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RESUMO 

A linguagem visual designa um vasto mundo, de diversos elementos explicativos, que 

transmitem mensagens às audiências e que as levam a percepcionar algo sobre as marcas. 

Mas terá este mundo uma real e efectiva importância na cultura organizacional das 

empresas?  

O objectivo geral da presente investigação centra-se na descoberta da importância dos 

vários elementos que compõem a linguagem visual, numa óptica da cultura 

organizacional, em particular do grupo Portugal Telecom, S.A.  

Partindo de uma base teórica que contextualize a temática e procurando com o recurso a 

entrevistas – a especialistas em Semiologia, Imagem, designer’s gráficos e aos responsáveis 

pela marca – e a inquéritos por questionário (a um target específico: clientes da Portugal 

Telecom) responder à questão de partida, chegar ao entendimento dos objectivos e, 

consequentemente, corroborar as hipóteses colocadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Cultura Visual; Linguagem Visual; Imagem; Marca; Cultura; Organização. 

 

ABSTRACT 

The visual language means a vast world, various explanatory elements that transmit messages 

to the audience and which lead them to perceive something about the marks. But does this 

world have a real and effective role in the organizational culture of organizations? 

This research focuses on the discovery of the importance of the various elements that 

make up the visual language, a view of organizational culture, in particularly of Portugal 

Telecom, S.A. 

From a theoretical basis to frame the issue, using of interviews (to experts in semiotics, image, 

graphic designers and the responsible for the mark) and a questionnaire surveys (to a specific 

target: Portugal Telecom clients) to seek of better understand this subject. 

 

KEYWORDS 

Visual Culture; Visual Image; Image; Label; Culture; Organization. 
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Podem estar a utilizar a mesma palavra, mas será que estão a falar a 

mesma linguagem? 

 

  

 

 

 

CLIENTE: ‘ Eu claramente pedi flores!’ 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER: ‘Mas nós demos-lhes Flores!’ 

 

 

 

 

 

 

FOTÓGRAFO: ‘ Eles decididamente pediram Flores!’ 

 

 

(Bonnici, 2000:18-19)  

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.casaecia.arq.br/IMAGES/mandacaru-flor.jpg&imgrefurl=http://www.casaecia.arq.br/suculentas5.htm&usg=__ACwtnShfdyBxnQUUo2WCY7jyzBE=&h=311&w=390&sz=23&hl=pt-PT&start=231&um=1&tbnid=AqQaa6a_HIij-M:&tbnh=98&tbnw=123&prev=/images?q=flor+seca&ndsp=18&hl=pt-PT&sa=N&start=216&um=1
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.23hq.com/23666/3607418_bef35edce1df5967c8bdd9d229714277_quad100.jpg&imgrefurl=http://www.23hq.com/arodes/flores&usg=__wPSpjqNywusxucgx_ijgVzQz75g=&h=100&w=100&sz=32&hl=pt-PT&start=327&um=1&tbnid=fEbhaBtPZO3jjM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=flor+seca&ndsp=18&hl=pt-PT&sa=N&start=324&um=1
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Tomando a linguagem visual como um mundo à parte é o mesmo que dizer que vivemos e 

subsistimos num mundo paralelo. Viver sem imagem o que seria? Sem cor, sem formas, sem 

diferentes texturas. Viver a preto e branco sem emoção, sem alegria de poder ver um 

vermelho, um amarelo, um verde ou um laranja, sem poder “cheirar” através da cor, sem poder 

sentir através das texturas, provavelmente não seria viver.  

Bonnici (2000:12) um dia proferiu que “quem quer que suspeite que o «coração» absorve 

mais informação do que a «cabeça» deve estar interessado na linguagem visual, porque 

ela tem o poder de abrir o coração”. Suspeitei então, à partida, que o meu coração 

absorve, não mais informação do que a cabeça, mas sim toda a informação que lhe foge à 

cabeça, despertando, assim, o meu interesse para o tema. 

Quando estudamos o outro e a sua percepção, num mundo onde a opinião de todos serve 

de base para o nosso estudo – no mundo da comunicação social – a linguagem visual 

(mais do que a linguagem convencional, que se baseia única e exclusivamente em 

palavras) tem um papel de destaque. “Vivemos num mundo onde o que importa é criar 

uma marca moderna, reavivar uma antiga, passar a impressão daquilo que somos ou 

queremos ser” (Bonnici, 2000:159). Não faríamos marketing e publicidade sem ela, não 

comunicaríamos sem ela, acima de tudo, não nos formaríamos sem ela.  

Compreender o universo da linguagem visual é compreendermo-nos a nós próprios. É 

criarmos em nós um background se alguma vez nos perguntarem: preto ou vermelho? À 

direita ou à esquerda? Permitindo-nos responder a estas questões e a tantas outras com 

um base teórica, não apenas fundamentados no “bom gosto”, nas preferências pessoais, 

ou mesmo naquilo que pensamos que o público vai percepcionar. Nem todos somos 

iguais, nem todos gostamos de amarelo ou verde, mas para todos nós estas cores 

despertam um sentimento. Querendo ou não, a todos, a cor, a proporção e o espaço, a 

forma e a textura – isto é, os elementos que compõem a linguagem visual – representam 

um determinado sentimento. Sentimento esse fundamental para que o profissional, ou o 

simples curioso, se possa guiar de uma forma correcta, concisa e acertada, dentro deste 

mundo – dentro do mundo linguagem visual. 

Escrevo esta dissertação com o intuito de entender e de dar a entender este universo, nos 

nossos dias, tão pouco falado, colocado de parte e tão importante sem que cada um de 

nós se dê, por vezes, conta. Procuro entender o porquê e o como, o quando e o onde 

desta temática – o porquê do verde; o como do sentimento que traduz; o quando do seu 

timing para se usar; e o onde se colocar.  

Espero que assim, como a mim, que este tema desperte o interesse de todos que ao 

lerem estas linhas estão prontos a entrar num pequeno resumo do enorme universo que é 

o mundo da linguagem, em particular da linguagem visual.  
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INTRODUÇÃO 

Toda a comunicação processa-se através da linguagem mas nem toda a linguagem utiliza 

palavras. Um simples olhar entre duas pessoas constitui também uma forma quotidiana de 

linguagem às quais, inconscientemente, atribuímos uma importância secundária sem na 

verdade compreendermos a sua efectiva relevância no nosso mundo que se fosse a preto e 

branco, sem sons e gestos, provavelmente não faria o mesmo sentido. Formas, cores, tons, 

texturas, espaço e proporção são elementos que constituem a linguagem visual que 

emocionam e que entristecem, sem ser necessário recorrer à linguagem dita convencional – 

por palavras.  

Mas não será a linguagem visual um poderoso meio de comunicação não verbal? E que 

diferenças individuais existem na interpretação de uma imagem? (Os mesmos elementos 

visuais – cor, forma, textura, espaço e proporção – provocarão os mesmos sentimentos nos 

indivíduos? Definimos todos uma imagem como “bonita” ou “feia” da mesma forma?) Serão as 

“vozes visuais” influenciadoras dos comportamentos dos consumidores – cor; 

proporção; tom; textura? Como será que a organização se exprime e comunica através da 

linguagem visual? Será que alterando a imagem, mesmo que mantendo a sua mensagem, 

alteramos as percepções sobre a marca?  

Compreender qual a influência da linguagem visual, e qual a sua relação com as 

organizações e com o consumidor, mais propriamente com a cultura organizacional da 

Portugal Telecom, S.A., são objectivos que regem esta dissertação. Porém, é primordial 

compreender os conceitos teóricos que envolvem um estudo Semiológico, apreender qual 

a importância da linguagem visual e dos seus elementos – e desta forma, qual a 

importância de cada elemento da linguagem visual, em particular, e as suas especificidades – e 

por fim, avaliar se existem elementos de maior relevo de entre estes. 

Assim, tendo por base a teórica a Semiologia, recorrendo a entrevistas (formais) a 

especialistas na temática, em imagem, designers gráficos, bem como aos responsáveis 

pela marca e a inquéritos por questionário a 300 indivíduos (ao cliente/público da Portugal 

Telecom, S.A.) – pretende-se compreender qual a importância da linguagem visual para o 

consumidor e, consequentemente, para a Portugal Telecom, S.A.  

Por fim, respondendo a estas questões e compreendendo as directrizes estipuladas, entramos 

no mundo da linguagem visual um universo de contornos indefinidos, de cor, de tamanhos, de 

diferentes formas, diferentes padrões e texturas, no qual a palavra não tem lugar, segundo uma 

óptica da cultura organizacional.  

