não tenho uma opinião formada 

 

122.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca  - é gira, para além de que representa a origem de um dos ingredientes principais  

 

123 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Talvez colocaria no círculo amarelo o facto de que é um queijo português.  

 

124 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Montopio Geral, Santander, BES, Caixa geral de Depósitos, Millenium BCP  

125 Qual a seu preferido? 

Montopio Geral  

126 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

É uma imagem com características fortes. A imagem do logótipo, na minha opinião, traduz 

poder e força, características benéficas para um banco. 
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127 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - é uma cor bastante chamativa, que salta à vista. 

 

128 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro – é uma imagem que parece revelar força, o que pode traduzir-se numa maior 

confiança por parte do consumidor na hora de escolher um banco. 

 

 

129 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAAG, TAP, EasyJet, Ryanair, SATA, Britsh Airways 

130 Qual a sua preferida? 

TAP 

131 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Uma boa opção relativamente às cores. É mais moderno relativamente ao anterior, mas acho 

que conseguiriam melhor. 

 

132 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - uma boa opção já que é integrante na bandeira nacional 

Verde - uma boa opção já que é integrante na bandeira nacional. 

 

133 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim. 

 

134 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 
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Acho que revela um desejo de inovação por parte da empresa, de se modernizar e 

acompanhar o ritmo dos tempos. O mesmo logótipo durante muito tempo acaba por cansar o 

consumidor e revela falta de originalidade por parte da marca.  

 

 

135 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim. 

136 Se sim, Qual? 

Banif 

 

137 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores - de um azul e verde insossos para um roxo vibrante 

o Imagem - de uma circulo para um centauro, o que reforça a força do banco. 

o Ambas  

o Outro  

 

Sexo 

Feminino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Secretária. 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 
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Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

64. Para si, “logótipo” significa… 

Logótipo é uma imagem que reflecte e identifica uma marca.  

 

65. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Nike. 

b. O que recorda? Do símbolo.  

c. O que acha desse logótipo? É simples e eficaz.  

 

 

66. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Sim, nas telecomunicações e em roupa, porque diferenciam. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Não considero que seja particularmente importante.  

c. Ou de uma marca de queijo… 

 Não considero que seja particularmente importante.  

d. Ou de uma companhia aérea…? 

É importante no sentido de identificar a marca e gerar preferências.  

 

 

 

67. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Sim, porque em caso de indecisão, qualquer elemento 

diferenciador pode significar o sucesso de uma marca.  

Quest. nº 10 
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b. Se não, porquê? 

 

68. Diga marcas de queijos que conhece 

Limiano e Flamengo.  

69. Qual a sua preferida? 

Limiano.  

70. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Penso que é genericamente agradável.  

 

137.1 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Junta o tradicionalismo do processo de fabrico com o empreendedorismo da comunicação.  

 

137.2 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  - Chama a atenção. 

Amarelo -  Remete para o produto. 

Azul – Transmite segurança. 

 

137.3 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca É positivo porque faz-nos crer que o seu fabrico ainda é tradicional. Remodelaria toda a 

imagem da marca, transmitindo a ideia de um queijo mais saudável e com óptimo sabor.  

 

138 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Banif, Santander, Millenium.  

Qual a seu preferido? 

Santander.  

139 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

É mais fraca que os outros concorrentes.  

 

 

140 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

É demasiado simples e ambíguo.  

 

141 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo Pouco atractiva  
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O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro Ambígua e pouco identificadora da marca.  

 

142 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, British Airways, Iberia, Easyjet.  

Qual a sua preferida? 

British Airways.  

143 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

É positiva e está implantada no mercado. Reflecte o país de origem e tem notoriedade.  

 

144 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho -Identifica Portugal.  

Verde -Identifica Portugal.   

 

145 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não 

 

146 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Inovação da marca. 

 

 

 

147 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não 

 

Sexo 

Masculino 

 

Idade 

35/44 
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Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Contabilista 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

71. Para si, “logótipo” significa… 

A identidade de uma marca. 

 

72. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual?  Coca-Cola. 

b. O que recorda? tem as letras brancas e o fundo vermelho 

c. O que acha desse logótipo? O logótipo é simples, mas o tipo de letra usado é 

engraçado. 

 

 

73. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim, acho que são importantes em 

todos os tipos de produto e serviços, não há diferença entre produtos. 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Quest. nº 11 
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c. Ou de uma marca de queijo… 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

 

 

74. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê?  

b. Se não, porquê? Não, o que me poderá influenciar é a marca em si, e não o 

seu logótipo. No máximo a embalagem influência. 

 

75. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Agros. 

76. Qual a sua preferida? 

Não tenho, não gosto de queijo. Por isso, não reparo muito nos logótipos.  

 

77. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

É característica, diferencia-se dos restantes queijos. Digo isto pelo que vejo dos anúncios. 

Quanto ao logótipo não gosto muito da escolha das cores nem da vaca. 

 

147.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  - gosto. Penso que transmite paixão. 

Amarelo - nao gosto de vermelho e amarelo juntos. O amarelo significa luz, não tem haver com 

o queijo. 

Azul – gosto. Significa tranquilidade que o queijo pode oferecer.  

 

147.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca - a vaca até é uma boa ideia, por uma questão de identificação do produto, mas não 

gosto da vaca em si. Mudaria a vaca.   

 

148 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Tirava uma das 3 cores, talvez o amarelo, e mudava a vaca.  

 

149 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Banif, BCP, Milennium, Caixa Geral de Depósitos, BES, BPI. 

 

150 Qual a seu preferido? 
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Millenium. 

 

  

151 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Marca pela diferença. Gosto muito, é diferente do dos outros bancos, não sendo tão simples. 

Gosto do centauro. 

 

152 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - gosto, é diferente. Significa moderno. 

 

153 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - gosto muito porque está relacionada com o slogan. Significa força. 

 

154 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, Vuelling, Airberlim, American airlines, Iberia. 

 

155 Qual a sua preferida? 

TAP. 

156 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Gosto, mas não punha só as letras, acrescentava uma imagem qualquer ou símbolo. Talvez 

um avião, uma nuvem, um mapa, qualquer coisa que identificasse que é uma companhia 

aérea. 

 

157 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho  

Verde - gosto das duas cores, estão ligadas a Portugal. 

 

158 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim. 

 

159 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 
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Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

A mudança de logótipo cria confusão, só se mudar de conceito é que uma marca deveria 

mudar de logótipo, ou se estiver com pouca notoriedade ou em más situações 

 

160 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não. Não reparo nas mudanças. 

 

Sexo 

Masculino 

 

 

Idade 

45/54 

 

Habilitações 

Ensino secundário: 12º ano ou equivalente  

 

Ocupação principal  

Funcionário Público 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 
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Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

78. Para si, “logótipo” significa… 

Uma imagem que representa uma entidade e/ou produtos que esta tenha interesse em 

promover. 

 

79. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual?  McDonalds 

b. O que recorda?  é um “M” amarelo com fundo vermelho.  

c. O que acha desse logótipo? É simples mas facilmente associado à marca 

McDonalds. Devido à curvatura do “M” dá a ideia de que o logótipo é menos 

formal e até um pouco infantil. 

 

 

80. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Sim 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Sim 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Sim 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

Sim 

 

 

81. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? É uma das maneiras que as empresas têm para comunicar 

com o cliente, portanto, quanto mais atractivo for o logótipo, mais clientes vao querer conhecer 

o produto  

Quest. Nº 12 
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b. Se não, porquê? 

__________________________________________________ 

 

82. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Terra Nostra, A Vaca que ri. 

83. Qual a sua preferida? 

A Vaca que ri. 

84. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

É engraçada. Na minha opinião está bem pensado, a vaca e a forma redonda do logótipo  

representam o queijo  

 

160.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  - Dá uma aparência forte, como sendo uma marca fiável. 

Amarelo -  Na minha opinião, representa o queijo. 

Azu l – mostra um detalhe não tão importante no logótipo mas ainda assim mostra a origem do 

queijo. 

 

160.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – representa a origem do queijo (leite de vaca) e o facto da vaca ter um aparente sorriso 

mostra que o queijo é feito com dedicação. 

 

161 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Retirava o texto  “50  anos” visto que a cada ano que passa esses 50 anos deixam de ser 50 e 

também centrava a vaca no meio do círculo azul. 

 

162 Diga marcas de Bancos que conhece. 

BPI, BES, Millenium BCP, CGD, Santander, Banif. 

163 Qual a seu preferido? 

Millenium BCP. 

164 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Não é atractiva. Devido à imagem do centauro, dá um ar de avanço. 
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165 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo  - considero que é um símbolo de realeza. 

 

166 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - Apesar de ser um centauro representa o simbolo do sagitário, provavelmente a 

indicar a sua característica de expansivo. 

 

167 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

EasyJet, TAP,  British Airways, Virgin, Air Luxor, RyanAir. 

168 Qual a sua preferida? 

TAP. 

169 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

É um dos logótipos que melhor distingo quando vejo os aviões no ar. É facil de reconhecer e 

mostra um certo patriotismo porque utiliza as cores da bandeira de Portugal. 

 

170 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho – Tanto o vermelho como o verde representam as cores da bandeira nacional sendo 

que o vermelho é uma cor combativa. 

Verde – o verde também representa a esperança. 

 

171 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

 

 

172 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Alterar o logótipo é a maneira de uma marca mostrar que quer inovar e alterar o que tem sido 

até agora, para melhor, deixando sempre algo imutável em todas as alterações ao logótipo, por 

exemplo, no caso do queijo Limiano, se este alterar o logótipo, então o novo teria também a 
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imagem da vaca, e essa seria a parte imutável. Quanto ao criar confusão pode ser porque se 

uma pessoa não tiver ao corrente da mudança, pode acabar por se confundir quando for 

procurar um produto pelo logótipo antigo e não o encontrar. 

 

 

173 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não. 

 

Sexo 

Feminino 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Engenheiro Civil 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Quest. nº 13 
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Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

85. Para si, “logótipo” significa… 

Imagem referente a uma certa marca.  

 

86. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Mundial 2010, south africa 

b. O que recorda? As suas cores. Cores apelativas que levam ao mundial. 

c. O que acha desse logótipo? É giro e alusivo ao mundial. Penso que foi bem 

concebido. 

 

 

87. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Acho que o logotipo é importante para qualquer marca, independente do produto que 

representa. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Caixa geral de depósitos  

 

c. Ou de uma marca de queijo… flamengo 

 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

TAP 

 

 

88. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Se for atractivo influencia. 

b. Se não, porquê? 

__________________________________________________ 

 

89. Diga marcas de queijos que conhece. 

Flamengo e limiano. 

90. Qual a sua preferida? 

Limiano. 

91. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Não é muito atractiva.. 
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173.1 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Chama à atenção pelas suas cores. 

 

173.2 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho é chamativo 

Amarelo é atractivo 

Azul  já não desperta tanto a atenção 

 

173.3 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – tem lógica uma vez que o queijo é feito do leite que por sua vez vem da vaca.  

 

174 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Talvez mudasse as cores e pusesse um slogan mais chamativo. 

 

 

 

 

175 Diga marcas de Bancos que conhece. 

BANIF, Caixa Geral de Depósitos, Santander Totta, Millenium. 

176 Qual a seu preferido? 

Millenium.  

177 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Tem uma imagem visual boa.. 

 

 

178 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

O logótipo é razoável. 

179 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo não desperta muito a atenção.. 

 

180 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro não se identifica muito com o banco.. 
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181 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP 

182 Qual a sua preferida? 

TAP 

183 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Tem uma imagem bastante atractiva 

 

 

184 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

É atractivo, chama a atenção através das cores vivas. 

 

 

185 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho é uma cor viva que traz confiança. 

Verde é também uma cor viva. 

 

186 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

 Sim  

 

187 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

A mudança do seu logótipo mostra que a marca esta a inovar e a ser original.. 

 

188 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não 

 



UTL-ISCSP                             Joana Ribeiro                                                                                                  

125 

 

Sexo 

Feminino 

 

Idade 

18/24 

 

Habilitações 

Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente  

 

Ocupação principal  

estudante 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

92. Para si, “logótipo” significa… 

Símbolo que representa uma empresa. 

 

93. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Pt. 

Quest. nº 14 
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b. O que recorda? É laranja e azul e é quadrado. 

c. O que acha desse logótipo? Acho atractivo e profissional.  

 

 

94. O logótipo de uma marca é ou não importante? Acho que não. Para uma marca ser 

atractiva o logótipo é importante. Em todos os casos. 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

c. Ou de uma marca de queijo… 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

 

 

 

95. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Penso que ajuda a fazer conhecer a marca. 

b. Se não, porquê?  

 

 

96. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Agros, President. 

97. Qual a sua preferida? 

Limiano. 

98. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Acho que se enquadra na área que eles se destacam. 

 

188.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho – gosto. Significa paixão. 

Amarelo – gosto. Não sei o significado agora, sem pensar bem. 

Azul – gosto. Significa frescura. 

 

188.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – gosto. Está relacionada com o queijo. 

 

189 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Provavelmente não mudaria. 
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190 Diga marcas de Bancos que conhece. 

BES, BPI , BIC, Santander, Caixa geral de depósitos, BNP, BANIF 

191 Qual a seu preferido? 

BPI ou talvez BES. 

 

192 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Gosto bastante da mudança de imagem que tiveram. 

 

193 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - acho que se adequa à nova imagem do banco. 

 

194 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - demonstra confiança ou força. 

 

195 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, IBERIA, ALITALIA. 

196 Qual a sua preferida? 

TAP. 

197 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Gosto bastante. Acho que é simples mas profissional e atractivo. 

 

 

198 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho gosto  

Verde  gosto 

 

199 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não 

 

200 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 
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Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Penso que deve manter sempre algo que ligue ao logotipo anterior, ou seja o logotipo deve 

evoluir e não mudar radicalmente. 

 

 

201 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim 

 

202 Se sim, Qual? 

Banif e Limiano. 

 

203 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 

o Cores - no banif mudou a cor  

o Imagem - no banif mudou a imagem e no limiano a vaca mudou. 

 

Sexo 

Masculino 

 

Idade 

18/24 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Engenheiro Civil 
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Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

99. Para si, “logótipo” significa… 

O que me chama atenção numa empresa.  

 

100. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Coca-cola 

b. O que recorda?  As cores e o desenho característico das letras 

c. O que acha desse logótipo? chamativo  

 

 

101. O logótipo de uma marca é ou não importante?  

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Em produtos que sejam diariamente consumidos, como a comida 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

O Totta 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Terra nostra 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

German wings  

 

 

 

 

Quest. nº 15 
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102. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? _sim  porque quanto mais chamativo for o logótipo mais 

facilmente compro 

b. Se não, porquê?  

 

103. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, flamengo. 

104. Qual a sua preferida? 

limiano 

105. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

 

203.1 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

É chamativo, engraçado e têm tudo a ver com o queijo 

 

203.2 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - transmite inovação, paixão  

Amarelo -transmite apetite 

Azul - transmite tranquilidade  

203.3 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca - relaciona o queijo com a sua origem 

 

204 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Tirava alguma letras pois acho que são demasiadas dando assim um maior peso ao logótipo, 

pois para mim o logótipo deve ser preciso 

205 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Totta, bes, milénio, montepio, crédito agricula, caixa geral depósitos  

 

206 Qual a seu preferido? 

Milénio 

  

207 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

 

 

208 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

É muito escura e simples 
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209 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - muito pesada, transmite distância em relação ao cliente. 

 

210 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - desinteresse e falta de criatividade  

 

211 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

German wing, tap, easy jet, lusa  

 

212 Qual a sua preferida? 

easy jet 

213 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

É chamativo e moderno, adequasse a todas as idades 

 

214 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - cor que faz com que a pessoa tenha vontade de fazer algo que conjugado com o 

verde faz lembrar a bandeira  de Portugal 

Verde - viajar e conhecer novos sítios  

 

215 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

216 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

Cria confusão 

uma marca deve manter as suas origens 

A inovação é boa porque uma pessoa cansasse muito facilmente dos logótipos. A Inovação 

leva a um novo interesse.  

 

 

217 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 
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Não 

 

Sexo 

Feminino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Secretária 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

 

Quest. nº 16 
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106. Para si, “logótipo” significa… 

identificação da marca 

 

107. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? ISCSP 

b. O que recorda? Cores e Forma 

c. O que acha desse logótipo? adequado 

 

 

108. O logótipo de uma marca é ou não importante? é 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

não 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

 

c. Ou de uma marca de queijo… 

 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

 

 

 

109. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Porque associa directamente a uma marca e respectivos 

valores e conceito. 

b. Se não, porquê?  

 

110. Diga marcas de queijos que conhece. 

Terra Nostra, Agros, Limiano 

111. Qual a sua preferida? 

Limiano 

112. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

adequada 

 

217.1 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Renovado e d encontro às necessidades do mercado actual 

 

217.2 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  chamativo 

Amarelo associa ao queijo 
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Azul transmite confiança 

 

217.3 O que considera da imagem do logótipo? 

Vacafaz menção ao tipo de produto  

 

218 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

talvez mais estilizado, mais fácil de identificar e como menos detalhes 

 

 

219 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Bes, Totta, Caixa Geral, Banif, Barclays, etc 

220 Qual a seu preferido? 

barclays  

221 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Desadequada e agressiva 

 

 

222 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

não gosto 

 

223 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo muito forte e agressiva 

 

224 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro pouco apelativa 

 

 

225 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

lufthansa, tap, ibéria, continental, easyjet, etc 

226 Qual a sua preferida? 

tap 

227 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 
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Simples e adequada 

 

 

 

228 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

eficaz 

 

 

229 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho chamativo 

Verde equilibrado 

 

230 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

 Sim 

 Não NAO 

 

231 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

a segunda, pq  ao mudar o logo significa que se pretende mudar a imagem da marca e ate por 

vezes o tipo de produto/serviço. 

 

 

232 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

 Sim 

 Não 

 

233 Se sim, Qual? 

Limiano 
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25  Mudava o logótipo da TAP? 

não 

 

Sexo 

Masculino  

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior incompleto  

 

Ocupação principal  

estudante 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

Quest. nº 17 
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113. Para si, “logótipo” significa… 

É algo que identifica a marca ou a empresa. 

 

114. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual?  Vodafone 

b. O que recorda? O Circulo Vermelho 

c. O que acha desse logótipo? Está mais virado para o estilo empresarial. 

 

 

115. O logótipo de uma marca é ou não importante? Sim 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Sim, naqueles produtos ou serviços que a pessoa procura confiança. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Bastante importante. É a imagem de marca e pode motivar a pessoa a conhecer melhor os 

seus serviços. 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Também importante, mas já não altera a maneira de a pessoa pensar. 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

Nada importante. A pessoa  escolhe a companhia aérea pelo preço e pelos serviços 

oferecidos. 

 

 

 

 

116. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê?  

b. Se não, porquê? Compro pelo aspecto e pela qualidade do produto. 

 

117. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Terra Nostra 

118. Qual a sua preferida? 

Terra Nostra 

119. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Imagem elucidativa á bola de queijo de Vaca. Logótipo apropriado e chamativo ao cliente.  

 

233.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho - faz lembrar as faixas de prémios. 
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Amarelo - faz lembrar a medalha de ouro. 

Azul - simplicidade e Verdadeiro 

 

233.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – Dá um ar divertido ao logótipo.  

 

234 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Penso que não fazia grandes alterações. Apenas alterava se calhar das letras que estão a 

vermelho para uma cor mais perceptível.  

 

235 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Caixa Geral de Depósitos, Montepio, Millenium , Banif, Santander Totta  

 

 

236 Qual a seu preferido? 

Caixa Geral de Depósitos 

   

237 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Não gosto muito do logótipo. 

 

238 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo - penso que seja uma cor mal escolhida pois “fere” um pouco a vista. 

 

239 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro - não é uma imagem muito apropriada para um banco. Um centauro lembra força e 

inteligência mas não se enquadra no contexto de um banco. 

 

 

240 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

TAP, Emirates, SATA 

241 Qual a sua preferida? 
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TAP 

242 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Gosto bastante. O logótipo está bem escolhido, pois a pessoa percebe logo que é uma 

empresa portuguesa e de fácil identificação. 

 

 

243 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho - cor bem escolhida, representa o Vermelho da nossa bandeira 

Verde - representa o Verde da nossa bandeira 

 

244 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

 

245 Quando uma marca muda o seu logótipo, o que pensa? 

Explorar tópicos abaixo: 

 Originalidade da marca 

 Inovação da marca 

 Cria confusão 

 uma marca deve manter as suas origens 

Quando uma marca muda o seu logótipo fico a espera que haja uma mudança de produtos 

e/ou serviços ofercidos. 

 

 

246 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Não. 

 

Sexo 

Masculino 

Idade 

35/44 
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Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Secretária 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo tema é “Evolução de imagem 

visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

120. Para si, “logótipo” significa… 

A imagem de uma empresa. 

 

121. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Coca-cola. 

b. O que recorda? Vermelho com letras brancas. 

c. O que acha desse logótipo? É chamativo devido as cores. 

 

 

122. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Sim. 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Chama atenção para distinguir os diferentes bancos. 

Quest. nº 18 
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c. Ou de uma marca de queijo… 

sim 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

sim 

 

 

123. Pensa que o logótipo influencia a sua compra? 

a. Se sim, porquê? Talvez antes de uma pessoa conhecer a marca o logótipo 

mais chamativo e original é capaz de nos influenciar 

b. Se não, porquê?  

 

124. Diga marcas de queijos que conhece. 

limiano, terra nostra 

125. Qual a sua preferida? 

limiano 

126. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Normalmente os queijos são brancos ou amarelos, e o limiano teve a original ideia de colocar a 

cobertura do queijo em vermelho que realça a sua imagem.  

 

246.1 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Penso que toda gente hoje em dia conhece o logotipo devido a sua popularidade 

 

246.2 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  é chamativo 

Amarelo faz contraste com o vermelho  

Azul consegue sobressair   

 

246.3 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca é uma imagem muito utilizada pelos queijos, já que a vaca é o animal que nos 

providencia o queijo   

 

247 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Talvez mudasse as cores ou a forma do logotipo  
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248 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Banif, bpi, santander, montepio, big, caixa geral de depósitos  

249 Qual a seu preferido? 

montepio  

250 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

É um banco que mudou de imagem recentemente tornando-se mais moderna 

 

 

251 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Está original e moderno  

 

252 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo chamativo 

 

253 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro dá a entender a luta pelos nossos bens 

 

254 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

tap 

255 Qual a sua preferida? 

tap 

256 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Mudou para um logo tipo bastante chamativo com cores mais claras e chamativas mas mantem 

o vermelho e verde 

 

 

 

257 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Está mais moderno mas mantem caracteristicas do velho logótipo de maneira a que as 

pessoas os reconheçam 
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258 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho chama a atençao 

Verde chama a atençao 

 

259 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Sim 

 

260 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim 

 

261 Se sim, Qual? 

Tap e banif 

 

 

25  Mudava o logótipo da TAP? 

nao_ 

 

 

Sexo 

Feminino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Ensino secundário: 12º ano ou equivalente  

 

Ocupação principal  

Secretária 
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Em que distrito reside 

lisboa 

 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

 

Imagem visual 

No âmbito da disciplina de seminário do curso Ciências da Comunicação, do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, estou a realizar um trabalho cujo o tema é “Evolução de 

imagem visual das empresas e percepção do consumidor”. 

Este questionário insere-se na investigação que pretendo realizar e é de extrema importância a 

colaboração de todos. Por isso, desde já agradeço a cooperação. 

Este questionário irá demorar cerca de x minutos (depois do ensaio colocarei os minutos) 

 

127. Para si, “logótipo” significa… 

Imagem de marca. 

 

128. Recorda algum logótipo, assim de repente? 

a. Qual? Nike. 

b. O que recorda? Futebol. 

c. O que acha desse logótipo? Bom, diferente. 

 

 

129. O logótipo de uma marca é ou não importante? 

a. Há tipos de produtos/serviços em que o logótipo seja mais importante? 

Sim 

b. Por exemplo, o logótipo de um banco… 

Não 

c. Ou de uma marca de queijo… 

Não 

d. Ou de uma companhia aérea…? 

Não 

 

 

130. Diga marcas de queijos que conhece. 

Limiano, Terra Nostra. 

Quest. nº 19 
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131. Qual a sua preferida? 

Terra Nostra. 

132. Relativamente ao queijo Limiano, o que pensa da imagem visual? 

Apelativa 

 

261.1 O que pensa das cores do logótipo? 

Vermelho  - Cor da „casca‟ do queijo, inteligente. 

Amarelo – Cor do queijo, está ligado ao produto. 

Azul  - não vejo qualquer relação com o produto a não ser estética. 

 

261.2 O que considera da imagem do logótipo? 

Vaca – Está directamente ligada ao queijo.  

 

262 Se tivesse de mudar o logótipo o que faria? 

Poria uma vaquinha mais simpática, trocaria o estilo de letra do “Limiano”. 

 

 

263 Diga marcas de Bancos que conhece. 

Caixa Geral de Depositos, BPN, Santander Totta, Banif, BPI, Millenium BCP. 

264 Qual a seu preferido? 

Caixa Geral de Depositos.  

265 Relativamente ao Banco BANIF o que pensa da imagem visual? 

Elegante, bonita. 

 

 

266 O que considera da cor do logótipo? 

Roxo – boa cor, marca a diferença. 

 

267 O que pensa da imagem do logótipo? 

Centauro – não vejo qualquer relação com bancos. 
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268 Diga nomes de companhias áreas que conhece. 

Tap 

269 Qual a sua preferida? 

Não tenho preferência. 

270 Relativamente à TAP o que pensa da imagem visual? 

Cuidada, atractiva. 

 

271 O que pensa do logótipo? (mostrar logótipo) 

Actual, elegante. 

 

 

272 O que pensa da cor do logótipo? 

Vermelho – cor da bandeira portuguesa. 

Verde   - cor da bandeira portuguesa. 

 

273 Gostaria de ver uma imagem no logótipo da TAP? 

Não. 

 

 

 

 

 

 

274 Reparou nalguma mudança de logótipos destas marcas? 

Sim 

 

 

275 Se sim, Qual? 

A mudança da Tap, do estilo e das cores. 

 

276 Que mudanças notou? (resposta marca-a-marca) 
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o Cores – Introdução de um verde mais claro 

o Imagem – mudança nas formas gerais.  

 

Sexo 

Masculino 

 

Idade 

35/44 

 

Habilitações 

Curso superior completo 

 

Ocupação principal  

Contabilista. 

 

Em que distrito reside 

Lisboa 
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Esboços do logótipo do Limiano 

 

Imagem 1                                         Imagem 2                                    Imagem 3 

 

Imagem 4                              Imagem 5                      Imagem 6 

  

Imagem 7                                                                    Imagem 8 
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Imagem 9                                                                     Imagem 10 

 

Imagem 11 

 

Imagem 12 
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Imagem 13                                                   Imagem 14 

 

Imagem 15
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Outputs do SPSS 

Variáveis 

 

Statistics 

Sexo 

N Valid 292 

Missing 3 

 

 

Sexo 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Percentagem 

acumulada 

Valid Feminino 132 44,7 45,2 45,2 

Masculino 160 54,2 54,8 100,0 

Total 292 99,0 100,0  

Missing System 3 1,0   

Total 295 100,0   

 

 

Statistics 

Idade2 

N Valid 252 

Missing 43 

 

 

Idade2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-24 231 78,3 91,7 91,7 

25 e mais anos 21 7,1 8,3 100,0 

Total 252 85,4 100,0  

Missing System 43 14,6   

Total 295 100,0   
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Statistics 

Habilitações2 

N Valid 294 

Missing 1 

 

 

Habilitações2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Até ao ensino secundário 91 30,2 30,3 31,0 

Curso superior 203 68,8 69,0 100,0 

Total 294 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 295 100,0   

 

 

Statistics 

Ocupação 

N Valid 295 

Missing 0 

 

Ocupação 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 1,0 1,0 1,0 

Advogado 4 1,4 1,4 2,4 

Desempregado 1 ,3 ,3 2,7 

Estudante 233 79,0 79,0 81,7 

Funcionário Público 10 3,4 3,4 85,1 

Medicina e Saúde 7 2,4 2,4 87,5 

Outros 6 2,0 2,0 89,5 

Professor/a 10 3,4 3,4 92,9 

Secretária 4 1,4 1,4 94,2 
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Técnico Superior 11 3,7 3,7 98,0 

Trabalhador por conta de 

outrem 

2 ,7 ,7 98,6 

Vendedor 4 1,4 1,4 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Distrito 

N Valid 295 

Missing 0 

 

 

Distrito 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Percentagem 

acumulativa 

Valid  7 2,4 2,4 2,4 

Açores 2 ,7 ,7 3,1 

Braga 3 1,0 1,0 4,1 

Faro 5 1,7 1,7 5,8 

Leiria 3 1,0 1,0 6,8 

Lisboa 241 81,7 81,7 88,5 

Portalegre 1 ,3 ,3 88,8 

Porto 9 3,1 3,1 91,9 

Santarém 1 ,3 ,3 92,2 

Setúbal 18 6,1 6,1 98,3 

Viana do Castelo 1 ,3 ,3 98,6 

Viseu 4 1,4 1,4 100,0 

Total 295 100,0 100,0  
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Frequência da marca Banif 

Statistics 

Banif_2_Quais_destas_marcas_

conhece_ou_consume 

N Valid 280 

Missing 15 

 

 

Banif_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Percentagem 

acumulada 

Valid Consumo/sou cliente 10 3,4 3,6 3,6 

Consumi/Fui cliente 8 2,7 2,9 6,4 

Não consumo/Não sou 

cliente 

258 87,5 92,1 98,6 

Não conheço a marca 4 1,4 1,4 100,0 

Total 280 94,9 100,0  

Missing System 15 5,1   

Total 295 100,0   

 
 

Cruzamento da marca Banif com as variáveis 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_2_Quais_destas_marc

as_conhece_ou_consume * 

Sexo 

277 93,9% 18 6,1% 295 100,0% 

 

 

 

 



Seminário                                                                                                                   UTL -  ISCSP 

155 

 

Banif_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Sexo Crosstabulation 

Count 

  Sexo 

Total   Feminino Masculino 

Banif_2_Quais_destas_marc

as_conhece_ou_consume 

Consumo/sou cliente 4 6 10 

Consumi/Fui cliente 1 7 8 

Não consumo/Não sou 

cliente 

118 137 255 

Não conheço a marca 1 3 4 

Total 124 153 277 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,327
a
 3 ,228 

Likelihood Ratio 4,887 3 ,180 

Linear-by-Linear Association ,608 1 ,436 

N of Valid Cases 277   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,79. 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_2_Quais_destas_marca

s_conhece_ou_consume * 

Idade2 

243 82,4% 52 17,6% 295 100,0% 
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Banif_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total    18-24 25 e mais anos 

Banif_2_Quais_destas_marc

as_conhece_ou_consume 

Consumo/sou cliente Count 6 3 9 

% within Idade2 2,7% 14,3% 3,7% 

Consumi/Fui cliente Count 6 0 6 

% within Idade2 2,7% ,0% 2,5% 

Não consumo/Não sou 

cliente 

Count 206 18 224 

% within Idade2 92,8% 85,7% 92,2% 

Não conheço a marca Count 4 0 4 

% within Idade2 1,8% ,0% 1,6% 

Total Count 222 21 243 

% within Idade2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,000
a
 3 ,046 

Likelihood Ratio 6,233 3 ,101 

Linear-by-Linear Association 5,189 1 ,023 

N of Valid Cases 243   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,35. 