Os resultados mostram que num universo onde a marca coloca em comum com o seu público a 

sua identidade física, mas acima de tudo, a sua identidade psicológica, aquilo que a define 

enquanto marca, enquanto produto comercializável e consumível, um mundo onde, no final, 

tudo gira em torno da percepção do consumidor – uma percepção que pode em muitos casos 

levar a uma “indiferença” perante as escolhas da marca, como veremos ao longo do estudo, 
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uma memorização de elementos da imagem em particular (como a cor e a forma), ou mesmo a 

personificação de determinados sentimentos em relação a uma cor (como é o caso da alusão à 

harmonia derivada do azul da imagem de marca da Portugal Telecom), até mesmo uma 

indiferença perante a mudança (continuando o consumidor a relembrar as antigas imagens de 

marca). 
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CAPÍTULO 1 – PROJECTO DE TRABALHO 

1. TEMA GERAL DE ESTUDO 

LINGUAGEM VISUAL – UMA ÓPTICA DA CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO 

A linguagem visual é apenas uma do leque infindável de linguagens com as quais estamos 

familiarizados e às quais, geralmente, não atribuímos a sua devida importância. A linguagem 

dita convencional, ou seja, por palavras, compreende um conjunto de elementos multiformes, 

que nascem com cada um de nós numa necessidade inata ao Homem de colocar algo em 

comum com o seu semelhante (Carvalho, 1967). A música – ou seja, a linguagem do som – 

pode mudar radicalmente o estado de espírito de uma pessoa – relacionada com o tom de voz 

anula muitas vezes o sentido das palavras que são proferidas (Bonnici, 2000:24). Depois temos 

a linguagem corporal e a linguagem dos espaços – como um átrio de um prédio ou o 

sentimento de amplitude quando caminhamos numa vasta planície cuja passagem se propaga 

até se perder de vista. E por fim, é claro, temos a cor, o aspecto, a proporção e a textura, os 

elementos constituintes da linguagem visual – o estojo de trabalho de um designer – na 

realidade “aquilo que o «coração» lê depois de o cérebro ter ficado quieto” (idem, 2000:24).  

No fundo, a linguagem é acima de tudo potenciadora do conhecimento e do pensamento. É 

através dela que o Homem ordena e disciplina a confusão e a mistura de sensações – a 

linguagem serve o pensamento e só por ele existe (Carvalho, 1967). 

Aplicada ao contexto das organizações, ou seja, ao conjunto de entidades com um objectivo 

comum onde existe um controlo para assegurar que o sistema realiza as metas a que se 

propõe, a linguagem visual define a imagem que a empresa pretende veicular junto do seu 

público – interno e principalmente externo – uma identidade única, distinta e diferenciadora das 

restantes que deve, ou pelo menos devia, ser um espelho da organização (Bonnici, 2000:24). 

2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

Ao iniciar a dissertação é preponderante colocar por escrito a história da temática e as suas 

várias concepções. É importante, porém, acrescentar que a informação disponível sobre a 

linguagem visual apresenta uma quebra significativa no tempo, facto que leva a um conjunto de 

teorias que datam do passado, por um lado e de recentes concepções teóricas, por outro.  

Dividido segundo quatro diferentes áreas temáticas o presente estado de arte é composto 

pelas concepções semiológicas, seguidas de perto pelas teorias da linguagem e, por fim, 

aquelas relacionadas com a imagem e a sua análise e as teorias das organizações. 

Retomemos à memória o Período Clássico. O estudo dos signos é tão antigo como o próprio 

pensamento filosófico. Na realidade esta questão remonta aos tempos no qual o Homem ainda 

se debatia sobre a própria questão do ser (Cassirer, 1988). Testemunho dessa antiguidade é 

claramente Platão (1969). Nos seus esboços, a respeito da linguística, referiu que os signos 

verbais, naturais ou convencionais, são representações incompletas da realidade. Para o 

filósofo o estudo das ideias nada revela sobre a realidade, sendo esta independente das 
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representações. O conhecimento mediado é mediado por signos, é indirecto e inferior ao 

conhecimento imediato e a verdade das coisas, através de palavras, é inferior ao conhecimento 

da verdade em si. Aristóteles (1959) definiu os signos como marcas escritas, símbolos de 

sons falados, que obedecem a regras e convenções (ex: preto, símbolo de morte).  

No Período Medieval, Aurelius Agostinho (1977) surge de entre os demais teóricos como 

precursor da Semiologia ocidental. Divide o signo num plano semântico caracterizando-o como 

tendo um sentido, o qual mostra um significado, e um plano comunicacional, no qual a palavra 

é o signo de uma coisa que pode ser compreendida pelo ouvinte quando é proferida pelo 

locutor. Assim, “um signo é o que se mostra a si mesmo ao sentido e que, para além de si, 

mostra ainda alguma coisa ao espírito” (Tzvetan, 1977:18). 

O método semiológico tem por conceito fundamental o estudo do signo que conforme 

Saussure (1986) apresenta um primeiro elemento designado de significante – a impressão 

psíquica do som, que pode desencadear um outro fenómeno psico-semiológico – e o 

significado. Saussure, em “Cours de Linguistique Générale”, afirma que a língua é o mais 

importante dos sistemas de signos, o mais complexo e utilizado de entre os chamados 

sistemas de expressões sígnicas – constituindo, porém, apenas uma parte do universo 

semiológico.  

Para Pierre Guiraud (1973:35), “um signo é um estímulo, isto é, uma substância sensível cuja 

imagem mental está associada no nosso espírito à de um outro estímulo, que tem por função 

evocar, com vista a uma comunicação”. Guiraud apresenta três ordens principais de 

problemas, que a Semiologia tem que resolver, em relação às análises dos diversos 

significados: primeiramente, um problema psicológico – nesse caso ela deve solucionar 

questões e dar respostas a perguntas, que elucidam o signo e as relações intrínsecas do 

espírito dos interlocutores; o segundo problema refere-se à lógica – neste caso, a semiologia, 

precisa de apresentar argumentos que dizem respeito à relação entre o signo e o meio no qual 

ele é empregue; e por último – a semiologia deve solucionar os problemas linguísticos, 

referentes à significação e às suas funções e formas. 

Posto isto, é perceptível que a sociedade actual se organiza em torno de um grande e 

poderoso universo de signos bastante complexo. De igual modo, é perceptível que o estado 

absoluto no qual se baseia a linguagem humana e os seus signos apresenta um valor 

incondicional (Barthes, 1964). Conforme defende Barthes (1964) o signo é composto por um 

significante e um significado, acrescentando ainda que o plano dos significantes é o plano da 

expressão, e o dos significados, o plano dos conteúdos. A perfeita exactidão entre o 

significante e o significado só se pode verificar se, se tomar em conta o contexto em que o 

mesmo se insere, e também as relações extra linguísticas, espácio-temporais e a sintonia entre 

interlocutores (veja-se também Silva, 2003 e Fidalgo, 1998). 

Parte integrante da semiologia, a linguagem assume-se como uma capacidade e necessidade 

natural ao Homem para comunicar com o seu semelhante. Segundo Carvalho (1967), a 
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linguagem é um mundo multiforme que assume diversas formas. Um instinto que nasce com 

cada um de nós no sentido de comunicar e, acima de tudo, uma forma efectiva de comunicar – 

uma necessidade de colocar em comum, dar ao outro, algo que deixará de ser nosso. A 

linguagem passa por uma forma de coesão social, um acto de partilha que se faz através da 

linguagem verbal, ou através de outras linguagens compostas por sinais – como os gestos, a 

música, a pintura, o cinema, o teatro, até mesmo a publicidade.  

A linguagem é assim “uma actividade simultaneamente cognoscitiva e manifestativa, realizada 

pela utilização de um sistema de duplos sinais, que se apresentam fisicamente como objectos 

sonoros produzidos pelo aparelho fonador do Homem” (Carvalho, 1967). Numa outra 

concepção, de Deely (1995:141), “o que define a linguagem não é exactamente o uso de 

palavras, ou mesmo, o uso de signos convencionais; é o uso de qualquer signo, qualquer que 

ele seja, que envolva o conhecimento ou a consciência da relação de significação e, portanto, 

uma potencial infinidade”.  

Bonnici (2007) relembrou a temática que serve de base para toda a dissertação com a sua 

obra “Linguagem Visual: O Misterioso Meio de Comunicação” definindo que a linguagem visual 

é chamada para criar efeitos capazes de persuadir, acordando a nossa mente para este 

enorme mundo que é o mundo visual, no qual as palavras são esquecidas e se coloca em 

primeiro lugar a percepção individual. Segundo o autor “a questão já não é mais: «Gosto ou 

não disto?», torna-se: «Está isto a comunicar as coisas certas sobre nós ou não?» É assim que 

a identidade visual se torna real” (Bonnici, 2004:159). 

Joly (1994;2002) nas suas obras “Introdução à Análise da Imagem” e “A Imagem e a sua 

interpretação” defende que somos “consumidores de imagens" e deste facto advêm a 

necessidade de compreendermos a forma como a imagem comunica e transmite as suas 

mensagens. Dissertando sobre as ferramentas que dominam a comunicação contemporânea, 

teorizando sobre a noção de imagem e a suas premissas de análise de uma forma real, Joly 

analisa diversos exemplos de imagens publicitárias. Em 2002, por outro lado, ao apresentar 

análises de imagens provenientes do cinema, da imprensa e da televisão, realça as 

expectativas do espectador e a sua satisfação ou decepção perante tais leis.  

A um nível académico, surgem também, relacionadas com a temática, diversas dissertações 

sendo de destacar Lourenço (2001), que abordou a linguagem visual na óptica da imprensa 

escrita, levando a cabo um estudo sobre a utilização dos recursos gráficos nos jornais da 

sociedade actual – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (UTL). Lemos (2000), que 

teorizou sobre a imagem de marca – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (UTL); 

Boas (2003), que abordou a cultura visual na óptica desportiva – “Desporto (in) visível” 

(Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física). Caetano (2008), dissertou sobre o 

comportamento dos indivíduos em relação à marca, estudando as possibilidades e limites da 

transferência espontânea de traços – ISCTE. E, por fim, Quinteiro (2008) que projectou sobre 
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a marca-produto e a marca-serviço num projecto que procurou reposicionar duas marcas no 

mercado – ISCTE. 