 



 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume * 

Habilitações2 

280 94,9% 15 5,1% 295 100,0% 

 

 

Banif_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Habilitações2 Crosstabulation 

   Habilitações2 

Total 

   Não sabe 

nem sabe 

escrever 

Até ao 

ensino 

secundário 

Curso 

superior 

Banif_2_Quais_dest

as_marcas_conhece

_ou_consume 

Consumo/sou 

cliente 

Count 0 4 6 10 

% within 

Habilitações2 

,0% 4,9% 3,1% 3,6% 

Consumi/Fui cliente Count 0 4 4 8 

% within 

Habilitações2 

,0% 4,9% 2,0% 2,9% 

Não consumo/Não 

sou cliente 

Count 1 71 186 258 

% within 

Habilitações2 

50,0% 86,6% 94,9% 92,1% 

Não conheço a 

marca 

Count 1 3 0 4 

% within 

Habilitações2 

50,0% 3,7% ,0% 1,4% 

Total Count 2 82 196 280 

% within 

Habilitações2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,797
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 15,889 6 ,014 

Linear-by-Linear Association ,012 1 ,912 

N of Valid Cases 280   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_2_Quais_destas_marcas_c

onhece_ou_consume * Distrito 

280 94,9% 15 5,1% 295 100,0% 



 

 

Banif_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Tota

l 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisb

oa 

Porta

legre 

Port

o 

Sant

arém 

Setú

bal 

Viana 

do 

Castel

o 

Vise

u 

Banif_2_Q

uais_desta

s_marcas_

conhece_o

u_consume 

Consumo/s

ou cliente 

Count 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 10 

% 

within 

Distrito 

,0% 50,0

% 

,0% ,0% ,0% 3,1

% 

,0% 12,5

% 

,0% ,0% ,0% 25,0

% 

3,6

% 

Consumi/F

ui cliente 

Count 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 8 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% 33,3

% 

,0% ,0% 2,6

% 

,0% ,0% ,0% 5,9

% 

,0% ,0% 2,9

% 

Não 

consumo/N

ão sou 

cliente 

Count 7 1 2 5 3 212 1 6 1 16 1 3 258 

% 

within 

Distrito 

100,

0% 

50,0

% 

66,7

% 

100,

0% 

100,

0% 

93,0

% 

100,

0% 

75,0

% 

100,

0% 

94,1

% 

100,0

% 

75,0

% 

92,1

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3

% 

,0% 12,5

% 

,0% ,0% ,0% ,0% 1,4

% 

Total Count 7 2 3 5 3 228 1 8 1 17 1 4 280 

% 

within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 40,407
a
 33 ,176 

Likelihood Ratio 20,022 33 ,963 

N of Valid Cases 280   

a. 42 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_2_Quais_destas_marcas_c

onhece_ou_consume * Ocupação 

280 94,9% 15 5,1% 295 100,0% 

 

 

Banif_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Ocupação Crosstabulation 

   Ocupação 

Tot

al 

   

 

Adv

oga

do 

Dese

mpreg

ado 

Estu

dant

e 

Funci

onário 

Públic

o 

Medic

ina e 

Saúd

e 

Outr

os 

Profe

ssor/

a 

Secr

etári

a 

Técni

co 

Super

ior 

Trabal

hador 

por 

conta 

de 

outre

m 

Ven

ded

or 

Banif_2_Q

uais_dest

as_marca

s_conhec

e_ou_con

sume 

Consumo/

sou cliente 

Count 0 1 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 10 

% 

within 

Ocupaç

ão 

,0% 25,0

% 

,0% 3,1

% 

12,5% ,0% 16,7

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,6

% 

Consumi/ Count 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 8 
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Fui cliente % 

within 

Ocupaç

ão 

,0% 25,0

% 

,0% 2,2

% 

12,5% ,0% 16,7

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,9

% 

Não 

consumo/

Não sou 

cliente 

Count 2 2 1 209 6 7 4 10 1 10 2 4 258 

% 

within 

Ocupaç

ão 

66,7

% 

50,0

% 

100,0

% 

93,3

% 

75,0% 100,0

% 

66,7

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

92,1

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

% 

within 

Ocupaç

ão 

33,3

% 

,0% ,0% 1,3

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4

% 

Total Count 3 4 1 224 8 7 6 10 1 10 2 4 280 

% 

within 

Ocupaç

ão 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 50,229
a
 33 ,028 

Likelihood Ratio 24,031 33 ,873 

N of Valid Cases 280   

a. 40 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 

Limiano marca 

 

Statistics 

Limiano_2_Quais_destas_marca

s_conhece_ou_consume 

N Valid 287 

Missing 8 
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Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Percentagem 

acumulada 

Valid Consumo/sou cliente 144 48,8 50,2 50,2 

Consumi/Fui cliente 67 22,7 23,3 73,5 

Não consumo/Não sou 

cliente 

69 23,4 24,0 97,6 

Não conheço a marca 7 2,4 2,4 100,0 

Total 287 97,3 100,0  

Missing System 8 2,7   

Total 295 100,0   

 
 

Cruzamento Limiano marca e as variáveis 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_2_Quais_destas_ma

rcas_conhece_ou_consume * 

Sexo 

284 96,3% 11 3,7% 295 100,0% 

 

 

Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Sexo Crosstabulation 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Limiano_2_Quais_destas_m

arcas_conhece_ou_consume 

Consumo/sou cliente Count 72 72 144 

% within Sexo 55,8% 46,5% 50,7% 

Consumi/Fui cliente Count 30 36 66 

% within Sexo 23,3% 23,2% 23,2% 

Não consumo/Não sou Count 26 41 67 
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cliente % within Sexo 20,2% 26,5% 23,6% 

Não conheço a marca Count 1 6 7 

% within Sexo ,8% 3,9% 2,5% 

Total Count 129 155 284 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,138
a
 3 ,162 

Likelihood Ratio 5,512 3 ,138 

Linear-by-Linear Association 4,227 1 ,040 

N of Valid Cases 284   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,18. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_2_Quais_destas_ma

rcas_conhece_ou_consume * 

Idade2 

245 83,1% 50 16,9% 295 100,0% 

 

 

Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total    18-24 25 e mais anos 

Limiano_2_Quais_destas_m

arcas_conhece_ou_consume 

Consumo/sou cliente Count 112 8 120 

% within Idade2 49,8% 40,0% 49,0% 

Consumi/Fui cliente Count 55 3 58 

% within Idade2 24,4% 15,0% 23,7% 
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Não consumo/Não sou 

cliente 

Count 51 9 60 

% within Idade2 22,7% 45,0% 24,5% 

Não conheço a marca Count 7 0 7 

% within Idade2 3,1% ,0% 2,9% 

Total Count 225 20 245 

% within Idade2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,414
a
 3 ,144 

Likelihood Ratio 5,421 3 ,143 

Linear-by-Linear Association 1,507 1 ,220 

N of Valid Cases 245   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,57. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume * 

Habilitações 

286 96,9% 9 3,1% 295 100,0% 
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Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Habilitações Crosstabulation 

   Habilitações 

Tota

l 

   

Não 

sabe 

ler/esc

rever 

1º 

ciclo 

ou 

equiva

lente 

2º 

ciclo 

ou 

equiva

lente 

3º 

ciclo 

ou 

equiva

lente 

Ensino 

secun

dário: 

10º/11

º ano 

ou 

equiva

lente 

Ensino 

secun

dário: 

12º 

ano ou 

equiva

lente 

Curso 

médio 

(antigo

s 

cursos 

industr

ial, 

comer

cial ...) 

Curso 

superi

or 

incom

pleto 

Curso 

superi

or 

compl

eto 

Limiano_2_

Quais_dest

as_marcas

_conhece_

ou_consum

e 

Consumo/s

ou cliente 

Count 1 0 0 1 10 37 0 71 23 143 

% within 

Habilitaçõ

es 

50,0% ,0% ,0% 50,0% 58,8% 56,9% ,0% 47,7% 50,0% 50,0

% 

Consumi/F

ui cliente 

Count 0 1 0 1 5 14 1 34 11 67 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% 50,0% ,0% 50,0% 29,4% 21,5% 50,0% 22,8% 23,9% 23,4

% 

Não 

consumo/N

ão sou 

cliente 

Count 0 0 1 0 2 12 1 41 12 69 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% ,0% 100,0

% 

,0% 11,8% 18,5% 50,0% 27,5% 26,1% 24,1

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 1 1 0 0 0 2 0 3 0 7 

% within 

Habilitaçõ

es 

50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 3,1% ,0% 2,0% ,0% 2,4

% 

Total Count 2 2 1 2 17 65 2 149 46 286 

% within 

Habilitaçõ

es 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 52,403
a
 24 ,001 

Likelihood Ratio 28,627 24 ,234 

Linear-by-Linear Association ,018 1 ,892 

N of Valid Cases 286   

a. 26 cells (72,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,02. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume * Distrito 

287 97,3% 8 2,7% 295 100,0% 

 

 

Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Tota

l 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisb

oa 

Porta

legre 

Port

o 

Sant

arém 

Setú

bal 

Viana 

do 

Castel

o 

Vise

u 

Limiano_2_

Quais_dest

as_marcas

_conhece_

ou_consum

e 

Consumo/s

ou cliente 

Count 4 0 1 2 1 119 1 4 0 10 0 2 144 

% 

within 

Distrito 

57,1

% 

,0% 33,3

% 

40,0

% 

33,3

% 

50,9

% 

100,

0% 

50,0

% 

,0% 55,6

% 

,0% 50,0

% 

50,2

% 

Consumi/F

ui cliente 

Count 1 1 1 1 2 52 0 3 1 4 1 0 67 

% 

within 

Distrito 

14,3

% 

50,0

% 

33,3

% 

20,0

% 

66,7

% 

22,2

% 

,0% 37,5

% 

100,

0% 

22,2

% 

100,0

% 

,0% 23,3

% 

Não Count 2 1 1 2 0 57 0 0 0 4 0 2 69 
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consumo/N

ão sou 

cliente 

% 

within 

Distrito 

28,6

% 

50,0

% 

33,3

% 

40,0

% 

,0% 24,4

% 

,0% ,0% ,0% 22,2

% 

,0% 50,0

% 

24,0

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,6

% 

,0% 12,5

% 

,0% ,0% ,0% ,0% 2,4

% 

Total Count 7 2 3 5 3 234 1 8 1 18 1 4 287 

% 

within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,792
a
 33 ,880 

Likelihood Ratio 25,870 33 ,807 

N of Valid Cases 287   

a. 43 cells (89,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 
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Frequências Limiano mudança 

 

Statistics 

Limiano_3_mudança 

N Valid 282 

Missing 13 

 

 

Limiano_3_mudança 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim e não gostei nada 2 ,7 ,7 ,7 

Sim e não gostei 6 2,0 2,1 2,8 

Sim e gostei 40 13,6 14,2 17,0 

Sim e gostei muito 8 2,7 2,8 19,9 

Não reparei 221 74,9 78,4 98,2 

Não conheço a marca 5 1,7 1,8 100,0 

Total 282 95,6 100,0  

Missing System 13 4,4   

Total 295 100,0   

Cruzamento Limiano mudança e as variáveis 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_3_mudança * Sexo 280 94,9% 15 5,1% 295 100,0% 
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Limiano_3_mudança * Sexo Crosstabulation 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Limiano_3_mudança Sim e não gostei nada Count 1 1 2 

% within Sexo ,8% ,7% ,7% 

Sim e não gostei Count 4 2 6 

% within Sexo 3,1% 1,3% 2,1% 

Sim e gostei Count 27 13 40 

% within Sexo 21,3% 8,5% 14,3% 

Sim e gostei muito Count 4 4 8 

% within Sexo 3,1% 2,6% 2,9% 

Não reparei Count 91 128 219 

% within Sexo 71,7% 83,7% 78,2% 

Não conheço a marca Count 0 5 5 

% within Sexo ,0% 3,3% 1,8% 

Total Count 127 153 280 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,529
a
 5 ,013 

Likelihood Ratio 16,480 5 ,006 

Linear-by-Linear Association 11,198 1 ,001 

N of Valid Cases 280   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,91. 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_3_mudança * 

Idade2 

245 83,1% 50 16,9% 295 100,0% 

 

 

Limiano_3_mudança * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total    18-24 25 e mais anos 

Limiano_3_mudança Sim e não gostei nada Count 1 0 1 

% within Idade2 ,4% ,0% ,4% 

Sim e não gostei Count 4 1 5 

% within Idade2 1,8% 5,0% 2,0% 

Sim e gostei Count 35 1 36 

% within Idade2 15,6% 5,0% 14,7% 

Sim e gostei muito Count 7 0 7 

% within Idade2 3,1% ,0% 2,9% 

Não reparei Count 173 18 191 

% within Idade2 76,9% 90,0% 78,0% 

Não conheço a marca Count 5 0 5 

% within Idade2 2,2% ,0% 2,0% 

Total Count 225 20 245 

% within Idade2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,888
a
 5 ,566 

Likelihood Ratio 5,123 5 ,401 

Linear-by-Linear Association ,491 1 ,483 

N of Valid Cases 245   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_3_mudança * 

Habilitações 

281 95,3% 14 4,7% 295 100,0% 

 

 

Limiano_3_mudança * Habilitações Crosstabulation 

   Habilitações 

Total 

   

Não 

sabe 

ler/escr

ever 

1º ciclo 

ou 

equival

ente 

3º ciclo 

ou 

equival

ente 

Ensino 

secund

ário: 

10º/11º 

ano ou 

equival

ente 

Ensino 

secund

ário: 

12º 

ano ou 

equival

ente 

Curso 

médio 

(antigo

s 

cursos 

industri

al, 

comerc

ial ...) 