Quando nos debruçamos sobre a temática da cultura organizacional verificamos que esta se 

tem revelado um campo de enorme potencial pelo papel de destaque que as organizações 

assumem na sociedade. Os estudos na área seguiram de perto os desenvolvimentos 

produzidos nas Ciências da Comunicação, enfrentando dificuldades na delimitação do seu 

objecto e na articulação de verdadeiras teorias da comunicação organizacional.  

O estudo do fenómeno da comunicação nas organizações, em certo sentido, data da 

antiguidade. Os investigadores tendem a localizar a génese da disciplina, como campo 

académico identificável, entre 1940 e 1950. Os estudos iniciais, que podemos já classificar 

como de comunicação organizacional, usaram o modelo positivista que predominava na 

investigação científica em finais do século XIX, princípios do século XX. Segundo Redding e 

Tompkins (1988), estes primeiros estudos concentraram-se na análise das questões da 

eficiência comunicativa, com objectivos de prescrição para as empresas. Os estudos realizados 

entre 1900 e 1970 centraram-se em temas como a comunicação superior-subordinado, as 

redes emergentes de comunicação e canais, e os componentes do clima organizacional. 

Redding e Tompkins (idem) descrevem dois momentos autónomos neste período de 

nascimento dos estudos de comunicação organizacional. O primeiro entre 1900 e 1940 – 

correspondendo ao momento da preparação para a emancipação, onde se destacam os 

trabalhos sobre as competências comunicativas – e o segundo, entre 1940 e 1970, que 

designaram de momento da identificação e consolidação – correspondendo à fase da 

sedimentação da “comunicação industrial e de negócio”, enquanto disciplina científica 

autónoma. 

A década de 70 marca o ponto de viragem fundamental no desenvolvimento das investigações 

em comunicação organizacional. Inicia-se um novo período que ficou designado de momento 

da maturidade e inovação – pelo crescimento da pesquisa empírica e pelo desenvolvimento 

das premissas teóricas do campo. O principal vector desta mudança foi a afirmação das 

dimensões simbólica e expressiva das organizações nos estudos comunicacionais, com 

crescentes abordagens à questão da cultura organizacional.  

Os primeiros anos do século XXI parecem constituir o momento de seguir o presente, 

acompanhando os últimos desafios que se impõem ao campo e que Taylor e Trujillo (2001) 

identificaram como: a teoria crítica, o feminismo, os estudos étnicos e o pós-modernismo. 

Trata-se, no fundo, de abordagens teóricas ou domínios de análise de eleição da investigação 

em comunicação organizacional nos últimos anos.  

Em 1989, Charles Redding, um nome incontornável no estudo da comunicação nas 

organizações, afirmava que para adivinhar o futuro era necessário conhecer o passado e, 

assim, o futuro da comunicação organizacional, à semelhança do seu percurso passado, 

implicará a convivência de vários métodos, teorias ecléticas, pressupostos diferenciados e, 
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inevitavelmente, de muito rigor. A comunicação organizacional é, por isso, ainda que recente, 

uma disciplina que vem demonstrando pertinência científica. E, apesar do seu claro 

desenvolvimento nas últimas décadas do século XX, a sua definição no campo teórico está 

longe de ser concluída (veja-se também Ruão, 2005). 

2.1. PARADIGMA 

Partindo de uma base de estudo qualitativa o paradigma construtivista domina a base de toda a 

presente dissertação procurando entender o mundo no qual os indivíduos vivem e trabalham, 

desenvolvendo pressupostos teóricos que advêm das suas experiências. A questão torna-se 

aqui mais ampla, resultado dos significados que se obtêm da discussão e da interacção com o 

meio, em particular, com os participantes da situação, focando-se no background histórico e 

cultural dos mesmos. Seguindo um carácter etnográfico, o paradigma construtivista procura, 

assim, interpretar o mundo aos olhos dos outros (Creswell, 2003:8). 

2.2. OBJECTIVOS GERAIS DE ESTUDO  

A presente investigação procurou avaliar a importância dos vários elementos que 

compõem a linguagem visual – como a cor, a forma, forma das letras, tom e textura, 

proporção e o espaço, aspecto gráfico, imagem e composição – numa óptica da cultura 

organizacional, partindo de uma base teórica que contextualizou a temática, culminado na 

análise prática da imagem da Portugal Telecom, S.A. 

Fundada em 1994, a Portugal Telecom (PT) define-se enquanto uma empresa de referência no 

mercado português, que contabiliza mais de 38 milhões de clientes distribuídos pelas mais 

diversas áreas de negócio. A PT mudou a sua imagem ao longo dos anos de existência, 

adaptou-se aos novos tempos e aos seus novos clientes – às suas especificidades, 

preferências e gostos – tornou-se mais activa e dinâmica. O azul – que marca hoje a imagem 

de marca da PT – as letras maiúsculas e a sua simplicidade, são características inconfundíveis 

que separam a marca dos seus concorrentes no sector das telecomunicações e multimédia.  

A cor tem um objectivo, a sua mudança também. A letra, a forma e proporção, são pensadas 

para atingir determinado target, determinadas para renovar ou reavivar a imagem de marca, 

que ao serem alteradas podem provocar novos sentimentos nos consumidores em relação à 

marca – reacções quanto à nova cor, às novas formas das letras, etc. – sentimentos que foram, 

numa abordagem meramente complementar, importantes de compreender através da 

aplicação de um questionário a uma amostra factual, servindo como teste de eficácia.  

2.2.1. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  

Não chega neste ponto objectivar apenas sobre os objectivos gerais de estudo sem expor 

aqueles que mais especificamente se relacionaram com tema, com os seus elementos, 

participantes e constituintes. Assim, para além do objectivo geral que regeu o estudo, foi ainda 

importante: 

 Compreender quais as razões que levaram a PT a alterar a sua imagem de marca: 
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 O que pretende realmente dizer; 

 Qual a mensagem emocional que pretende evocar no consumidor; 

 Procurar compreender o porquê dos novos elementos que a compõem: 

 O novo azul da marca;  

 A forma das letras;  

 A proporção da imagem; 

 O tom e a textura; 

 Aspecto gráfico; 

 Os constituintes da imagem; 

 Quais os efeitos reais desta imagem de marca no consumidor. 

2.3. CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

Um conceito é sempre multidimensional, correspondendo a uma definição abstracta de um 

termo, entendido segundo o seu conteúdo, ou ideia, querendo com isto dizer, o que queremos 

na realidade observar e a expressão linguística através da qual nos exprimimos (Moreira, 

2007). Definir e operacionalizar os conceitos que se relacionam com a temática possibilita-nos 

entender e compreender, de uma forma intrínseca, o que é escrito, dito e falado, sobre o que é 

a linguagem visual, numa óptica da cultura organizacional. No fundo, possibilita-nos encontrar 

uma linguagem comum para comunicar com outros investigadores. 

2.3.1. IMAGEM 

A imagem é um resultado do esforço do Homem de se abstrair das dimensões espácio-

temporais para que se conservem apenas as dimensões relativas ao plano, devendo assim a 

sua origem à capacidade de cada um de simplesmente imaginar. A imaginação representa a 

capacidade do Homem de decifrar as imagens captadas pela visão – um processo que precede 

a percepção, no qual é representado o significado da imagem. Cada imagem surge-nos como 

mediadora entre o Homem e o mundo, representando-o sobre diferentes pontos de vistas, 

situações e pessoas, onde o próprio mundo é que passa a ser vivenciado como um conjunto de 

cenas e onde o Homem acaba por decifrar as imagens, como significados do mundo (Joly, 

2007:13). 

A imagem pode ser uma simples percepção, ou seja, um objecto de percepção – uma analogia 

que assume diversas formas – pode mesmo ser uma simples relação com o mundo, uma 

cópia, uma imitação, uma reprodução, quem sabe um reflexo – a sua natureza encontra-se 

sediada no signo – o veículo do seu sentido – na qual as ideias se interligam de uma forma 

impressionante: “Chamo imagens, em primeiro lugar às sombras; em seguida, aos reflexos nas 

águas ou à superfície dos corpos opacos, polidos e brilhantes e todas as representações deste 

género” (Platão, 1975: 509e-510ª). 
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2.3.1.1. COR 

A cor traduz-se num dos elementos mais importantes da sintaxe da linguagem visual. De facto, 

vivemos num mundo no qual a cor tem sobre o espectador um efeito psicológico, que remete 

para um estado que se assemelha ao de uma experiência primeira (Joly, 2007:116). O 

vermelho do sangue e do fogo, o azul do céu ou o verde das plantas, o preto do luto ou o 

branco da pureza, demasiadas referências que, com o uso da memória, podem reactivar 

sentimentos.  

A cor acarreta toda a identidade da marca. Os logótipos são geralmente coloridos, produtos, 

tecidos dos uniformes, cor das paredes, anúncios, entre outros – todo um mundo que pode 

atrair o consumidor (Perez, 2004:77). Segundo Kandinsky (1996:65) “do ponto de vista 

estritamente físico, o olho sente a cor (...) recebe uma excitação semelhante à acção que tem 

sobre o paladar sobre uma comida picante. Mas também pode ser acalmado ou refrescado 

como um dedo quando toca uma pedra de gelo. Portanto, uma impressão inteiramente física, 

como toda a sensação, de curta duração e superficial. Ela apaga-se sem deixar vestígios, mal 

a alma se fecha”. 

O Branco relembra a paz, a pureza, a totalidade, mas o seu sucessor – Branco Gelo – remete 

para uma anulação da auto-estima. O Preto simboliza toda a ausência de exterioridade, o 

medo, a introspecção. O Cinza caracteriza a depressão. O Púrpura encontra-se entre os 

limites do prazer, entre o sagrado e o profano. O Verde remete-nos a um lugar cósmico, a 

esperança e harmonia. Verde Limão é o resultado de uma terapêutica natural, enquanto o 

Verde Musgo dá lugar à vida primitiva.  

O Azul remete para o espiritual humano, o inteligível, o abstracto, o não físico, o conhecimento. 

Por outro lado, o Azul Celeste representa a consciência cósmica, a totalidade holística, a 

solidariedade e fraternidade. O Azul-Marinho transmite sentimentos de mudança, vida, 

aprendizagem, transformação. E, por fim, o Turquesa, de entre os tons de azul, simboliza a 

curiosidade. O Lavanda e Lilás são as cores da consciência, e o Violeta é a cor da 

espiritualidade.  

Vermelho é a cor da força, do apetite instintivo. O Magenta e Marrom representam a solidez, 

o orgulho e opulência. O Rosa, por outro lado, é sinónimo de amor, atracção e feminilidade, 

delicadeza e ternura. O Índigo caracteriza a intelectualidade. O Laranja preconiza o desejo, 

uma alegria e prazer, simpatia e optimismo. O Âmbar aparenta a falsidade, sincretismo e 

alienação. O Amarelo envolve o psiquismo cósmico, a sabedoria e inteligência, já o Amarelo 

Ocre representa a força psíquica, o poder da vontade e da memória (cf. Ramos, 2003) (cf. 

Ilustração 1).  
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Figura 1 - Mapa das Cores 

 

 

2.3.1.2. FORMA 

Entendida como a aparência do corpo/objecto e seus contornos, a forma, é essencialmente 

antropológica e cultural. Através desta, fazemos julgamentos, definimos algo como moderno, 

ou como antiquado, agradável ou desagradável, divertido ou monótono (Bonnici, 2000:52). 

2.3.3.3. TEXTURA 

Segundo Joly (2007:119) “numa imagem bidimensional a textura está ligada à terceira 

dimensão, que atribui à imagem um carácter táctil”, ao considera-la um elemento da análise de 

imagens, entramos numa abordagem relativamente nova, ausente das preocupações de 

pintores, fotógrafos, directores, entre outros, durante largos anos. A textura traduz-se numa 

qualidade de superfície com o poder de criar diferentes estados de espírito, na qual se incluem 

factores como a obscuridade, focalização e a elaboração de marcas (Bonnici, 2007:68). 

2.3.1.4. TOM 

O tom é a qualidade que distingue uma cor de outra – por exemplo, um amarelo de um 

vermelho. Corresponde ao comprimento de onda dominante (relembre-se a ilustração1, onde 

se encontram representados os tons); (Bonnici, 2000:68). 

2.3.1.5. PROPORÇÃO E ESPAÇO 

A proporção e o espaço são outros dos aspectos que compõem a linguagem visual. Afectando 

a recepção de informação por parte do observador, tornam possível a criação de diferentes 

impressões, mais ou menos harmoniosas, relacionadas com o tamanho e o formato, num 

determinado espaço, mas também pela posição que determinada imagem ocupa no espaço 

(Bonnici, 2000:62). 
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2.3.1.6. COMPOSIÇÃO 

A composição, ou geografia interior da mensagem visual, como Joly (2007) caracteriza, é uma 

das ferramentas plásticas fundamentais da análise de qualquer imagem. Como refere o autor, 

“o olho segue os caminhos que lhe foram preparados na obra” (2007:112). A composição 

passa, assim, pela hierarquização da visão, orientando a leitura da imagem, conduzindo a 

visão do espectador, desvendando um a um os seus segredos, deixando de lado a ideia de 

uma leitura global e automática. 

2.3.2. IMAGEM MENTAL OU MEDIÁTICA  

A imagem mental ou mediática designa uma aplicação que geralmente se designa por 

"imagem" – de uma instituição, empresa ou indivíduo. É, no fundo, a imagem mental que temos 

de algo, um reflexo mental de uma determinada imagem (Boas, 2008:35-36).  

A imagem mental, segundo uma óptica de imagem de marca, corresponde a uma alusão 

mental, individual ou colectiva, que insiste no aspecto construtivo e de identificação da 

representação, do aspecto visual ou de semelhança, que determinada o que a imagem de 

marca provoca no indivíduo (Joly, 2007:21). Por outras palavras, a imagem mental diz respeito 

à área afecta à psicologia, mais precisamente, à percepção, na qual a imagem é entendida 

como o resultado da recomposição da informação, transmitida pela retina e da informação 

processada e catalogada na memória (Anexo I). 

2.3.3. IMAGEM CORPORATIVA 

A imagem que uma qualquer empresa consegue transmitir para a sociedade que a envolve é 

resultado de todas as acções que esta efectua, tudo aquilo que consegue realizar e demonstrar 

– tudo o que faz e que a sociedade valoriza. Uma boa imagem corporativa depende daquilo 

que a empresa é, mas também daquilo que a empresa parece ser, aos olhos da sociedade. 

Esta relação entre a sociedade e a empresa encontra-se infimamente ligada a elementos que 

caracterizam e influenciam a imagem institucional, sendo eles: 

 As suas características humanas; 

 As suas características físicas; 

 As suas características psicológicas; 

 A sua qualidade;  

 A sua identidade visual – “A identidade visual da PT tem três elementos principais: 

marca, cores e tipografia. A utilização correcta destes elementos permitirá a criação de 

uma identidade visual coerente e distinta, diferenciando o universo PT de forma 

expressiva” (Portugal Telecom, Manual da Marca). 

 As suas campanhas de comunicação. 

Porém, a imagem positiva e ambiciosa que as empresas perseguem, junto da opinião pública, 

não é, nem pode ser, unicamente constituída por um sistema de comunicação eficiente. Esta 

surge da própria história e cultura da empresa – das suas acções de responsabilidade social, 
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do relacionamento aberto e amplo com os diferentes públicos. É criada a partir da forma como 

a empresa enfrenta crises e da transparência que demonstra, sempre que esta é exigida. A 

imagem institucional define como a empresa se parece aos olhos do público. No processo de 

formação desta imagem é sempre necessário ter em conta que esta advém da capacidade de 

abstracção de cada indivíduo (Chaves, 2001). 

2.3.4. MARCA 

A marca designa-se sob um conjunto coerente de signos, cores, formas e sons – simples 

contrastes e de poucas dimensões – que assumem uma identidade física e psicológica, e 

funções de diversos tipos. A marca é mais do que o produto, sem ela um produto é apenas 

uma simples “mercadoria”. É segundo Perez (2004:10), “o meio mais essencial pelo qual a 

empresa se manifesta visualmente”.  

Segundo a Associação Americana de Marketing “marca é, assim, um nome, designação, sinal, 

símbolo ou combinação dos mesmos, cujo propósito é identificar bens e serviços de um 

vendedor e diferenciá-los dos concorrentes” (Keefe, 2008). Funciona como um nome próprio 

que indica uma ascendência e origem, passando a funcionar como símbolo dessa origem. Tem 

o poder de identificar o produto e a empresa que o comercializa e que o produz, marcando 

esse produto com a insígnia da distinção que define a empresa.  

A marca transformou-se num dos traços fundamentais do mundo do consumo e, 

consequentemente, da sociedade contemporânea. Cada vez mais o consumidor deixa de 

consumir apenas um produto, passando a consumir as marcas a ele inerentes – do que 

decorre um efeito pragmático das marcas, estas valem os efeitos emocionais, afectivos e 

reactivos, bem como cognitivos, que são capazes de produzir no consumidor.  

Procurando aplicar o conceito ao estudo desenvolvido, no caso da Portugal Telecom, S.A., 

podemos afirmar que “a imagem de marca é um tema que a PT encara com elevado sentido de 

responsabilidade (…) espelho do relacionamento afectivo e racional que a empresa estabelece 

com a sociedade. Na óptica da PT, a marca deve reflectir as características da sua 

personalidade em termos de valores, atitude e compromissos transversais a todos os seus 

negócios, contribuindo deste modo, para o posicionamento adequado da empresa em cada 

sector do mercado e da sociedade.” (Portugal Telecom, 2009a). 

2.3.5. LOGÓTIPO 

O conceito de logótipo remete a duas origens fundamentais – uma vinculadamente grega e 

outra ligada a tipografia: “Logos” do grego que significa fala, palavra ou discurso na tipografia, 

porém, o termo designa um conjunto de signos indissociáveis. Segundo Perez (2004) “o 

logótipo é a chave de acesso imediato, ao universo representativo da marca” – a forma como 

as letras se encontram feitas e dispostas, e o espaço que ocupam. Neste, a cor e a forma são 

responsáveis pelas conotações emocionais que as marcas pretendem gerar, respeitando 

critérios de originalidade, capacidade de reconhecimento e memorização, versatilidade, 
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coerência e resistência. Em síntese, este denomina-se pela parte da marca que não pode ser 

vocalizada (Perez, 2004:52).  

2.3.6. MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS OU MANUAL DA MARCA 

O manual de normas gráficas, ou manual da marca, define sucintamente as regras que devem 

ser seguidas quando aplicados os elementos da marca desde a sua construção, definição das 

cores, até à sua aplicação em diversos suportes, sendo assim possível obter uma coerência, 

homogeneidade e integridade da imagem visual. Estes factores dão lugar a uma marca forte e 

consistente, na forma como comunica, em todas as suas áreas de negócio (PT Manual da 

Marca, 2009b). 