Curso 

superio

r 

incomp

leto 

Curso 

superio

r 

comple

to 

Limiano_3

_mudança 

Sim e não 

gostei 

nada 

Count 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% ,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% ,7% ,0% ,7% 

Sim e não Count 1 0 0 0 1 1 3 0 6 
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gostei % within 

Habilitaçõ

es 

50,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% 50,0% 2,1% ,0% 2,1% 

Sim e 

gostei 

Count 0 1 0 3 5 1 22 7 39 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% 50,0% ,0% 17,6% 7,8% 50,0% 15,2% 14,9% 13,9

% 

Sim e 

gostei 

muito 

Count 0 0 0 1 1 0 3 3 8 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% ,0% ,0% 5,9% 1,6% ,0% 2,1% 6,4% 2,8% 

Não 

reparei 

Count 1 1 2 12 55 0 113 37 221 

% within 

Habilitaçõ

es 

50,0% 50,0% 100,0

% 

70,6% 85,9% ,0% 77,9% 78,7% 78,6

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 2 0 3 0 5 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% ,0% ,0% ,0% 3,1% ,0% 2,1% ,0% 1,8% 

Total Count 2 2 2 17 64 2 145 47 281 

% within 

Habilitaçõ

es 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 66,312
a
 35 ,001 

Likelihood Ratio 32,336 35 ,597 

Linear-by-Linear Association ,460 1 ,498 

N of Valid Cases 281   

a. 41 cells (85,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,01. 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_3_mudança * Distrito 282 95,6% 13 4,4% 295 100,0% 

 

 

Limiano_3_mudança * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Tota

l 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisb

oa 

Porta

legre 

Port

o 

Sant

arém 

Setú

bal 

Viana 

do 

Castel

o 

Vise

u 

Limiano_3

_mudanç

a 

Sim e não 

gostei 

nada 

Count 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% 

Sim e não 

gostei 

Count 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 

% 

within 

Distrito 

16,7

% 

,0% ,0% ,0% ,0% 2,2

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,1

% 

Sim e 

gostei 

Count 1 0 2 0 2 28 0 3 0 4 0 0 40 

% 

within 

Distrito 

16,7

% 

,0% 66,7

% 

,0% 66,7

% 

12,2

% 

,0% 33,3

% 

,0% 23,5

% 

,0% ,0% 14,2

% 

Sim e 

gostei 

muito 

Count 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 8 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% 20,0

% 

,0% 1,3

% 

100,0

% 

,0% ,0% 11,8

% 

100,0

% 

,0% 2,8

% 

Não 

reparei 

Count 4 2 1 4 1 187 0 6 1 11 0 4 221 

% 

within 

Distrito 

66,7

% 

100,

0% 

33,3

% 

80,0

% 

33,3

% 

81,3

% 

,0% 66,7

% 

100,

0% 

64,7

% 

,0% 100,

0% 

78,4

% 

Não Count 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 
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conheço a 

marca 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8

% 

Total Count 6 2 3 5 3 230 1 9 1 17 1 4 282 

% 

within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 109,899
a
 55 ,000 

Likelihood Ratio 46,150 55 ,797 

N of Valid Cases 282   

a. 67 cells (93,1%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 
 

Frequência TAP marca 

 

 

Statistics 

Tap_2_Quais_destas_marcas_c

onhece_ou_consume 

N Valid 284 

Missing 11 
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Tap_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Consumo/sou cliente 104 35,3 36,6 36,6 

Consumi/Fui cliente 103 34,9 36,3 72,9 

Não consumo/Não sou 

cliente 

76 25,8 26,8 99,6 

Não conheço a marca 1 ,3 ,4 100,0 

Total 284 96,3 100,0  

Missing System 11 3,7   

Total 295 100,0   

 
 

 

Cruzamento TAP marca e as variáveis 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_2_Quais_destas_marca

s_conhece_ou_consume * 

Sexo 

281 95,3% 14 4,7% 295 100,0% 
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Tap_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Sexo Crosstabulation 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Tap_2_Quais_destas_marca

s_conhece_ou_consume 

Consumo/sou cliente Count 47 55 102 

% within Sexo 36,7% 35,9% 36,3% 

Consumi/Fui cliente Count 43 60 103 

% within Sexo 33,6% 39,2% 36,7% 

Não consumo/Não sou 

cliente 

Count 38 37 75 

% within Sexo 29,7% 24,2% 26,7% 

Não conheço a marca Count 0 1 1 

% within Sexo ,0% ,7% ,4% 

Total Count 128 153 281 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,240
a
 3 ,524 

Likelihood Ratio 2,619 3 ,454 

Linear-by-Linear Association ,128 1 ,720 

N of Valid Cases 281   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,46. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume * 

Idade2 

245 83,1% 50 16,9% 295 100,0% 

 



Seminário                                                                                                                   UTL -  ISCSP 

177 

 

 

Tap_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total    18-24 25 e mais anos 

Tap_2_Quais_destas_marca

s_conhece_ou_consume 

Consumo/sou cliente Count 74 11 85 

% within Idade2 33,0% 52,4% 34,7% 

Consumi/Fui cliente Count 84 3 87 

% within Idade2 37,5% 14,3% 35,5% 

Não consumo/Não sou 

cliente 

Count 65 7 72 

% within Idade2 29,0% 33,3% 29,4% 

Não conheço a marca Count 1 0 1 

% within Idade2 ,4% ,0% ,4% 

Total Count 224 21 245 

% within Idade2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,200
a
 3 ,158 

Likelihood Ratio 5,808 3 ,121 

Linear-by-Linear Association ,740 1 ,390 

N of Valid Cases 245   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_2_Quais_destas_marcas_co

nhece_ou_consume * 

Habilitações 

283 95,9% 12 4,1% 295 100,0% 
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Tap_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Habilitações Crosstabulation 

   Habilitações 

Tota

l 

   

Não 

sabe 

ler/esc

rever 

1º 

ciclo 

ou 

equiva

lente 

2º 

ciclo 

ou 

equiva

lente 

3º 

ciclo 

ou 

equiva

lente 

Ensino 

secun

dário: 

10º/11

º ano 

ou 

equiva

lente 

Ensino 

secun

dário: 

12º 

ano ou 

equiva

lente 

Curso 

médio 

(antigo

s 

cursos 

industr

ial, 

comer

cial ...) 

Curso 

superi

or 

incom

pleto 

Curso 

superi

or 

compl

eto 

Tap_2_Qua

is_destas_

marcas_co

nhece_ou_

consume 

Consumo/s

ou cliente 

Count 1 0 0 0 4 21 1 54 23 104 

% within 

Habilitaçõ

es 

50,0% ,0% ,0% ,0% 26,7% 33,3% 33,3% 36,0% 51,1% 36,7

% 

Consumi/F

ui cliente 

Count 0 1 0 1 2 24 2 56 17 103 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% 50,0% ,0% 50,0% 13,3% 38,1% 66,7% 37,3% 37,8% 36,4

% 

Não 

consumo/N

ão sou 

cliente 

Count 1 1 1 1 9 17 0 40 5 75 

% within 

Habilitaçõ

es 

50,0% 50,0% 100,0

% 

50,0% 60,0% 27,0% ,0% 26,7% 11,1% 26,5

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% within 

Habilitaçõ

es 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,4% 

Total Count 2 2 1 2 15 63 3 150 45 283 

% within 

Habilitaçõ

es 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,415
a
 24 ,285 

Likelihood Ratio 29,284 24 ,210 

Linear-by-Linear Association 9,686 1 ,002 

N of Valid Cases 283   

a. 25 cells (69,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,00. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_2_Quais_destas_marcas_co

nhece_ou_consume * Distrito 

284 96,3% 11 3,7% 295 100,0% 

 

 

Tap_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Tota

l 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisb

oa 

Porta

legre 

Port

o 

Sant

arém 

Setú

bal 

Viana 

do 

Castel

o 

Vise

u 

Tap_2_Qu

ais_destas

_marcas_c

onhece_ou

_consume 

Consumo/s

ou cliente 

Count 2 2 2 0 0 89 1 2 0 5 0 1 104 

% 

within 

Distrito 

28,6

% 

100,

0% 

66,7

% 

,0% ,0% 38,5

% 

100,

0% 

25,0

% 

,0% 27,8

% 

,0% 25,0

% 

36,6

% 

Consumi/F

ui cliente 

Count 2 0 0 1 2 87 0 1 0 7 1 2 103 

% 

within 

Distrito 

28,6

% 

,0% ,0% 20,0

% 

66,7

% 

37,7

% 

,0% 12,5

% 

,0% 38,9

% 

100,0

% 

50,0

% 

36,3

% 

Não 

consumo/N

ão sou 

cliente 

Count 3 0 1 4 1 54 0 5 1 6 0 1 76 

% 

within 

Distrito 

42,9

% 

,0% 33,3

% 

80,0

% 

33,3

% 

23,4

% 

,0% 62,5

% 

100,

0% 

33,3

% 

,0% 25,0

% 

26,8

% 
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Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% 

Total Count 7 2 3 5 3 231 1 8 1 18 1 4 284 

% 

within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,864
a
 33 ,624 

Likelihood Ratio 32,332 33 ,500 

N of Valid Cases 284   

a. 43 cells (89,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,00. 

 

Frequência TAP mudança 

 

Statistics 

Tap_3_mudança 

N Valid 286 

Missing 9 

 

 

Tap_3_mudança 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim e não gostei nada 2 ,7 ,7 ,7 

Sim e não gostei 7 2,4 2,4 3,1 

Sim e gostei 89 30,2 31,1 34,3 

Sim e gostei muito 26 8,8 9,1 43,4 

Não reparei 160 54,2 55,9 99,3 
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Não conheço a marca 2 ,7 ,7 100,0 

Total 286 96,9 100,0  

Missing System 9 3,1   

Total 295 100,0   

 

Cruzamento TAP mudança 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_3_mudança * Sexo 284 96,3% 11 3,7% 295 100,0% 

 

 

Tap_3_mudança * Sexo Crosstabulation 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Tap_3_mudança Sim e não gostei nada Count 1 1 2 

% within Sexo ,8% ,6% ,7% 

Sim e não gostei Count 1 6 7 

% within Sexo ,8% 3,8% 2,5% 

Sim e gostei Count 39 50 89 

% within Sexo 30,7% 31,8% 31,3% 

Sim e gostei muito Count 13 13 26 

% within Sexo 10,2% 8,3% 9,2% 

Não reparei Count 72 86 158 

% within Sexo 56,7% 54,8% 55,6% 

Não conheço a marca Count 1 1 2 

% within Sexo ,8% ,6% ,7% 

Total Count 127 157 284 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,036
a
 5 ,694 

Likelihood Ratio 3,393 5 ,640 

Linear-by-Linear Association ,549 1 ,459 

N of Valid Cases 284   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,89. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_3_mudança * Idade2 248 84,1% 47 15,9% 295 100,0% 

 

 

Tap_3_mudança * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total    18-24 25 e mais anos 

Tap_3_mudança Sim e não gostei Count 5 1 6 

% within Idade2 2,2% 5,0% 2,4% 

Sim e gostei Count 68 7 75 

% within Idade2 29,8% 35,0% 30,2% 

Sim e gostei muito Count 20 3 23 

% within Idade2 8,8% 15,0% 9,3% 

Não reparei Count 133 9 142 

% within Idade2 58,3% 45,0% 57,3% 
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Não conheço a marca Count 2 0 2 

% within Idade2 ,9% ,0% ,8% 

Total Count 228 20 248 

% within Idade2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,277
a
 4 ,685 

Likelihood Ratio 2,232 4 ,693 

Linear-by-Linear Association 1,294 1 ,255 

N of Valid Cases 248   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,16. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_3_mudança * Habilitações 285 96,6% 10 3,4% 295 100,0% 

 

 

Tap_3_mudança * Habilitações Crosstabulation 

   Habilitações 

Total 

   

Não 

sabe 

ler/escr

ever 

1º ciclo 

ou 

equival

ente 

3º ciclo 

ou 

equival

ente 

Ensino 

secund

ário: 

10º/11º 

ano ou 

equival

ente 

Ensino 

secund

ário: 

12º ano 

ou 

equival

ente 

Curso 

médio 

(antigo

s 

cursos 

industri

al, 

comerci

al ...) 