2.3.7. CULTURA 

O conceito de cultura foi dos conceitos mais discutidos durante o início do século XX, tema 

central do debate antropológico da época, devido às suas dimensões e possíveis perspectivas. 

Entendemos por cultura todos os conteúdos produzidos pelo Homem, objectivos ou 

subjectivos. O Homem surge, aqui, enquanto sujeito passivo e activo na criação de cultura, o 

nascimento define cultura, a aculturação segue-se-lhe dando lugar à criação de novas ideias 

por parte do Homem o que o torna já não um mero objecto da cultura, mas sim um sujeito 

activo dentro desta.  

A evolução do conceito de cultura e as suas diferentes dimensões está associado à utilização 

de diferentes metodologias e matrizes conceptuais de análise, assim como ao estudo separado 

de diferentes elementos culturais. Em termos operativos, cultura é genericamente considerada 

como o desenvolvimento espiritual, intelectual e estético de uma sociedade ou povo. O homem 

é o agente, simultaneamente, o sujeito e o objecto. A cultura é, então, um fenómeno dinâmico 

que acompanha a evolução do homem em sociedade, aquilo que “torna a vida digna de ser 

vivida” (Eliot, 1988). 

2.3.7.1. CULTURA VISUAL 

A visão é o nosso sentido mais explorado, desempenhando um papel primordial na nossa 

formação cultural, não só letrada como visual. Mas a visão – a funcionalidade sem a qual não 

poderíamos desenvolver uma cultura visual – é muito mais do que somente o mecanismo 

ocular de receber e manusear correcta e eficazmente toda a informação proveniente dos olhos. 

É pois, a nossa capacidade cerebral – e logo a nossa funcionalidade pensante – que nos vai 

permitir adquirir uma cultura visual.  

Sucintamente, cultura visual designa todo o saber que adquirimos através da observação de 

objectos, exclusivamente visuais – distinguindo-se, assim, da cultura letrada, ainda que ambas 

sejam adquiridas por via dos órgãos dos sentidos. A cultura visual assume-se, hoje, como parte 

fundamental de um cidadão esclarecido e contribui para o homem apregoado por Alvin Toffier 

(1984), quando afirma que “nunca na história houve tanta gente razoavelmente instruída, 
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colectivamente armada com uma gama tão incrível de saber” (Toffier, 1984: 438) (veja-se 

também Boas, 2003:32-33). 

2.3.7.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional assume-se como um conceito fundamental na compreensão das 

estruturas organizativas. Segundo Gil (1991), o conceito permite relacionar e aplicar variadas 

noções como os valores, a qualidade de vida no local de trabalho e a identidade.  

A cultura de uma organização será, nesta óptica, um conjunto de características que a 

individualiza e a torna única, perante qualquer outra. Para Bilhim, (1996), a cultura significa 

mais do que as normas ou os valores do grupo, traduzindo-se numa resposta genérica aos 

problemas que podem surgir, baseada em sucessos conseguidos perante situações passadas 

(veja-se também Matias, 2003). 

2.4. FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

Tendo por base os estudos de enquadramento já referidos, foi então possível colocar diversas 

hipóteses que direccionaram e encaminharam todo o estudo, no sentido de melhor entender a 

temática, de expor verdades sobre cada um dos conceitos, relações entre os diversos 

elementos e importâncias de entre os compostos da linguagem visual. 

 A linguagem visual assume hoje uma grande importância, dada a sociedade de 

consumo na qual vivemos. 

Na realidade vivemos sob os adventos de uma nova etapa do desenvolvimento social, que 

segundo Lipovetsky (2004), assenta numa sociedade liberal, flexível, fluida e despegada de 

princípios estruturantes, na qual o consumo absorve e integra as várias dimensões da vida 

social, numa lógica de consumo emotivo que se encontra inteiramente ligado ao prazer.  

Esta nova etapa do desenvolvimento social, assente no consumo como motor da sociedade, dá 

lugar a um indivíduo narcisista, maduro, responsável e organizado, que rompe com o narcisista 

libertino e irresponsável, porém paradoxal da pós-modernidade. Como refere Baudrillard 

(1891), um indivíduo simultaneamente mais adulto mas mais irresponsável, menos ideológico 

mas mais dependente das modas, mais aberto mas por outro lado mais influenciável, mais 

crítico mas mais superficial, mais céptico mas menos profundo. Um indivíduo que vive numa 

sociedade paradoxal, caracterizada pela inexistência de duas fases de uma moeda, ou seja, 

uma sociedade aberta e neutral, na qual todas as acções e indivíduos são aceites, tidos e 

vistos como únicos. 

 O espectador selecciona apenas algumas das informações chave da imagem.  

A imagem que a percepção nos fornece do mundo não é uma reprodução exacta do mundo 

exterior na sua realidade física. Perante a multiplicidade de estímulos o ser humano não é um 

receptor passivo – selecciona e discrimina os estímulos de tal modo que os mesmos podem 

ser interpretados de diferentes modos, por diferentes indivíduos.  
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A percepção do mundo exterior é algo que o Homem vai construindo através do processo de 

comunicação inter-pessoal. Ela desenvolve-se em função do contexto sócio-cultural em que se 

vive, através dos sentidos que capta da realidade envolvente. Desta forma, o comportamento 

de cada um forma-se em função da experiência individual e das coisas percepcionadas. Em 

suma, em função da percepção que se faz da realidade. 

Para que melhor se entenda este ponto é necessário explicar que o mundo dos objectos não 

se percepciona aos nossos olhos tal e qual como ele realmente é – as mensagens precisam de 

ser, primeiramente, processadas e interpretadas. A sobrevivência e a adaptação dos indivíduos 

realiza-se, assim, na medida em que eles e o meio criam e estabelecem um objectivo entre si. 

As nossas percepções são, assim, influenciadas por uma série de factores relativos à 

personalidade do sujeito, motivações e interesses, atitudes e expectativas do mundo, 

experiências, hábitos e elementos culturais diversos (Davidoff, 2001). 

  O sentido da leitura molda a concepção da composição. 

Segundo Joly, a composição, ou geografia interior da mensagem visual, é um dos seus 

utensílios plásticos fundamentais. Em qualquer imagem, a composição é essencial respeitando 

sempre, ou rejeitando, um certo número de convenções que vieram sendo elaboradas ao longo 

dos anos, variando conforme os períodos históricos, bem como os estilos.  

No que respeita à imagem publicitária, a composição da mesma é estudada de tal forma que o 

olhar selecciona apenas algumas informações-chave da imagem – numa leitura que não 

confere o mesmo valor a cada elemento localizado em locais diferentes da página. Uma leitura 

da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou os seus inversos, implica uma composição 

específica – tenhamos como exemplo consciente a escrita árabe por exemplo, ou o mandarim 

(Joly, 2007:112-114). 

 A construção focalizada: as linhas (traço, cores, iluminação, formas) convergem 

para um ponto da imagem, funcionando como uma montra; 

 A construção axial: coloca o cerne no eixo do olhar, em geral exactamente no 

centro da imagem; 

 A construção em profundidade: a essência está integrada num cenário em 

perspectiva, ocupando a frente da cena, no primeiro plano; 

 A construção sequencial: convida o olhar a percorrer a imagem de modo a que, 

no final do seu trajecto, caia sobre a essência (Joly, 2007:112-114). 

 A textura cria estados de espírito diferentes, assim como o tom. 

A textura, segundo Joly (2007), tem o poder, assim como o tom, de criar a partir de sensações 

visuais outro tipo de sensações – tácteis, auditivas, olfactivas – activando fenómenos de 

correspondência sinestésicas. Criam estados de espírito diferentes que podem assumir a forma 

de uma ilustração, fotografia ou manipulação digital. Incluem factores tais como: a obscuridade, 

a focalização, a elaboração de marcas e distorções acidentais. É de relembrar, neste ponto, 

que “a linguagem visual não depende do texto da imagem” (Bonnici, 2000: 68). 
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 A forma das letras permite-nos criar juízos de valor. 

 Permite-nos definir a marca como Moderna; 

 Permite-nos definir a marca como Antiquada; 

 Permite-nos definir a marcar como divertida; 

 Permite-nos definir a marca como marca de “Classe”; 

…unicamente com base na forma da letra.  

A interpretação das formas, tal como dos outros elementos anteriormente descritos, advêm de 

um pensamento essencialmente antropológico e cultural, entendida como a aparência do 

corpo/objecto e os seus contornos (Joly, 2007:115). As formas representam uma compreensão 

clara e rápida da imagem, permitindo criar juízos de valor, criando uma mudança emocional no 

indivíduo que percepciona as imagens. Podemos afirmar, fundamentados por Bonnici (2000), 

que cada “família” de formas de letra tem variações de peso – mudando de elegância para a 

impetuosidade – e quando combinadas com a cor, originam hipóteses ínfimas de mudanças 

emocionais. Assim, se a forma das letras for encarada como uma forma gráfica, em vez de um 

símbolo linguístico, as qualidades tornam-se mais aparentes: “não existe algo como: mantém-

no simples. Utiliza qualquer tipo de letra” (Bonnici, 2000:55). No fundo: 

 Linhas curvas e formas redondas são sinónimo de suavidade; 

 Linhas rectas representam o minimalismo e o bom gosto. 

 

2.5. MODELO DE ANÁLISE 

Quadro 1 - Sistematização do Enquadramento Conceptual 

Pergunta de Partida 

 

Terá o mundo da Linguagem 

Visual uma real e efectiva 

importância na cultura 

organizacional? 