Curso 

superio

r 

incompl

eto 

Curso 

superio

r 

complet

o 

Tap_3_ Sim e não Count 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
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mudança gostei nada % within 

Habilitaçõe

s 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% 2,1% ,7% 

Sim e não 

gostei 

Count 0 0 0 0 1 1 5 0 7 

% within 

Habilitaçõe

s 

,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% 33,3% 3,4% ,0% 2,5% 

Sim e 

gostei 

Count 0 0 0 5 20 1 45 17 88 

% within 

Habilitaçõe

s 

,0% ,0% ,0% 31,3% 31,3% 33,3% 30,2% 36,2% 30,9

% 

Sim e 

gostei 

muito 

Count 1 1 0 0 3 0 15 6 26 

% within 

Habilitaçõe

s 

50,0% 50,0% ,0% ,0% 4,7% ,0% 10,1% 12,8% 9,1% 

Não reparei Count 1 1 2 11 39 1 82 23 160 

% within 

Habilitaçõe

s 

50,0% 50,0% 100,0% 68,8% 60,9% 33,3% 55,0% 48,9% 56,1

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

% within 

Habilitaçõe

s 

,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% ,7% ,0% ,7% 

Total Count 2 2 2 16 64 3 149 47 285 

% within 

Habilitaçõe

s 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,145
a
 35 ,558 

Likelihood Ratio 27,084 35 ,828 

Linear-by-Linear Association 2,726 1 ,099 

N of Valid Cases 285   
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,145
a
 35 ,558 

Likelihood Ratio 27,084 35 ,828 

Linear-by-Linear Association 2,726 1 ,099 

N of Valid Cases 285   

a. 39 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,01. 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tap_3_mudança * Distrito 286 96,9% 9 3,1% 295 100,0% 

 

 

Tap_3_mudança * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Total 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisb

oa 

Portal

egre 

Port

o 

Sant

arém 

Setú

bal 

Viana 

do 

Castel

o 

Vise

u 

Tap_3_

mudanç

a 

Sim e não 

gostei 

nada 

Count 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

% within 

Distrito 

,0% 50,0

% 

,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% 

Sim e não 

gostei 

Count 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

% within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% 

Sim e 

gostei 

Count 2 1 1 0 0 74 0 1 0 7 1 2 89 

% within 

Distrito 

33,3

% 

50,0

% 

33,3

% 

,0% ,0% 31,5

% 

,0% 12,5

% 

,0% 41,2

% 

100,0

% 

50,0

% 

31,1

% 

Sim e Count 1 0 1 0 1 20 0 2 0 1 0 0 26 
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gostei 

muito 

% within 

Distrito 

16,7

% 

,0% 33,3

% 

,0% 33,3

% 

8,5% ,0% 25,0

% 

,0% 5,9% ,0% ,0% 9,1% 

Não 

reparei 

Count 3 0 1 5 2 131 1 5 1 9 0 2 160 

% within 

Distrito 

50,0

% 

,0% 33,3

% 

100,

0% 

66,7

% 

55,7

% 

100,0

% 

62,5

% 

100,0

% 

52,9

% 

,0% 50,0

% 

55,9

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

% within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% 

Total Count 6 2 3 5 3 235 1 8 1 17 1 4 286 

% within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 91,487
a
 55 ,001 

Likelihood Ratio 33,322 55 ,991 

N of Valid Cases 286   

a. 66 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 

 

Frequência Caixa Geral de Depósitos 

 

Statistics 

Caixa_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume 

N Valid 289 

Missing 6 

 

 

Caixa_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Consumo/sou cliente 208 70,5 72,0 72,0 

Consumi/Fui cliente 22 7,5 7,6 79,6 

Não consumo/Não sou 

cliente 

57 19,3 19,7 99,3 

Não conheço a marca 2 ,7 ,7 100,0 

Total 289 98,0 100,0  

Missing System 6 2,0   

Total 295 100,0   

 

 

 

 

Frequência Agros 

 

Statistics 

Nobre_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume 

N Valid 288 

Missing 7 

 

 

Nobre_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Consumo/sou cliente 169 57,3 58,7 58,7 

Consumi/Fui cliente 66 22,4 22,9 81,6 

Não consumo/Não sou 

cliente 

38 12,9 13,2 94,8 

Não conheço a marca 15 5,1 5,2 100,0 

Total 288 97,6 100,0  

Missing System 7 2,4   

Total 295 100,0   
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Frequência Ibéria 

 

Statistics 

Iberia_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume 

N Valid 281 

Missing 14 

 

 

 

 

 

Iberia_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Percentagem 

acumulada 

Valid Consumo/sou cliente 12 4,1 4,3 4,3 

Consumi/Fui cliente 44 14,9 15,7 19,9 

Não consumo/Não sou 

cliente 

141 47,8 50,2 70,1 

Não conheço a marca 84 28,5 29,9 100,0 

Total 281 95,3 100,0  

Missing System 14 4,7   

Total 295 100,0   

 

 

Frequência cores 

 

Statistics 

VAR00004 

N Valid 293 

Missing 0 
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Azul 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alegria 5 1,7 1,7 1,7 

Apelativo 7 2,4 2,4 4,1 

Bebes 1 ,3 ,3 4,4 

Beleza 5 1,7 1,7 6,1 

Bons pensamentos 2 ,7 ,7 6,8 

Caixa Geral de Depósitos 1 ,3 ,3 7,2 

Calma 70 23,9 23,9 31,1 

Caro 1 ,3 ,3 31,4 

Céu 10 3,4 3,4 34,8 

Clássico 3 1,0 1,0 35,8 

Comum 3 1,0 1,0 36,9 

Confiança 32 10,9 10,9 47,8 

Cores vivas 1 ,3 ,3 48,1 

Curiosidade 1 ,3 ,3 48,5 

Depende da forma 1 ,3 ,3 48,8 

Elegante 1 ,3 ,3 49,1 

Energia 5 1,7 1,7 50,9 

Estado 1 ,3 ,3 51,2 

Estilo 1 ,3 ,3 51,5 

Frio 6 2,0 2,0 53,6 

Grandeza 1 ,3 ,3 53,9 

Gratuito 1 ,3 ,3 54,3 

Infinito 1 ,3 ,3 54,6 

Inquietação 1 ,3 ,3 54,9 

Institucional 1 ,3 ,3 55,3 

Leveza 1 ,3 ,3 55,6 

Liberdade 1 ,3 ,3 56,0 

Light 1 ,3 ,3 56,3 

Limpeza 2 ,7 ,7 57,0 
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Mar 32 10,9 10,9 67,9 

Marca abrangente 1 ,3 ,3 68,3 

Masculino 1 ,3 ,3 68,6 

nada 64 21,8 21,8 90,4 

Neutro 1 ,3 ,3 90,8 

Nojo 1 ,3 ,3 91,1 

Oportunidade 1 ,3 ,3 91,5 

Poder 1 ,3 ,3 91,8 

Porto 1 ,3 ,3 92,2 

Profundo 1 ,3 ,3 92,5 

Qualidade 3 1,0 1,0 93,5 

Realeza 1 ,3 ,3 93,9 

Saúde 2 ,7 ,7 94,5 

Simples 4 1,4 1,4 95,9 

Sonho 2 ,7 ,7 96,6 

Suave 1 ,3 ,3 96,9 

Telecomunicações 1 ,3 ,3 97,3 

Tradicional 1 ,3 ,3 97,6 

Verão 3 1,0 1,0 98,6 

Vida 3 1,0 1,0 99,7 

Windows 1 ,3 ,3 100,0 

Total 293 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

  Amarelo1 Amarelo2 

N Valid 295 295 

Missing 0 0 

 

 

Amarelo1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Agressivo 3 1,0 1,0 1,0 

Alegria 41 13,9 13,9 14,9 

Apaga 1 ,3 ,3 15,3 

Apelativo 10 3,4 3,4 18,6 

Beleza 1 ,3 ,3 19,0 

Benfica 1 ,3 ,3 19,3 

Bimbo 2 ,7 ,7 20,0 

Calma 5 1,7 1,7 21,7 

Comida 1 ,3 ,3 22,0 

Comum 1 ,3 ,3 22,4 

Confiança 2 ,7 ,7 23,1 

Cores vivas 1 ,3 ,3 23,4 

Cuidado 3 1,0 1,0 24,4 

Curiosidade 1 ,3 ,3 24,7 

Decorativo 1 ,3 ,3 25,1 

Depende da forma 1 ,3 ,3 25,4 

Descontracçao 1 ,3 ,3 25,8 

Descontraído 1 ,3 ,3 26,1 

Desespero 1 ,3 ,3 26,4 

Diferente 1 ,3 ,3 26,8 

Dinamismo 1 ,3 ,3 27,1 

Doente 1 ,3 ,3 27,5 

Energia 9 3,1 3,1 30,5 

Energias 1 ,3 ,3 30,8 

Enjoativo 2 ,7 ,7 31,5 

Esperança 2 ,7 ,7 32,2 

Espontaneadade 1 ,3 ,3 32,5 

Expressivo 1 ,3 ,3 32,9 

Falta de opção  gráfica 1 ,3 ,3 33,2 

Feio 2 ,7 ,7 33,9 

Fome 6 2,0 2,0 35,9 

Fraco 2 ,7 ,7 36,6 
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Fraqueza 1 ,3 ,3 36,9 

Fresco 1 ,3 ,3 37,3 

Futil 1 ,3 ,3 37,6 

Humor 1 ,3 ,3 38,0 

Imaginaçao 1 ,3 ,3 38,3 

Incerteza 1 ,3 ,3 38,6 

Incomodo 1 ,3 ,3 39,0 

Infantil 1 ,3 ,3 39,3 

Interesse 1 ,3 ,3 39,7 

Intermitencia 1 ,3 ,3 40,0 

Jovem 4 1,4 1,4 41,4 

Leve 4 1,4 1,4 42,7 

Má escolha 1 ,3 ,3 43,1 

Mac donald 1 ,3 ,3 43,4 

Mágoa 1 ,3 ,3 43,7 

Matinal 1 ,3 ,3 44,1 

Mau 1 ,3 ,3 44,4 

Mostarda 1 ,3 ,3 44,7 

nada 79 26,8 26,8 71,5 

não gosto 1 ,3 ,3 71,9 

Neutro 1 ,3 ,3 72,2 

Novidade 1 ,3 ,3 72,5 

Oferta especial 1 ,3 ,3 72,9 

Ousadia 1 ,3 ,3 73,2 

Palido 1 ,3 ,3 73,6 

Patriotismo 1 ,3 ,3 73,9 

Pouco Apelativo 1 ,3 ,3 74,2 

Pouco consistente 1 ,3 ,3 74,6 

Premio 1 ,3 ,3 74,9 

Preocupação 1 ,3 ,3 75,3 

Prosperidade 2 ,7 ,7 75,9 

Qualidade 1 ,3 ,3 76,3 
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Queijo 2 ,7 ,7 76,9 

Regular 1 ,3 ,3 77,3 

Responsabilidade 1 ,3 ,3 77,6 

Riqueza 2 ,7 ,7 78,3 

Seneridade 1 ,3 ,3 78,6 

Sol 52 17,6 17,6 96,3 

Suave 1 ,3 ,3 96,6 

Sujidade 2 ,7 ,7 97,3 

Tristeza 1 ,3 ,3 97,6 

Utilitario 1 ,3 ,3 98,0 

Vida 5 1,7 1,7 99,7 

vulgar 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Amarelo2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  293 99,3 99,3 99,3 

Alegria 1 ,3 ,3 99,7 

Poder 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Branco 

N Valid 295 

Missing 0 

 

 

Branco 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Alegria 4 1,4 1,4 1,4 

Amigavel 1 ,3 ,3 1,7 

Apelativo 1 ,3 ,3 2,0 

Barato 2 ,7 ,7 2,7 

BMW 1 ,3 ,3 3,1 

Comum 1 ,3 ,3 3,4 

Depende da forma 1 ,3 ,3 3,7 

Design 1 ,3 ,3 4,1 

Desinteressante 1 ,3 ,3 4,4 

Elegância 1 ,3 ,3 4,7 

Em parceria 1 ,3 ,3 5,1 

Equilíbrio 1 ,3 ,3 5,4 

Esperança 1 ,3 ,3 5,8 

Espiritual 1 ,3 ,3 6,1 

Falta de imaginação 1 ,3 ,3 6,4 

Feminino 1 ,3 ,3 6,8 

Festa 2 ,7 ,7 7,5 

Força 1 ,3 ,3 7,8 

Fraco 1 ,3 ,3 8,1 

Frio 3 1,0 1,0 9,2 

Há sempre 1 ,3 ,3 9,5 

Hospital 1 ,3 ,3 9,8 

Ignorancia 1 ,3 ,3 10,2 

Igreja 2 ,7 ,7 10,8 

Impacto 1 ,3 ,3 11,2 

Indiferença 2 ,7 ,7 11,9 

Inocencia 1 ,3 ,3 12,2 

Insipido 2 ,7 ,7 12,9 

Lacticínios 2 ,7 ,7 13,6 

Leve 4 1,4 1,4 14,9 

Liberdade 4 1,4 1,4 16,3 

Light 1 ,3 ,3 16,6 
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Limpeza 12 4,1 4,1 20,7 

Luz 9 3,1 3,1 23,7 

Manutenção 1 ,3 ,3 24,1 

Marca sem posição 1 ,3 ,3 24,4 

Medicamentos 1 ,3 ,3 24,7 

Mistério 1 ,3 ,3 25,1 

nada 64 21,7 21,7 46,8 

Não se aplica 1 ,3 ,3 47,1 

nao se ve 1 ,3 ,3 47,5 

Natural 1 ,3 ,3 47,8 

Neutro 9 3,1 3,1 50,8 

Nobre 1 ,3 ,3 51,2 

Padrão 1 ,3 ,3 51,5 

Paredes (do quarto) 1 ,3 ,3 51,9 

Passar despercebido 1 ,3 ,3 52,2 

Paz 91 30,8 30,8 83,1 

plan b 1 ,3 ,3 83,4 

Profissionalismo 1 ,3 ,3 83,7 

Prospridade 1 ,3 ,3 84,1 

Pureza 2 ,7 ,7 84,7 

Saude 1 ,3 ,3 85,1 

Segurança 7 2,4 2,4 87,5 

Simples 27 9,2 9,2 96,6 

Sobriedade 2 ,7 ,7 97,3 

Suave 2 ,7 ,7 98,0 

Transparencia 1 ,3 ,3 98,3 

Vazio 3 1,0 1,0 99,3 

Vida 2 ,7 ,7 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

Statistics 

  Preto1 Preto2 

N Valid 295 295 
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Statistics 

  Preto1 Preto2 

N Valid 295 295 

Missing 0 0 

 

 

Preto1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Actividade 1 ,3 ,3 ,3 

Afirmação 1 ,3 ,3 ,7 

Agressividade 7 2,4 2,4 3,1 

Alegria 1 ,3 ,3 3,4 

Angola 1 ,3 ,3 3,7 

Apelativo 3 1,0 1,0 4,7 

Arrojado 1 ,3 ,3 5,1 

Carros 1 ,3 ,3 5,4 

Chocante 2 ,7 ,7 6,1 

Clássico 16 5,4 5,4 11,5 

Complexo 1 ,3 ,3 11,9 

Comum 1 ,3 ,3 12,2 

Confiança 3 1,0 1,0 13,2 

Delta 1 ,3 ,3 13,6 

Depende da forma 3 1,0 1,0 14,6 

Desconhecido 2 ,7 ,7 15,3 

Desejo 1 ,3 ,3 15,6 

Design normal 1 ,3 ,3 15,9 

Desinteressante 1 ,3 ,3 16,3 

Determinação 3 1,0 1,0 17,3 

Diferente 3 1,0 1,0 18,3 

Dúvida 1 ,3 ,3 18,6 

Escuridão 17 5,8 5,8 24,4 

Espiritual 1 ,3 ,3 24,7 
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Estagnação 1 ,3 ,3 25,1 

Estilo 6 2,0 2,0 27,1 

Expressão 1 ,3 ,3 27,5 

Firmeza 2 ,7 ,7 28,1 

Fixe 1 ,3 ,3 28,5 

Força 26 8,8 8,8 37,3 

Fraco 1 ,3 ,3 37,6 

hi-tech 1 ,3 ,3 38,0 

Inflexibilidade 1 ,3 ,3 38,3 

Inovação 1 ,3 ,3 38,6 

Liderança 1 ,3 ,3 39,0 

Luto 1 ,3 ,3 39,3 

Luxo 11 3,7 3,7 43,1 

Masculino 1 ,3 ,3 43,4 

Mistério 6 2,0 2,0 45,4 

Moderno 4 1,4 1,4 46,8 

Morte 8 2,7 2,7 49,5 

nada 72 24,4 24,4 73,9 

Negro 1 ,3 ,3 74,2 

NESPRESSO 1 ,3 ,3 74,6 

Neutro 6 2,0 2,0 76,6 

Noite 6 2,0 2,0 78,6 

Perfeição 1 ,3 ,3 79,0 

Peso 1 ,3 ,3 79,3 

Pessimismo 3 1,0 1,0 80,3 

Preenchimento 1 ,3 ,3 80,7 

Pressão 2 ,7 ,7 81,4 

Profissionalismo 1 ,3 ,3 81,7 

Profundidade 1 ,3 ,3 82,0 

Profundo 1 ,3 ,3 82,4 

Qualidade 2 ,7 ,7 83,1 

Racismo 2 ,7 ,7 83,7 
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Receio 1 ,3 ,3 84,1 

Roupa 1 ,3 ,3 84,4 

Sensualidade 2 ,7 ,7 85,1 

Serio 18 6,1 6,1 91,2 

Silêncio 1 ,3 ,3 91,5 

Simples 4 1,4 1,4 92,9 

Terror 1 ,3 ,3 93,2 

Tristeza 19 6,4 6,4 99,7 

Vida 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

  VAR00001 VAR00002 

N Valid 298 298 

Missing 0 0 

 

 

Roxo1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid À vontade 1 ,3 ,3 ,3 

Agressividade 3 1,0 1,0 1,3 

Alegria 6 2,0 2,0 3,4 

Algo zen 1 ,3 ,3 3,7 

Ambiguo 2 ,7 ,7 4,4 

Ameno 1 ,3 ,3 4,7 

Amor 3 1,0 1,0 5,7 

Apelativo 15 5,0 5,0 10,7 

Arriscado 1 ,3 ,3 11,1 

Banif 4 1,3 1,3 12,4 

Beleza 3 1,0 1,0 13,4 

Bem estar 1 ,3 ,3 13,8 
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Cabeleireiros 1 ,3 ,3 14,1 

Colorido 2 ,7 ,7 14,8 

Confiança 2 ,7 ,7 15,4 

Conquistador 1 ,3 ,3 15,8 

Criatividade 1 ,3 ,3 16,1 

Decoração 1 ,3 ,3 16,4 

Depende da forma 2 ,7 ,7 17,1 

Desconfiança 1 ,3 ,3 17,4 

Descrição 1 ,3 ,3 17,8 

Desejo 1 ,3 ,3 18,1 

Desinteressante 5 1,7 1,7 19,8 

Diferença 13 4,4 4,4 24,2 

Diversão 4 1,3 1,3 25,5 

Dúvida 1 ,3 ,3 25,8 

Emoção 1 ,3 ,3 26,2 

Escuro 1 ,3 ,3 26,5 

Espiritual 4 1,3 1,3 27,9 

Exotico 2 ,7 ,7 28,5 

Feminino 6 2,0 2,0 30,5 

Fenomenal 1 ,3 ,3 30,9 

Filosofia 1 ,3 ,3 31,2 

Flores 3 1,0 1,0 32,2 

Força 1 ,3 ,3 32,6 

Frio 1 ,3 ,3 32,9 

Futilidade 1 ,3 ,3 33,2 

Futuro 1 ,3 ,3 33,6 

Gay 4 1,3 1,3 34,9 

Horrível 3 1,0 1,0 35,9 

Imaginação 2 ,7 ,7 36,6 

Império Romano 1 ,3 ,3 36,9 

Indiferença 1 ,3 ,3 37,2 

Inreverência 1 ,3 ,3 37,6 
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Inspiração 1 ,3 ,3 37,9 

Inteligência 3 1,0 1,0 38,9 

Intencionalidade 1 ,3 ,3 39,3 

Irreverência 3 1,0 1,0 40,3 

Jovem 2 ,7 ,7 40,9 

Liberdade 1 ,3 ,3 41,3 

Luxo 6 2,0 2,0 43,3 

Má escolha 1 ,3 ,3 43,6 

Má marca 1 ,3 ,3 44,0 

Mistério 2 ,7 ,7 44,6 

Moderno 19 6,4 6,4 51,0 

Moleza 1 ,3 ,3 51,3 

Morte 1 ,3 ,3 51,7 

Mudança 1 ,3 ,3 52,0 

Nada 105 35,2 35,2 87,2 

Nodoa negra 1 ,3 ,3 87,6 

Noite 3 1,0 1,0 88,6 

Original 3 1,0 1,0 89,6 

Paz 1 ,3 ,3 89,9 

Perfume 1 ,3 ,3 90,3 

Poder 1 ,3 ,3 90,6 

Popularidade 1 ,3 ,3 90,9 

Preocupação com o cliente 1 ,3 ,3 91,3 

Profundo 1 ,3 ,3 91,6 

Prosperidade 1 ,3 ,3 91,9 

Punk 1 ,3 ,3 92,3 

Radical 1 ,3 ,3 92,6 

Religião 1 ,3 ,3 93,0 

Robustez 1 ,3 ,3 93,3 

Sensualidade 2 ,7 ,7 94,0 

Serio 4 1,3 1,3 95,3 

Timidez 1 ,3 ,3 95,6 
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Tristeza 8 2,7 2,7 98,3 

Vida 2 ,7 ,7 99,0 

Vinho 3 1,0 1,0 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

 

 

Roxo2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  291 97,7 97,7 97,7 

Diferença 2 ,7 ,7 98,3 

Frio 1 ,3 ,3 98,7 

Irreverência 1 ,3 ,3 99,0 

Moderno 1 ,3 ,3 99,3 

Serio 1 ,3 ,3 99,7 

Versitalidade 1 ,3 ,3 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

  Verde1 Verde2 

N Valid 295 295 

Missing 0 0 

 

 

Verde1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Acessibilidade 1 ,3 ,3 ,3 

Alegria 9 3,1 3,1 3,4 

Banco 1 ,3 ,3 3,7 

Beleza 1 ,3 ,3 4,1 

Bem-Estar 1 ,3 ,3 4,4 
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BES 3 1,0 1,0 5,4 

Bom 1 ,3 ,3 5,8 

Bonito 2 ,7 ,7 6,4 

Calma 13 4,4 4,4 10,8 

Certo 1 ,3 ,3 11,2 

Classe 1 ,3 ,3 11,5 

Confiança 14 4,7 4,7 16,3 

Cor da bandeira de Portugal 1 ,3 ,3 16,6 

Cores vivas 1 ,3 ,3 16,9 

Depende da forma 1 ,3 ,3 17,3 

Descontração 1 ,3 ,3 17,6 

Diferente 1 ,3 ,3 18,0 

Dinâmica 1 ,3 ,3 18,3 

Dinheiro 6 2,0 2,0 20,3 

Energia 1 ,3 ,3 20,7 

Equilibrio 1 ,3 ,3 21,0 

Ervanaria 1 ,3 ,3 21,4 

Esperança 53 18,0 18,0 39,3 

Evolução 1 ,3 ,3 39,7 

Fácil 1 ,3 ,3 40,0 

Floresta 1 ,3 ,3 40,3 

Frescura 7 2,4 2,4 42,7 

Interesse 2 ,7 ,7 43,4 

Jovem 1 ,3 ,3 43,7 

Leve 1 ,3 ,3 44,1 

Liberdade 4 1,4 1,4 45,4 

Limpo 1 ,3 ,3 45,8 

Luminosidade 1 ,3 ,3 46,1 

Masculino 1 ,3 ,3 46,4 

nada 44 14,9 14,9 61,4 

Natural 7 2,4 2,4 63,7 

Natureza 59 20,0 20,0 83,7 
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Neutralidade 1 ,3 ,3 84,1 

Nojo 1 ,3 ,3 84,4 

Optimismo 1 ,3 ,3 84,7 

Original 1 ,3 ,3 85,1 

Passivo 2 ,7 ,7 85,8 

Patriotismo 1 ,3 ,3 86,1 

Paz 9 3,1 3,1 89,2 

Plenitude 1 ,3 ,3 89,5 

Positivo 2 ,7 ,7 90,2 

Pouco atractivo 1 ,3 ,3 90,5 

Progressão 1 ,3 ,3 90,8 

Proximidade 1 ,3 ,3 91,2 

Pureza 2 ,7 ,7 91,9 

Qualidade 2 ,7 ,7 92,5 

Renovação 1 ,3 ,3 92,9 

Saudável 4 1,4 1,4 94,2 

Segurança 1 ,3 ,3 94,6 

Simples 2 ,7 ,7 95,3 

Sporting 2 ,7 ,7 95,9 

Suave 2 ,7 ,7 96,6 

Tap 1 ,3 ,3 96,9 

Tradição 1 ,3 ,3 97,3 

Transparência 1 ,3 ,3 97,6 

Verão 1 ,3 ,3 98,0 

Versátil 1 ,3 ,3 98,3 

Vida 2 ,7 ,7 99,0 

Vitória 3 1,0 1,0 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Verde2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  281 95,3 95,3 95,3 

 Esperança 1 ,3 ,3 95,6 

Bonito 1 ,3 ,3 95,9 

Confiança 2 ,7 ,7 96,6 

Dinheiro 1 ,3 ,3 96,9 

Esperança 2 ,7 ,7 97,6 

Jovem 1 ,3 ,3 98,0 

Moderno 1 ,3 ,3 98,3 

Natureza 4 1,4 1,4 99,7 

Prazer 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

  Vermelho1 Vermelho2 

N Valid 295 295 

Missing 0 0 

 

 

Vermelho1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aberração 1 ,3 ,3 ,3 

Acção 1 ,3 ,3 ,7 

Afirmação 1 ,3 ,3 1,0 

Agressividade 14 4,7 4,7 5,8 

Alegria 29 9,8 9,8 15,6 

Ambição 1 ,3 ,3 15,9 

Amor 30 10,2 10,2 26,1 

Apelativo 24 8,1 8,1 34,2 

Arrojado 3 1,0 1,0 35,3 

Atenção 1 ,3 ,3 35,6 

Atracção 4 1,4 1,4 36,9 
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Atrevimento 1 ,3 ,3 37,3 

Bebidas 1 ,3 ,3 37,6 

Benfica 6 2,0 2,0 39,7 

Carne 2 ,7 ,7 40,3 

Chuva 1 ,3 ,3 40,7 

Coca-cola 1 ,3 ,3 41,0 

Confiança 7 2,4 2,4 43,4 

Conforto 2 ,7 ,7 44,1 

Contagiante 1 ,3 ,3 44,4 

Cor da bandeira de Portugal 1 ,3 ,3 44,7 

Coragem 1 ,3 ,3 45,1 

Cores vivas 1 ,3 ,3 45,4 

Delta 1 ,3 ,3 45,8 

Depende da forma 1 ,3 ,3 46,1 

Desconfiança 1 ,3 ,3 46,4 

Determinação 1 ,3 ,3 46,8 

Elegante 1 ,3 ,3 47,1 

Energia 5 1,7 1,7 48,8 

Estóico 1 ,3 ,3 49,2 

Ferrari 1 ,3 ,3 49,5 

Firmeza 1 ,3 ,3 49,8 

Fogo 1 ,3 ,3 50,2 

Força 41 13,9 13,9 64,1 

Força, Poder 1 ,3 ,3 64,4 

Garra 2 ,7 ,7 65,1 

Guerra 1 ,3 ,3 65,4 

Gula 1 ,3 ,3 65,8 

Identidade nacional 1 ,3 ,3 66,1 

Impacto 1 ,3 ,3 66,4 

Importância 1 ,3 ,3 66,8 

Inovação 1 ,3 ,3 67,1 

Intenso 3 1,0 1,0 68,1 
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Jovem 1 ,3 ,3 68,5 

Liderança 1 ,3 ,3 68,8 

Luxo 1 ,3 ,3 69,2 

Movimento 1 ,3 ,3 69,5 

nada 42 14,2 14,2 83,7 

Nada 1 ,3 ,3 84,1 

Patriotismo 1 ,3 ,3 84,4 

Perigo 2 ,7 ,7 85,1 

Pesado 1 ,3 ,3 85,4 

Poder 3 1,0 1,0 86,4 

Potência 1 ,3 ,3 86,8 

Produto alimentar 1 ,3 ,3 87,1 

Proibição 2 ,7 ,7 87,8 

Provocação 1 ,3 ,3 88,1 

Quente 16 5,4 5,4 93,6 

Raiva 1 ,3 ,3 93,9 

Red Bull 1 ,3 ,3 94,2 

Riqueza 1 ,3 ,3 94,6 

Romantica 1 ,3 ,3 94,9 

Sangue 6 2,0 2,0 96,9 

Segurança 1 ,3 ,3 97,3 

Sensualidade 1 ,3 ,3 97,6 

Serio 1 ,3 ,3 98,0 

Sex Shop 1 ,3 ,3 98,3 

Simples 1 ,3 ,3 98,6 

Stop 1 ,3 ,3 99,0 

Tecnologia 1 ,3 ,3 99,3 

Terror 1 ,3 ,3 99,7 

Tradição 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  
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Vermelho2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  275 93,2 93,2 93,2 

Agressividade 2 ,7 ,7 93,9 

Alegria 1 ,3 ,3 94,2 

Amor 2 ,7 ,7 94,9 

Apelativo 1 ,3 ,3 95,3 

Beleza 1 ,3 ,3 95,6 

Energia 1 ,3 ,3 95,9 

Força 4 1,4 1,4 97,3 

Insatisfação 1 ,3 ,3 97,6 

Intenso 1 ,3 ,3 98,0 

Perigo 1 ,3 ,3 98,3 

Proibição 1 ,3 ,3 98,6 

Quente 4 1,4 1,4 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

 

Frequência formas 

 

Statistics 

  Quadrado1 Quadrado2 

N Valid 295 295 

Missing 0 0 

 

 

Quadrado1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 'duro de rins' 1 ,3 ,3 ,3 

4 lados 1 ,3 ,3 ,7 
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Aljubarrota 1 ,3 ,3 1,0 

Amizade 2 ,7 ,7 1,7 

Antiquado 20 6,8 6,8 8,5 

Apelativo 3 1,0 1,0 9,5 

Apenas uma solução gráfica 1 ,3 ,3 9,8 

Arrumação 1 ,3 ,3 10,2 

Bandeira 1 ,3 ,3 10,5 

Caixa 3 1,0 1,0 11,5 

Calma 1 ,3 ,3 11,9 

Cartão de crédito 1 ,3 ,3 12,2 

Casa 4 1,4 1,4 13,6 

Certa 2 ,7 ,7 14,2 

Clássico 11 3,7 3,7 18,0 

Comum 10 3,4 3,4 21,4 

Comumidade 1 ,3 ,3 21,7 

Comunicação social 1 ,3 ,3 22,0 

Confiança 9 3,1 3,1 25,1 

Contido 1 ,3 ,3 25,4 

Credibilidade 2 ,7 ,7 26,1 

Dado 1 ,3 ,3 26,4 

Defensividade 1 ,3 ,3 26,8 

Definido 2 ,7 ,7 27,5 

Demasiada forma 1 ,3 ,3 27,8 

Direito 2 ,7 ,7 28,5 

Enquadamento 1 ,3 ,3 28,8 

Equilíbrio 3 1,0 1,0 29,8 

Espaço 1 ,3 ,3 30,2 

Estabilidade 1 ,3 ,3 30,5 

Estagnação 1 ,3 ,3 30,8 

Estranheza 1 ,3 ,3 31,2 

Estruturado 1 ,3 ,3 31,5 

Fechado 3 1,0 1,0 32,5 
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Força 1 ,3 ,3 32,9 