 

Paradigma Paradigma construtivista 

 

Conceitos 

 

Imagem; Cor; Textura; Forma; Proporção e Espaço; 

Composição; Marca; Identidade Visual; Logótipo; Manual de 

Normas; Cultura; Cultura Visual 

 

Objectivo 

 

Pretende-se objectivar a importância dos vários elementos que 

compõem a linguagem visual numa óptica da cultura 

organizacional 

Objectivos Específicos 

Compreender os conceitos 

teóricos que envolvem um estudo 

semiológico; a importância da 

linguagem visual e dos seus 

elementos; as razões que 

levaram a PT a alterar a sua 

imagem de marca e o porque dos 
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elementos escolhidos 

Objecto de Estudo 

 

Portugal Telecom, S.A., vulgarmente conhecida por PT 

Hipóteses 

 

A linguagem visual assume hoje uma grande importância, dada 

a sociedade de consumo na qual vivemos. 

O espectador selecciona apenas algumas das informações 

chave da imagem. 

O sentido da leitura molda a concepção da composição. 

A textura cria estados de espírito diferentes, assim como o tom. 

A forma das letras permite-nos criar juízos de valor. 

 

3. METODOLOGIA  

3.1. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL 

A recolha de dados e de informação, na execução de um estudo, é crucial se tivermos em 

conta que a qualidade do produto final advém da qualidade dos dados recolhidos e analisados 

– recorrer à informação disponível, já teorizada por outros. 

Quando falamos de investigação documental é necessário ter em conta os seus métodos e 

técnicas de recolha, análise e resumo – analisar um documento, entenda-se por isto um 

material informativo, que contém informação sobre um determinado fenómeno, que existe 

independentemente da acção do investigador (Moreira, 2007:153) – não é de todo praticável, 

sem antes ter colocado devidamente quer as questões de partida, quer os objectivos ou 

mesmo as hipóteses de estudo. 

Numa classificação genérica das fontes de dados, definimos, por um lado, os dados primários 

e, por outro, os secundários. Tendo em vista a presente investigação os dados primários dizem 

respeito ao objecto em estudo, ou seja, à Portugal Telecom, S.A. – que permitiu a recolha de 

informação base, sobre a própria empresa, as suas escolhas e intenções, informação esta que 

não se encontra vinculada em documentos que possamos obter apenas com o recurso à 

pesquisa. Genericamente, estes representam elementos de observação, entrevistas ou 

inquéritos, obtidos intencionalmente na procura da resolução do problema de partida, 

representando, talvez, os elementos mais valiosos da investigação.  

Por outro lado, e não menos importantes, os dados secundários, ou fontes secundárias, que 

incluem documentação institucional de carácter público, documentos pessoais de carácter 

privado e ainda documentação audiovisual – agregam os ditos materiais provenientes dos 

media, de livros e outra documentação que detiveram uma importância extrema na 
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contextualização, tematização e refutação, dos dados adquiridos junto da Portugal Telecom, 

S.A. (Moreira, 2007: 154). 

Além do referido, sobre a utilidade deste método, torna-se importante mencionar sucintamente 

as vantagens, assim como os inconvenientes, da utilização de materiais documentais. É 

sempre necessário ter em conta a sua autenticidade e disponibilidade – entenda-se por isto a 

relação do documento com o tema – a sua credibilidade e a interpretação dos documentos, que 

possibilitará alcançar um resultado o mais fidedigno possível. 

3.2. ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

As entrevistas adoptam cada vez mais a forma de um diálogo que implica sempre a existência 

de dois elementos – um entrevistado e um entrevistador – e talvez seja esta a característica 

que faz desta técnica a mais utilizada na investigação social. As entrevistas podem adoptar 

uma diversidade de formas – das mais centradas às mais abertas – importando para o caso 

referir aquelas que se inserem nesta última categoria, como é o caso da entrevista semi-

estruturada, a qual é guiada por um conjunto de perguntas e questões básicas a explorar, mas 

nas quais nem a sua redacção, nem a sua ordem, se encontram pré-determinadas, fluindo com 

o fluir da conversa (Moreira, 2007:203). 

Qualquer entrevista pressupõe a escolha de entrevistados, uma pesquisa sobre os mesmos e 

uma redacção de um guião, que se poderá alterar ao longo da mesma, mas que deverá manter 

sempre a sua génese.  

Ao analisar a linguagem visual tornou-se primordial contactar com aqueles que mais entendem 

sobre a base temática do tema, como é o caso de especialistas em Semiologia e em 

Imagem: Mestre Célia Belim (Professora assistente no Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, na área da Psicologia Social, Semiologia e Teoria da Imagem), Mestre Leonardo 

Springer (designer gráfico e Professor de desenho e projecto de Design Visual, na Escola 

Superior de Design), Professor Luís Morais (Professor de Semiótica, na Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias), Dr. Diogo Costa e Dr.ª Sofia Tamagnini, designers gráficos e 

membros do departamento de Comunicação e Imagem Corporativa da Portugal Telecom. Não 

esquecendo os responsáveis pela marca: Dr. Francisco Marinho (gestor de projectos de 

comunicação da direcção de comunicação integrada da Portugal Telecom), peças que foram 

fundamentais para o estudo do objecto em análise (Anexo II) 

3.3. INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

A estratégia de recolha de informações organizada, perguntando directamente e de modo 

uniforme aos indivíduos, abarca situações muito diversas que podemos designar por inquéritos, 

sondagens políticas, estudos de mercado, censos, entre outros. Para o presente caso, importa 

discutir as vantagens do inquérito por questionário (não presencial, ou seja, online), perante as 

demais: 

 Permite contactar uma amostra relativamente elevada a baixo custo; 
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 A grande impessoalidade da relação permite recolher dados muito fidedignos;  

 Podem ser dadas explicações adicionais;  

 Ideal para abordar temas socialmente sensíveis; 

 Adapta-se à disponibilidade de cada um dos inqueridos. 

Num inquérito, o instrumento básico de recolha de informação centra-se no questionário, que 

se define enquanto um conjunto de perguntas estandardizadas que, regra geral, objectivam 

estimar grandezas absolutas e relativas, descrever “algo” ou verificar hipóteses (Moreira, 

2007:231).  

De forma simples e meramente conclusiva, abarcando uma grandeza relativa, o inquérito por 

questionário surgiu no estudo como forma de esclarecer hipóteses, opiniões do público sobre a 

Portugal Telecom, S.A. – entenda-se por público, o target constituído pelos 

consumidores/clientes dos produtos e serviços PT – implicando para tal o recurso a imagens, 

para além de perguntas-chave, que foram devidamente preparadas e aplicadas de uma forma 

simples e concisa chegando ao entendimento geral dos inquiridos (Anexo III). 

Para o efeito o universo de estudo é composto por indivíduos do sexo feminino e masculino, 

com idades igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal (Continental e Ilhas) – no 

fundo, um universo de estudo desconhecido.  

A amostra com 300 indivíduos (resultado de três meses de aplicação via online) pode ser 

classificada como uma amostra de julgamento, cujas unidades de amostragem foram 

seleccionadas por razões de facilidade – foi, no fundo, inteiramente seleccionada tendo por 

base um critério de conveniência – agregando cerca de 65% de inquiridos do sexo feminino, 

aproximadamente 35% do sexo masculino, na sua maioria com idades compreendidas 

entre os 18 e os 24 anos (51,5%), com curso superior (72,3%) – compreendendo a categoria 

“curso superior completo” e “curso superior incompleto” – estudantes (41,6%) e residentes no 

Continente, mais propriamente no distrito de Lisboa (77,4%). 
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CAPÍTULO 2 – LINGUAGEM VISUAL - A IMAGEM NA CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO 

1. A SOCIEDADE DA IMAGEM 

1.1. PAPEL DA LINGUAGEM VISUAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

A imagem é, incontestavelmente, um dos vectores que mais homogeneamente tem dominado 

a comunicação contemporânea: “vivemos numa sociedade que vive da «imagem». É ela que 

nos transmite todo um conceito e é a linguagem utilizada que faz com que criemos ligações e 

proximidade com certas marcas” (segundo Tamagnini, em entrevista em anexo). 

Mas porque é a imagem um vector incontestável na comunicação contemporânea? Porque 

todos nós enquanto espectadores e consumidores, actuantes no mundo que faz de nós meros 

objectos de consumo, somos consumidores de imagens. Apercebemo-nos de que a imagem, 

“longe de ser um flagelo contemporâneo ameaçador”, é um meio de expressão e de 

comunicação que nos liga às tradições mais antigas e mais ricas da nossa cultura. A sua leitura 

mantém em nós uma memória que apenas exige ser um pouco estimulada para se tornar num 

utensílio de autonomia (Joly, 1999, p. 137).  

A expressão "linguagem visual" surge constantemente nos textos de design. Considerado um 

vocabulário de elementos básicos (pontos, linhas, formas, texturas e cores) que se encontra 

organizado numa vasta gramática de contrastes: equilíbrio/instabilidade, simetria/assimetria, 

duro/suave, leve/pesado, entre tantos outros.  

O termo é uma simples metáfora que compara a estrutura do plano pictórico à gramática e à 

sintaxe à linguagem. O efeito desta comparação leva à segregação entre visão e linguagem. 

Os dois termos são apresentados como análogos, mas inconciliáveis – linhas paralelas que 

nunca convergirão. 