Futuro 1 ,3 ,3 33,2 

Geometria 2 ,7 ,7 33,9 

Gordo 1 ,3 ,3 34,2 

Grupo 1 ,3 ,3 34,6 

Harmonia 2 ,7 ,7 35,3 

Homogeneo 1 ,3 ,3 35,6 

Ideias fixas 1 ,3 ,3 35,9 

Igualdade 1 ,3 ,3 36,3 

Importância 1 ,3 ,3 36,6 

Indiferente 5 1,7 1,7 38,3 

Instituição 1 ,3 ,3 38,6 

Liderança 1 ,3 ,3 39,0 

Localizado 1 ,3 ,3 39,3 

Logico 1 ,3 ,3 39,7 

Logotipo normal 1 ,3 ,3 40,0 

Masculino 1 ,3 ,3 40,3 

Mau 1 ,3 ,3 40,7 

Mercearia 1 ,3 ,3 41,0 

nada 116 39,3 39,3 80,3 

Neutro 1 ,3 ,3 80,7 

Normal 1 ,3 ,3 81,0 

Obrigatoriedade 1 ,3 ,3 81,4 

Ordem 1 ,3 ,3 81,7 

Organização 2 ,7 ,7 82,4 

Pc portatil 1 ,3 ,3 82,7 

Perfeição 1 ,3 ,3 83,1 

Precisao 1 ,3 ,3 83,4 

Profissionalismo 1 ,3 ,3 83,7 

Protector 1 ,3 ,3 84,1 

Qualidade 2 ,7 ,7 84,7 

Recomendação 1 ,3 ,3 85,1 
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Recto 6 2,0 2,0 87,1 

Regularidade 1 ,3 ,3 87,5 

Restrito 1 ,3 ,3 87,8 

Rigor 5 1,7 1,7 89,5 

Robustez 2 ,7 ,7 90,2 

Sem graça 1 ,3 ,3 90,5 

Serio 6 2,0 2,0 92,5 

Simples 10 3,4 3,4 95,9 

Solidez 2 ,7 ,7 96,6 

Tecnologia 1 ,3 ,3 96,9 

Terra 1 ,3 ,3 97,3 

Trabalho 1 ,3 ,3 97,6 

Tradicional 1 ,3 ,3 98,0 

Transparencia 1 ,3 ,3 98,3 

União 1 ,3 ,3 98,6 

Uniforme 3 1,0 1,0 99,7 

Vontade 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Quadrado2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  292 99,0 99,0 99,0 

Antiquado 1 ,3 ,3 99,3 

Monotonia 1 ,3 ,3 99,7 

Organização 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



Frequência Banif e mudança de logótipo 

 

Statistics 

Banif_3_mudança 

N Valid 280 

Missing 15 

 

 

Banif_3_mudança 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Pergentagem 

acumulada 

Valid Sim e não gostei nada 7 2,4 2,5 2,5 

Sim e não gostei 32 10,8 11,4 13,9 

Sim e gostei 81 27,5 28,9 42,9 

Sim e gostei muito 19 6,4 6,8 49,6 

Não reparei 140 47,5 50,0 99,6 

Não conheço a marca 1 ,3 ,4 100,0 

Total 280 94,9 100,0  

Missing System 15 5,1   

Total 295 100,0   

 
 

 

Cruzamento Banif mudança com as variáveis 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_3_mudança * Sexo 278 94,2% 17 5,8% 295 100,0% 

 

 

Banif_3_mudança * Sexo Crosstabulation 

   Sexo Total 
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   Feminino Masculino 

Banif_3_mudança Sim e não gostei nada Count 4 3 7 

% within Sexo 3,3% 1,9% 2,5% 

Sim e não gostei Count 17 15 32 

% within Sexo 13,8% 9,7% 11,5% 

Sim e gostei Count 42 39 81 

% within Sexo 34,1% 25,2% 29,1% 

Sim e gostei muito Count 8 11 19 

% within Sexo 6,5% 7,1% 6,8% 

Não reparei Count 52 86 138 

% within Sexo 42,3% 55,5% 49,6% 

Não conheço a marca Count 0 1 1 

% within Sexo ,0% ,6% ,4% 

Total Count 123 155 278 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,634
a
 5 ,249 

Likelihood Ratio 7,014 5 ,220 

Linear-by-Linear Association 5,889 1 ,015 

N of Valid Cases 278   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,44. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_3_mudança * Idade2 246 83,4% 49 16,6% 295 100,0% 
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Banif_3_mudança * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total    18-24 25 e mais anos 

Banif_3_mudança Sim e não gostei nada Count 4 2 6 

% within Idade2 1,8% 10,0% 2,4% 

Sim e não gostei Count 25 2 27 

% within Idade2 11,1% 10,0% 11,0% 

Sim e gostei Count 69 4 73 

% within Idade2 30,5% 20,0% 29,7% 

Sim e gostei muito Count 14 3 17 

% within Idade2 6,2% 15,0% 6,9% 

Não reparei Count 113 9 122 

% within Idade2 50,0% 45,0% 49,6% 

Não conheço a marca Count 1 0 1 

% within Idade2 ,4% ,0% ,4% 

Total Count 226 20 246 

% within Idade2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,051
a
 5 ,153 

Likelihood Ratio 5,720 5 ,334 

Linear-by-Linear Association ,402 1 ,526 

N of Valid Cases 246   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 



 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_3_mudança * 

Habilitações2 

279 94,6% 16 5,4% 295 100,0% 

 

 

Banif_3_mudança * Habilitações2 Crosstabulation 

   Habilitações2 

Total 

   Não sabe 

nem sabe 

escrever 

Até ao 

ensino 

secundário 

Curso 

superior 

Banif_3_mudan

ça 

Sim e não gostei 

nada 

Count 1 0 6 7 

% within 

Habilitações2 

50,0% ,0% 3,1% 2,5% 

Sim e não gostei Count 0 10 21 31 

% within 

Habilitações2 

,0% 12,0% 10,8% 11,1% 

Sim e gostei Count 0 22 59 81 

% within 

Habilitações2 

,0% 26,5% 30,4% 29,0% 

Sim e gostei muito Count 0 2 17 19 

% within 

Habilitações2 

,0% 2,4% 8,8% 6,8% 

Não reparei Count 1 48 91 140 

% within 

Habilitações2 

50,0% 57,8% 46,9% 50,2% 

Não conheço a 

marca 

Count 0 1 0 1 

% within 

Habilitações2 

,0% 1,2% ,0% ,4% 

Total Count 2 83 194 279 

% within 

Habilitações2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,844
a
 10 ,001 

Likelihood Ratio 18,679 10 ,045 

Linear-by-Linear Association 1,251 1 ,263 

N of Valid Cases 279   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 
 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_3_mudança * Ocupação 280 94,9% 15 5,1% 295 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 208,727
a
 190 ,167 

Likelihood Ratio 115,184 190 1,000 

N of Valid Cases 280   

a. 229 cells (97,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,00. 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Banif_3_mudança * Distrito 280 94,9% 15 5,1% 295 100,0% 

 

 

Banif_3_mudança * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Total 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisbo

a 

Portal

egre Porto 

Santa

rém 

Setú

bal 

Vise

u 

Banif_3_

mudança 

Sim e não 

gostei nada 

Count 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7 

% within 

Distrito 

16,7

% 

50,0

% 

,0% ,0% ,0% 1,7% ,0% 12,5

% 

,0% ,0% ,0% 2,5% 

Sim e não 

gostei 

Count 2 0 1 1 0 27 0 0 0 1 0 32 

% within 

Distrito 

33,3

% 

,0% 33,3

% 

20,0

% 

,0% 11,7

% 

,0% ,0% ,0% 5,9% ,0% 11,4

% 

Sim e 

gostei 

Count 0 0 1 2 2 64 1 2 0 8 1 81 

% within 

Distrito 

,0% ,0% 33,3

% 

40,0

% 

66,7

% 

27,8

% 

100,0

% 

25,0

% 

,0% 47,1

% 

25,0

% 

28,9

% 

Sim e 

gostei 

muito 

Count 1 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 19 

% within 

Distrito 

16,7

% 

,0% ,0% ,0% ,0% 7,4% ,0% 12,5

% 

,0% ,0% ,0% 6,8% 

Não reparei Count 2 1 1 2 1 117 0 4 1 8 3 140 

% within 

Distrito 

33,3

% 

50,0

% 

33,3

% 

40,0

% 

33,3

% 

50,9

% 

,0% 50,0

% 

100,0

% 

47,1

% 

75,0

% 

50,0

% 

Não 

conheço a 

marca 

Count 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

% within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% 

Total Count 6 2 3 5 3 230 1 8 1 17 4 280 

% within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,712
a
 50 ,525 

Likelihood Ratio 36,165 50 ,929 

N of Valid Cases 280   

a. 60 cells (90,9%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,00. 

 
 

 

 

 



 

Frequência da marca Limiano 

 

Statistics 

Limiano_2_Quais_destas_marca

s_conhece_ou_consume 

N Valid 287 

Missing 8 

 

 

Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume 

  

Frequência Percentagem Valid Percent 

Percentagem 

acumulada 

Valid Consumo/sou cliente 144 48,8 50,2 50,2 

Consumi/Fui cliente 67 22,7 23,3 73,5 

Não consumo/Não sou 

cliente 

69 23,4 24,0 97,6 

Não conheço a marca 7 2,4 2,4 100,0 

Total 287 97,3 100,0  

Missing System 8 2,7   

Total 295 100,0   

 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_3_mudança * Idade2 245 83,1% 50 16,9% 295 100,0% 

 

 

Limiano_3_mudança * Idade2 Crosstabulation 

   Idade2 

Total 

   

18-24 

25 e mais 

anos 
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Limiano_3_mu

dança 

Sim e não 

gostei nada 

Count 1 0 1 

% within 

Idade2 

,4% ,0% ,4% 

Sim e não 

gostei 

Count 4 1 5 

% within 

Idade2 

1,8% 5,0% 2,0% 

Sim e gostei Count 35 1 36 

% within 

Idade2 

15,6% 5,0% 14,7% 

Sim e gostei 

muito 

Count 7 0 7 

% within 

Idade2 

3,1% ,0% 2,9% 

Não reparei Count 173 18 191 

% within 

Idade2 

76,9% 90,0% 78,0% 

Não conheço a 

marca 

Count 5 0 5 

% within 

Idade2 

2,2% ,0% 2,0% 

Total Count 225 20 245 

% within 

Idade2 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,888
a
 5 ,566 

Likelihood Ratio 5,123 5 ,401 

Linear-by-Linear Association ,491 1 ,483 

N of Valid Cases 245   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_3_mudança * 

Habilitações2 

281 95,3% 14 4,7% 295 100,0% 



 

 

Limiano_3_mudança * Habilitações2 Crosstabulation 

   Habilitações2 

Total 

   Não sabe 

nem sabe 

escrever 

Até ao 

ensino 

secundário 

Curso 

superior 

Limiano_3_mudan

ça 

Sim e não gostei 

nada 

Count 0 1 1 2 

% within 

Habilitações2 

,0% 1,2% ,5% ,7% 

Sim e não gostei Count 1 1 4 6 

% within 

Habilitações2 

50,0% 1,2% 2,1% 2,1% 

Sim e gostei Count 0 9 30 39 

% within 

Habilitações2 

,0% 10,6% 15,5% 13,9% 

Sim e gostei muito Count 0 2 6 8 

% within 

Habilitações2 

,0% 2,4% 3,1% 2,8% 

Não reparei Count 1 70 150 221 

% within 

Habilitações2 

50,0% 82,4% 77,3% 78,6% 

Não conheço a 

marca 

Count 0 2 3 5 

% within 

Habilitações2 

,0% 2,4% 1,5% 1,8% 

Total Count 2 85 194 281 

% within 

Habilitações2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,323
a
 10 ,007 

Likelihood Ratio 7,748 10 ,653 

Linear-by-Linear Association ,168 1 ,682 
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N of Valid Cases 281   

a. 13 cells (72,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,01. 

 

 

 

 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Limiano_2_Quais_destas_marcas

_conhece_ou_consume * Distrito 

287 97,3% 8 2,7% 295 100,0% 

 

 

Limiano_2_Quais_destas_marcas_conhece_ou_consume * Distrito Crosstabulation 

   Distrito 

Tota

l 

   

 

Açor

es 

Brag

a Faro 

Leiri

a 

Lisb

oa 

Porta

legre 

Port

o 

Sant

arém 

Setú

bal 

Viana 

do 

Castel

o 

Vise

u 

Limiano_2_

Quais_dest

as_marcas

_conhece_

ou_consum

e 

Consumo/s

ou cliente 

Count 4 0 1 2 1 119 1 4 0 10 0 2 144 

% 

within 

Distrito 

57,1

% 

,0% 33,3

% 

40,0

% 

33,3

% 

50,9

% 

100,

0% 

50,0

% 

,0% 55,6

% 

,0% 50,0

% 

50,2

% 

Consumi/F

ui cliente 

Count 1 1 1 1 2 52 0 3 1 4 1 0 67 

% 

within 

Distrito 

14,3

% 

50,0

% 

33,3

% 

20,0

% 

66,7

% 

22,2

% 

,0% 37,5

% 

100,

0% 

22,2

% 

100,0

% 

,0% 23,3

% 

Não 

consumo/N

ão sou 

cliente 

Count 2 1 1 2 0 57 0 0 0 4 0 2 69 

% 

within 

Distrito 

28,6

% 

50,0

% 

33,3

% 

40,0

% 

,0% 24,4

% 

,0% ,0% ,0% 22,2

% 

,0% 50,0

% 

24,0

% 

Não Count 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7 
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conheço a 

marca 

% 

within 

Distrito 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,6

% 

,0% 12,5

% 

,0% ,0% ,0% ,0% 2,4

% 

Total Count 7 2 3 5 3 234 1 8 1 18 1 4 287 

% 

within 

Distrito 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,792
a
 33 ,880 

Likelihood Ratio 25,870 33 ,807 

N of Valid Cases 287   

a. 43 cells (89,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 
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Frequência mudança de logótipo Limiano 

 

Statistics 

Limiano_3_mudança 

N Valid 282 

Missing 13 

 

 

Limiano_3_mudança 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim e não gostei nada 2 ,7 ,7 ,7 

Sim e não gostei 6 2,0 2,1 2,8 

Sim e gostei 40 13,6 14,2 17,0 

Sim e gostei muito 8 2,7 2,8 19,9 

Não reparei 221 74,9 78,4 98,2 

Não conheço a marca 5 1,7 1,8 100,0 

Total 282 95,6 100,0  

Missing System 13 4,4   

Total 295 100,0   

 

 

Statistics 

  VAR00003 VAR00005 

N Valid 295 295 

Missing 0 0 

 

 

Triângulo1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Agressivo 1 ,3 ,3 ,3 

Alegria 1 ,3 ,3 ,7 

Ambicioso 1 ,3 ,3 1,0 
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Antiquado 1 ,3 ,3 1,4 

Apelativo 5 1,7 1,7 3,1 

Apreensao 1 ,3 ,3 3,4 

Autoridade 1 ,3 ,3 3,7 

Aviso 5 1,7 1,7 5,4 

Bermudas 2 ,7 ,7 6,1 

Bicudas 1 ,3 ,3 6,4 

Cadeia alimentar 1 ,3 ,3 6,8 

Chocolates 1 ,3 ,3 7,1 

Complexo 2 ,7 ,7 7,8 

Confiança 2 ,7 ,7 8,5 

Conflito 2 ,7 ,7 9,2 

Confusão 1 ,3 ,3 9,5 

Curiosidade 1 ,3 ,3 9,8 

Desconfiança 1 ,3 ,3 10,2 

Desporto 1 ,3 ,3 10,5 

Diferente 2 ,7 ,7 11,2 

Dinâmica 1 ,3 ,3 11,5 

Direcção 1 ,3 ,3 11,9 

Elite 2 ,7 ,7 12,5 

Emblema 1 ,3 ,3 12,9 

Engraçado 1 ,3 ,3 13,2 

Equilíbrio 5 1,7 1,7 14,9 

Equipa 2 ,7 ,7 15,6 

Errado 1 ,3 ,3 15,9 

Esbelto 1 ,3 ,3 16,3 

Estranho 1 ,3 ,3 16,6 

Fatia de pizza 2 ,7 ,7 17,3 

Feminino 1 ,3 ,3 17,6 

Força 2 ,7 ,7 18,3 

Formal 2 ,7 ,7 19,0 

Fragilidade 1 ,3 ,3 19,3 
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Harmonia 1 ,3 ,3 19,7 

Hierarquia 7 2,4 2,4 22,0 

Ideologia 1 ,3 ,3 22,4 

Informativo 1 ,3 ,3 22,7 

Inteligente 1 ,3 ,3 23,1 

Interessante 2 ,7 ,7 23,7 

Ligação 3 1,0 1,0 24,7 

Lógica 1 ,3 ,3 25,1 

Magia 1 ,3 ,3 25,4 

Matemática 1 ,3 ,3 25,8 

Montanha 1 ,3 ,3 26,1 

nada 121 41,0 41,0 67,1 

Não gosto 1 ,3 ,3 67,5 

Objectivo 1 ,3 ,3 67,8 

Objectivos 1 ,3 ,3 68,1 

Original 62 21,0 21,0 89,2 

Perfeição 7 2,4 2,4 91,5 

Perigo 6 2,0 2,0 93,6 

Piramide 4 1,4 1,4 94,9 

Prioridade 1 ,3 ,3 95,3 

Rotinas 1 ,3 ,3 95,6 

Saúde 1 ,3 ,3 95,9 

Seguros 1 ,3 ,3 96,3 

Simples 2 ,7 ,7 96,9 

Sinais de trânsito 2 ,7 ,7 97,6 

Tradicional 4 1,4 1,4 99,0 

Trilogia 2 ,7 ,7 99,7 

União 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  
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Triângulo2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  293 99,3 99,3 99,3 

Hierarquia 1 ,3 ,3 99,7 

Mistério 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

VAR00001 

N Valid 295 

Missing 0 

 

 

Círculo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 lados (dentro fora) 1 ,3 ,3 ,3 

Abertura fácil 1 ,3 ,3 ,7 

Abrangente 1 ,3 ,3 1,0 

Acertivas 1 ,3 ,3 1,4 

Alvo 1 ,3 ,3 1,7 

Amigavel 1 ,3 ,3 2,0 

Antiguado 1 ,3 ,3 2,4 

Apelativo 8 2,7 2,7 5,1 

Apenas uma Solução gráfica 1 ,3 ,3 5,4 

Aproximação 1 ,3 ,3 5,8 

Atenção 1 ,3 ,3 6,1 

Audi 1 ,3 ,3 6,4 

Benfica 1 ,3 ,3 6,8 

Boa apresentação 1 ,3 ,3 7,1 

Carros 1 ,3 ,3 7,5 
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Ciclo 6 2,0 2,0 9,5 

Comida 1 ,3 ,3 9,8 

completo 1 ,3 ,3 10,2 

completude 1 ,3 ,3 10,5 

Completude 1 ,3 ,3 10,8 

Complexo 1 ,3 ,3 11,2 

Comum 8 2,7 2,7 13,9 

Concentração 1 ,3 ,3 14,2 

Conectividade 1 ,3 ,3 14,6 

Confiança 5 1,7 1,7 16,3 

Conjunto 1 ,3 ,3 16,6 

Consenso 1 ,3 ,3 16,9 

Continuidade 6 2,0 2,0 19,0 

Descontraido 1 ,3 ,3 19,3 

Desporto 9 3,1 3,1 22,4 

Destaque 1 ,3 ,3 22,7 

Determinação 1 ,3 ,3 23,1 

Diferente 1 ,3 ,3 23,4 

Dinâmica 3 1,0 1,0 24,4 

Diversão 4 1,4 1,4 25,8 

Encontro 1 ,3 ,3 26,1 

energia 1 ,3 ,3 26,4 

Envolvente 1 ,3 ,3 26,8 

equilibrio 1 ,3 ,3 27,1 

Escudo 1 ,3 ,3 27,5 

Esquisito 1 ,3 ,3 27,8 

Estática 1 ,3 ,3 28,1 

Evento 1 ,3 ,3 28,5 

Familiar 2 ,7 ,7 29,2 

Feio 1 ,3 ,3 29,5 

Fluidez 3 1,0 1,0 30,5 

Fofinho 1 ,3 ,3 30,8 
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Fofinnho 1 ,3 ,3 31,2 

Frequente 1 ,3 ,3 31,5 

Global 1 ,3 ,3 31,9 

Globalidade 1 ,3 ,3 32,2 

Harmonia 3 1,0 1,0 33,2 

Homogeneo 1 ,3 ,3 33,6 

Igualdade 1 ,3 ,3 33,9 

Impotencia 1 ,3 ,3 34,2 

Incerto 1 ,3 ,3 34,6 

Inclusão 1 ,3 ,3 34,9 

Indiferente 3 1,0 1,0 35,9 

Infantil 1 ,3 ,3 36,3 

Infinito 1 ,3 ,3 36,6 

Informação principal 1 ,3 ,3 36,9 

Instabilidade 1 ,3 ,3 37,3 

Interessante 2 ,7 ,7 38,0 

Interligaçao 1 ,3 ,3 38,3 

Jovem 1 ,3 ,3 38,6 

Leveza 1 ,3 ,3 39,0 

Liberdade 2 ,7 ,7 39,7 

Monotonia 1 ,3 ,3 40,0 

Movimento 3 1,0 1,0 41,0 

Mudança 1 ,3 ,3 41,4 

nada 122 41,4 41,4 82,7 

Necessário 1 ,3 ,3 83,1 

Obesidade 1 ,3 ,3 83,4 

Obrigação 2 ,7 ,7 84,1 

Organização 2 ,7 ,7 84,7 

Original 2 ,7 ,7 85,4 

Paridade 1 ,3 ,3 85,8 

Perfeição 3 1,0 1,0 86,8 

Perfeição. 1 ,3 ,3 87,1 
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Permanencia 1 ,3 ,3 87,5 

Planeta 2 ,7 ,7 88,1 

pneu 1 ,3 ,3 88,5 

Proibição 1 ,3 ,3 88,8 

Qualidade 1 ,3 ,3 89,2 

Redondo 1 ,3 ,3 89,5 

Redundância 1 ,3 ,3 89,8 

Redundância, Sem inovação 1 ,3 ,3 90,2 

Rodas 1 ,3 ,3 90,5 

Satisfação 1 ,3 ,3 90,8 

segurança 1 ,3 ,3 91,2 

Segurança 1 ,3 ,3 91,5 

Segurança Rodoviária 1 ,3 ,3 91,9 

Sem fronteiras 1 ,3 ,3 92,2 

Simples 3 1,0 1,0 93,2 

Sol 2 ,7 ,7 93,9 

Sucesso 1 ,3 ,3 94,2 

Um todo 1 ,3 ,3 94,6 

União 14 4,7 4,7 99,3 

Usual 1 ,3 ,3 99,7 

Vida 1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

VAR00001 

N Valid 295 

Missing 0 

 

 

Elipse 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Aberto 1 ,3 ,3 ,3 

Adaptabilidade 2 ,7 ,7 1,0 

Ajuda Humanitária 1 ,3 ,3 1,4 

Algo em aberto 1 ,3 ,3 1,7 

Ambiente 1 ,3 ,3 2,0 

Apelativo 1 ,3 ,3 2,4 

Apenas uma solução gráfica 1 ,3 ,3 2,7 

Ausência 1 ,3 ,3 3,1 

Beleza 1 ,3 ,3 3,4 

Benfica 1 ,3 ,3 3,7 

Bolacha 1 ,3 ,3 4,1 

Bom gosto 1 ,3 ,3 4,4 

Bonito 1 ,3 ,3 4,7 

Ciclo interrompido 1 ,3 ,3 5,1 

Ciência/Matemática 1 ,3 ,3 5,4 

Conforto 1 ,3 ,3 5,8 

Continuidade 2 ,7 ,7 6,4 

Contínuo 1 ,3 ,3 6,8 

Crescimento 1 ,3 ,3 7,1 

Curiosidade 1 ,3 ,3 7,5 

Deformação 1 ,3 ,3 7,8 

Desconfiança 2 ,7 ,7 8,5 

Descontração 1 ,3 ,3 8,8 

Desperado 1 ,3 ,3 9,2 

Desporto 1 ,3 ,3 9,5 

Diferença 1 ,3 ,3 9,8 

Diferente 5 1,7 1,7 11,5 

Dinâmica 4 1,4 1,4 12,9 

Diversão 2 ,7 ,7 13,6 

Elasticidade 1 ,3 ,3 13,9 

Empreendedor 1 ,3 ,3 14,2 

Encaixe 1 ,3 ,3 14,6 



Seminário                                                                                                                   UTL -  ISCSP 

232 

 

Enigmático 1 ,3 ,3 14,9 

Esperança 1 ,3 ,3 15,3 

Esquisito 1 ,3 ,3 15,6 

Estilo 1 ,3 ,3 15,9 

Estranho 1 ,3 ,3 16,3 

Estrelas 1 ,3 ,3 16,6 

Falta algo 1 ,3 ,3 16,9 

Feminino 1 ,3 ,3 17,3 

Flexibilidade 1 ,3 ,3 17,6 

Fragilidade 1 ,3 ,3 18,0 

Giro 1 ,3 ,3 18,3 

Global 1 ,3 ,3 18,6 

Harmonia 2 ,7 ,7 19,3 

Homogeneidade 1 ,3 ,3 19,7 

Horrível 1 ,3 ,3 20,0 

Imaginação 2 ,7 ,7 20,7 

Imperfeição 1 ,3 ,3 21,0 

Imperfeito 2 ,7 ,7 21,7 

Impotância 1 ,3 ,3 22,0 

Inacaba 1 ,3 ,3 22,4 

Incompetência 1 ,3 ,3 22,7 

Incompleto 2 ,7 ,7 23,4 

Indiferente 4 1,4 1,4 24,7 

Insatisfação 1 ,3 ,3 25,1 

Inspirador 1 ,3 ,3 25,4 

Interligaçao 1 ,3 ,3 25,8 

Intersecção de várias coisas 1 ,3 ,3 26,1 

Juventude 1 ,3 ,3 26,4 

Liberdade 2 ,7 ,7 27,1 

Lua 4 1,4 1,4 28,5 

Mau 1 ,3 ,3 28,8 

Metade 4 1,4 1,4 30,2 
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Misterioso 1 ,3 ,3 30,5 

Moderno 2 ,7 ,7 31,2 

Movimento 2 ,7 ,7 31,9 

nada 143 48,5 48,5 80,3 

Não importante 1 ,3 ,3 80,7 

Novidade 1 ,3 ,3 81,0 

Órbita 1 ,3 ,3 81,4 

Original 24 8,1 8,1 89,5 

Oval 1 ,3 ,3 89,8 

Ovos 1 ,3 ,3 90,2 

Persistencia 1 ,3 ,3 90,5 

Planeta 2 ,7 ,7 91,2 

Portal 1 ,3 ,3 91,5 

Pouco chamativo 1 ,3 ,3 91,9 

Produtos Farmacêuticos 1 ,3 ,3 92,2 

Profundidade 1 ,3 ,3 92,5 

Projecto inacabado 1 ,3 ,3 92,9 

Qualidade 2 ,7 ,7 93,6 

Quebra 1 ,3 ,3 93,9 

Rebeldia 1 ,3 ,3 94,2 

Resumo 1 ,3 ,3 94,6 

semi fofinho 1 ,3 ,3 94,9 

Semi-harmonia 1 ,3 ,3 95,3 

Simpático 1 ,3 ,3 95,6 

Simples 1 ,3 ,3 95,9 

Sobriedade 1 ,3 ,3 96,3 

Sol 1 ,3 ,3 96,6 

sol/limite 1 ,3 ,3 96,9 

Sonhador 1 ,3 ,3 97,3 

Tecnologico 1 ,3 ,3 97,6 

União 2 ,7 ,7 98,3 

Universal 2 ,7 ,7 99,0 
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Universo 1 ,3 ,3 99,3 

Velocidade 2 ,7 ,7 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 
 

Para si logótipo significa 

 

Statistics 

Para_si_logotipo_significa 

N Valid 295 

Missing 0 

 

 

Para_si_logotipo_significa 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid A estrategia de uma 

companhia 

1 ,3 ,3 ,3 

A primeira impressão de uma 

empresa 

2 ,7 ,7 1,0 

Algo claro, automatico, sem 

levantar qualquer duvida 

1 ,3 ,3 1,4 

Algo criativo que fica 

memória 

1 ,3 ,3 1,7 

Cara da empresa 3 1,0 1,0 2,7 

Cartão de visita 1 ,3 ,3 3,1 

Confiança no produto 1 ,3 ,3 3,4 

Identidade da marca 16 5,4 5,4 8,8 

Imagem 72 24,4 24,4 33,2 

Imagem da marca 57 19,3 19,3 52,5 

Marca 19 6,4 6,4 59,0 

nada 41 13,9 13,9 72,9 

O 'retrato' de um serviço 

público 

1 ,3 ,3 73,2 
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O sucesso de uma empresa 

no mercado 

1 ,3 ,3 73,6 

os delirios pessoais de quem 

o criou 

1 ,3 ,3 73,9 

Publicidade 1 ,3 ,3 74,2 

Representação gráfica de 

uma marca 

19 6,4 6,4 80,7 

Significa a honra de uma 

marca 

1 ,3 ,3 81,0 

Símbolo 53 18,0 18,0 99,0 

Um conceito 1 ,3 ,3 99,3 

Um modelo simplificado de 

um produto 

1 ,3 ,3 99,7 

Uma forma rápida de 

reconhecer uma marca 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

 
 

 