A linguagem visual é, no fundo, um elemento primordial nos processos de comunicação de 

qualquer sociedade contemporânea – determina emoções, sensações e define 

comportamentos de consumo. Hoje observamos que em qualquer quadrante da sociedade – 

seja ele económico, político, social e cultural – existe a preocupação, constante, com a imagem 

dos produtos, das organizações e mesmo dos organismos públicos (segundo Costa, como 

entrevista em anexo). 

A imagem sempre exerceu um papel narrativo, descritivo e persuasivo nas sociedades de 

todos os tempos. Se fizermos um passeio demorado pela História da Humanidade, 

conseguimos identificar a presença constante de imagens nos vários campos do saber e do 

conhecimento. De volta aos tempos actuais temos as novas tecnologias que criam imagens 

cada vez mais sofisticadas, vulgarizam o seu uso, ampliam de forma inimaginável a sua 

difusão, tornando-se parte integrante e indispensável na construção do conhecimento 

contemporâneo. 

Entretanto, o uso dessas imagens não se dá de maneira natural. A sua produção é pensada, 

são realizadas escolhas, os códigos são estabelecidos e atribuídos a determinados símbolos, a 
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signos e a sinais – o que significa dizer que existe uma linguagem visual que deve ser 

aprendida para que ocorra a comunicação. Mas a linguagem visual não é apenas um sistema 

de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos e que pode ser percebida pelos 

órgãos dos sentidos; é também um meio de apreender conceitos, de ampliar e de produzir 

conhecimento e é, acima de tudo, um instrumento de formação de consciência. 

A linguagem visual, aplicada numa óptica da cultura organizacional, apela a algo de profundo e 

mítico. “Uma marca de sucesso já não se limita a representar produtos (…) A “marca” deve 

remeter o consumidor para uma outra dimensão” (segundo Marinho, entrevista em anexo). 

Deve construir uma envolvente associada à imagem da marca e, consequentemente de 

preferência para com os produtos ou serviços – mesmo para com a história da empresa. “Um 

factor essencial é a coerência de todos os produtos da marca (…) é essencial que haja vários 

factores que identifiquem com clareza aquela marca, com produtos ou serviços determinados, 

com uma história bem definida, com identificações claras a sentimentos e conceitos” (idem, 

como entrevista em anexo). 

No fundo, a linguagem dita convencional é essencial para a manutenção das relações sociais. 

A oralidade e a escrita são vitais para o funcionamento de qualquer sociedade da comunicação 

contemporânea. A par desta existe a linguagem visual que não se sobreporá ou esmagará a 

linguagem oral, mas que “tem vindo, cada vez mais, a ocupar um lugar e um papel de relevo” 

(segundo Belim, como entrevista em anexo). Desde a década de 50, do século passado, que 

Marshall McLuhan (1969) falava do Homem tipográfico, “que vive pelos olhos, que consome 

imagens visuais (…) o Homem que forma as suas imagens cerebrais a partir daquilo que 

recebe via visual” e como também Pierre Guiraud (1980), para contextualizar em termos 

teóricos, referiu que “vivemos numa sociedade de imagem, a imagem visual, que impacta, que 

persuade, que define significados, que nos faz agir de acordo com esses significados, que são 

ditos através das imagens visuais” (segundo Belim, entrevista em anexo). 

1.2. IMPORTÂNCIA DOS ELEMENTOS VISUAIS 

Sempre que alguma coisa é projectada, esboçada, pintada ou desenhada, até mesmo 

rabiscada, esculpida ou gesticulada, cria em si uma substância visual composta por uma lista 

básica de elementos sem a qual, directa ou indirectamente, de forma objectiva ou subjectiva, 

não seria possível fazer a sua leitura. 

Neste contexto, os elementos visuais constituem a substância mais básica daquilo que vemos: 

a cor, a forma, a textura, a proporção e composição – matéria-prima de toda a informação 

visual em termos de opções e combinações selectivas. A estrutura da obra visual é a força que 

determina quais os elementos visuais presentes e com qual ênfase essa presença ocorre. Por 

mais simples que estes se afigurem é possível manipulamos de modo a persuadir o 

consumidor, podendo ser utilizados com grande complexidade de intenção (Dondis, 1991:51-

83). 
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Todas as cores puíssem características que nos afectam ao nível psicológico, transmitindo-nos 

diferentes tipos de sensações: “a cor é uma potência que influencia directamente a alma” 

(Fletcher, 2001:64). Porém, todos os seus significados resultam de uma interpretação um tanto 

ou quanto objectiva e facilmente contestável. 

A forma das letras ou a tipografia é a primeira regra do design, “quanto mais as pessoas lêem, 

mais tipos de letra os designers produzem (…) podemos viver numa cultura da imagem, mas 

estamos a amontoar alfabetos” (O´Reilly, 2003:77). A tipografia é no fundo componente de toda 

a comunicação escrita e, por conseguinte, nada mais fez que seguir as tendências dos tempos 

modernos desencadearam um recurso em massa à simplificação (veja-se também Vilas-Boas). 

A textura é o elemento visual que com maior frequência serve de substituto para as qualidades 

de um outro sentido: o tacto. Na verdade podemos apreciar e reconhecer a textura através da 

visão. É possível que uma textura não apresente qualidades tácteis mas apenas ópticas. São 

no fundo experiências singulares: “o julgamento do olho costuma ser confirmado pela mão 

através da objectividade do tacto” (Dondis, 1991:51-83). Relacionada com a textura, a 

composição, funde-se numa substância de variações mínimas na superfície material, que deve 

funcionar como uma experiência sensível e enriquecedora (idem, 1991:51-83). 

O mundo em que vivemos é dimensional e o tom, aliado à textura, é um dos melhores 

instrumentos de que dispõe o criador para indicar e expressar essa dimensão. A perspectiva é 

o método para a criação de muitos dos efeitos visuais presentes no nosso ambiente natural e 

para a representação do modo tridimensional numa forma gráfica bidimensional (idem, 

1991:51-83). 

No conjunto dos seus elementos, que são ainda completados pelo aspecto, pela imagem e 

pela proporção, a linguagem visual não se reduz a um simples relação de um para um entre os 

elementos visuais e a mensagem. Em conjunto, os vários elementos podem exaltar as suas 

qualidades individuais ou entrar em conflito. E esta ideia é necessário reter antes de tomarmos 

em consideração os significados literais e simbólicos na imagem (Bonnici, 2000:76) 

1.3. REEDUCAR AS MENTES 

Qual o papel do designer gráfico na reeducação das mentes? Na criação de imagens 

coerentes? De uma imagem forte? Quando se fala de imagem todas as pessoas têm uma 

opinião e o problema é que essas opiniões não são educadas (…) O tentar educar os clientes a 

nível da imagem é muito trabalhoso, mas recompensador quando conseguimos passar alguma 

da nossa formação” (segundo Tamagnini, entrevista em anexo). 

Para os designers o mérito da intuição, instinto e casualidade é muito importante – através 

destas directrizes produzem-se efeitos emocionais, criam-se novas formas, inventam-se 

imagens fortes. Captar a atenção num campo dominado por imagens penetrantes parece ser, 

ou pelo menos deveria ser, a tarefa mais importante (Bonnici, 2000:80). No fundo, uma 

compreensão funcional da linguagem visual – pelos designers bem como por aqueles que os 
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encarregam do design – eliminará as mensagens misturadas e fortalecerá a comunicação 

(idem, 2000:78). 

O designer é no fundo uma espécie de ser híbrido, com coração de artista e razão de cientista, 

colocando-se sempre em posição de questionar o mundo. Citando Pedro Brandão “talvez 

porque não dispõe ainda de um campo conceptual de fronteiras bem demarcadas e de um 

domínio disciplinar rígido, o design pode utilizar vários saberes e realizar pontes 

interdisciplinares preciosas” (2002, p. l).  

Vemos o designer enquanto "cidadão do mundo" – receptivo a todas as culturas e todas as 

influências do tempo presente e passado – capaz de ter uma abordagem, ora empírica, ora 

consubstanciada, capaz de desempenhar um papel vital na reflexão sobre a sociedade actual.  

No fundo, o trabalho gráfico é sempre condicionado pelo cliente. No entanto, cabe ao design 

explicar e justificar que muitas das ideias podem não fazer sentido ou não funcionar. Cabe-lhe 

apresentar alternativas: “o nosso papel é o de simplificar as ideias do Cliente, tentando mostrar 

graficamente as melhores opções de comunicação” (segundo Costa, como entrevista em 

anexo). 

 

2. UM CONSUMIDOR NA SOCIEDADE VISUAL: RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 

2.1. LINGUAGEM VISUAL SEGUNDO O CONSUMIDOR 

2.1.1. RELAÇÃO CONSUMIDOR COM A LINGUAGEM VISUAL 

   2.1.1.1. ELEMENTOS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

A maior ou menor ligação dos indivíduos a uma determinada imagem encontra-se relacionada 

com a relevância que os mesmos atribuem a cada um dos elementos que compõe a imagem 

de marca. Os logótipos, como imagens que espelham a personalidade de uma marca, não 

fogem a esta regra e, neste sentido, torna-se primordial às empresas que conheçam antes de 

mais os gostos e as preferências do seu público-alvo, tendo sempre em mente que a sua 

imagem deverá ser o espelho de desejos e ambições dos consumidores. 

Neste contexto, procurou-se avaliar qual o elemento da linguagem visual com maior relevância 

para os inquiridos. A maioria dos inquiridos (63,6%) respondeu que a “cor” é o elemento 

da imagem de uma marca de maior importância. Por outro lado, 14,1% respondeu “forma 

das letras”, 9,4% o “espaço e a proporção”, 6,6% o “tom e a textura” e 6,3% “outro” (entenda-se 

por “outro”, “todos os anteriores”, o “design”, o “movimento”, a “inovação”, entre outros) (cf. 

Gráfico 1). 

É possível também verificar que do número total de mulheres, que responderam a esta 

questão, cerca de 65% responderam “cor” – ultrapassando os cerca de 62%, do número total 

de homens, que responderam “cor”. Sendo que, do número total de indivíduos que fazem 
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parte da faixa etária dos “18 aos 24 anos” e que responderam a esta questão 64% respondeu 

“cor”. 

Gráfico 1 - Qual o elemento, na imagem de uma marca, que considera mais importante (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Mas porque considera o inquirido determinado elemento aquele que desempenha um papel de 

destaque e/ou de relevo na imagem de uma marca? 

Segundo o público inquirido as suas escolhas prendem-se com a facilidade de memorização 

inerente ao elemento visual escolhido, assim como a sua apelatividade e a forma como estes 

traduzem a personalidade da própria marca – definida pelos consumidores como os seus 

objectivos, missão e, no fundo, o seu desempenho enquanto empresa.  

Com menor relevância foi também referenciada a criatividade, inerente aos elementos da 

linguagem visual seleccionados, a forma como estes são determinantes de “gostos” pessoais e 

percepções sobre as marcas, a simplicidade e a harmonia a eles inerentes. 

2.1.2. RELAÇÃO DE SIGNIFICADOS  

As pessoas podem estar divididas pelas ideias, mas encontram sempre uma base comum nos 

sentimentos. Neste sentido, é preciso ser relembrado que as linguagens não verbais, como é o 

caso da linguagem visual, comunicam mensagens através do meio dos sentimentos (Bonnici, 

2000). Ou seja, se não formos capazes de compreender os sentimentos que as pessoas 

atribuem a determinado elemento, estaremos a cair no erro de criar uma imagem de marca que 

rapidamente se tornará obsoleta aos olhos do consumidor 



Linguagem Visual: A Imagem na Cultura Organizacional – Estudo de Caso 

Universidade Técnica de Lisboa | Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

40 
 

2.1.2.1. SIGNIFICADO DA COR 

    2.1.2.1.1. ASSOCIAÇÕES  

Neste ponto é necessário compreender de que forma é que o consumidor percepciona as 

cores. Ou seja, quais são os efeitos cognitivos que estas provocam no seu inconsciente. Ao 

pedir que estes atribuíssem uma palavra capaz de caracterizar toda uma cor, as respostas em 

muitos casos assemelharam-se. No fundo, muitos foram aqueles que ligaram as cores a 

determinadas emoções, como a paz, harmonia ou o seu oposto, a irritação; enquanto outros, 

ligaram as cores a objectos do dia-a-dia (deixo aqui uma nota que se relaciona com a forma 

como percepcionamos as cores enquanto seres visuais. Ou seja, não nos podemos esquecer 

que um indivíduo invisual nunca poderia atribuir uma cor a um objecto, tornando neste ponto 

importante compreender meramente quais os sentimentos associados à cor). 

O que é então o azul? Na opinião do público inquirido, é “calma”, é “mar”, “harmonia” e 

“tranquilidade”. Uma cor “espiritual” que na sua imensidão transmite “segurança”, “formalismo”, 

“fidelidade”, “certeza” e “energia”. É uma cor “familiar”, “leve” e “livre”, “melancólica” e 

“moderna”, “pura” e “verdadeira”. 

O amarelo? É “alegria”, “amizade”, “calor” e “sol”. É a “manhã” que desperta, a “fome”, a 

“diferença”. É “berrante”, “estimulante”, “perceptível” e “irritante”. É “ansioso”, é “ausente”, é 

“agitação” e “animação”. 

O branco? É “elegância”, “calma” e “tranquilidade celestial”. É “discreto”, é “frescura”, é “paz” e 

“neutralidade”. Uma plenitude de imensa “pureza”, “simplicidade” e “tranquilidade”. É “simples” 

e “vulnerável”. 

O laranja? É “adrenalina”, “acção” e “actividade”. Personifica a “atracção”, o “calor” e o 

“choque”. É um “desafio”, “dinâmico”, “divertido” e “doce”. É “energia”, “entusiasmo” e “euforia”. 

É um mundo de “imaginação”, “intenso” e “irreverente”. 

O preto? É “ausência”, é o “caos” e a “convicção”. É um eterno “clássico”, “discreto” e 

“elegante”. É um estado de espírito “intenso”, é “luto” e “luxúria”. É “mistério”, é “morte”, é 

“obscuro”. Reverte-se de “robustez”, “prestígio” e “poder”. 

O vermelho? É “amor” e “paixão”. “Alarme” e “agressividade”. É “ardente” e “atractivo”, “belo” e 

“cativante”. É “charme”, é “coragem”, é “coração”, “desejo” e “diferença”. “Euforia” e “excesso”. 

É no fundo, “força”, “guerra”, “paixão” e “intensidade”. 

E o verde? É “biológico”, é “árvore”, é “natureza”. “Alegria” e “descontracção”. “Esperança”. Um 

estado “Zen” de “frescura”. “Luminoso” e “positivo”. É “vida”, é “ecologia”, “saúde” e 

“sustentabilidade”. 

Neste contexto, e como pudemos ver a um nível teórico, todas as cores puíssem 

características que nos afectam ao nível psicológico, transmitindo-nos diferentes tipos de 

sensações (Fletcher, 2001:64) – o vermelho do sangue e do fogo, o azul do céu ou o verde das 
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plantas, o preto do luto ou o branco da pureza, demasiadas referências que, com o uso da 

memória, podem reactivar sentimentos (Joly, 2007:116). São, no fundo, referências resultado 

da nossa cultura e que se tornam comuns a todos os indivíduos que a constituem. 

Mas como será que reage o consumidor quando confrontado com diferentes cores e diferentes 

significados que a eles lhe associamos (cf. Figura 2)? Do número total de inquiridos 70,2% não 

concordou com a legenda atribuída às cores – por exemplo a legenda “harmonia” 

descrevendo o tom mais escuro de azul da gama de cores PT (cf. Ilustração 1) (cf. Gráfico 2). 

 

Figura 2 - Esquema de Cores e Respectivas Legendas 

 

Fonte: Imagem retirada do inquérito como em anexo. 

 

É também possível verificar que do número total de mulheres, que responderam a esta 

questão, cerca de 78% respondeu “não concordo” – sendo que 58,2%, do número total de 

homens homens, respondeu “não concordo”. Sendo que também é possível verificar que do 

total de inquiridos com idades compreendidas entre os “18 e os 24 anos”, cerca de 78% 

respondeu “não concordo”. 

 

Gráfico 2 - Concordou com as legendas das cores? (%) 

  

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 
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Foi então dada a possibilidade ao consumidor de recolocar as legendas nas imagens – 

“sobriedade”, “harmonia” e “referência” – atribuindo novos significados às cores, com as quais 

anteriormente não concordaram e, neste sentido, os inquiridos tenderam a colocar a 

designação “harmonia”, “referência” e “sobriedade”, seguindo um esquema de cores que tem o 

seu início no tom mais claro e se estende até ao mais escuro (cf. Figura 3). 

 

Figura 3 - Esquema de Cores e Respectivas Legendas 

 

Fonte: Imagem retirada do inquérito. 

 

2.1.2.2. SIGNIFICADO DAS FORMAS  

Procuremos agora compreender o significado das formas na percepção do consumidor. Sem 

que estes necessitassem de racionalizar, ou seja, procurando uma resposta instantânea, um 

SIM em segundos, foi pedido ao inquirido, uma resposta intuitiva, sobre qual das formas de 

brochuras apresentadas este escolheria para comprar, acreditando que nestas se venderiam 

serviços ou produtos inerentes a uma marca de telecomunicações (cf. Figura 4). 

 

Figura 4 - Imagem de Brochuras 

 

Fonte: Imagem retirada do inquérito como em anexo. 

 

Neste sentido, a maioria dos inquiridos (52,8%) respondeu escolher a forma de “Gota” (cf. 

Figura 4, Imagem 1) como aquela que seria mais apelativa, tout court. Por outro lado, 47,2% 

respondeu que a forma “Rectangular” (cf. Figura 4, Imagem 2) seria aquela que, a seu ver, 

seria mais apelativa para uma brochura de diferentes produtos de telecomunicações (cf. 

Gráfico 3). É ainda possível verificar que do número total os inquiridos que fazem parte da 

faixa etária dos “18 aos 24 anos” 57% responderam “Gota”. 
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Gráfico 3 - Se estas imagens fossem brochuras de diferentes produtos de telecomunicações, que produto acha 

que seria mais apelativo? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

2.1.2.3. SIGNIFICADO DA COMPOSIÇÃO 

No que concerne à composição confrontamos o inquirido com diferentes composições do 

logótipo da Portugal Telecom e respectiva assinatura – para o efeito “PT Fundação” (cf. Figura 

5). Neste contexto, pode-se aferir que a maioria dos inquiridos (51,4%) respondeu preferir a 

assinatura no canto inferior direito (aquela que na realidade é a composição adoptada pelo 

grupo) (cf. Figura 5, Imagem 1); 27,3% respondeu preferir a assinatura “por baixo” do logótipo 

(cf. Figura 5, Imagem 4); 10,8% e 10,5% da amostra respondeu preferir a assinatura no “canto 

superior direito” (cf. Figura 5, Imagem 2) e “por cima” do logótipo (cf. Figura 5, Imagem 3), 

respectivamente (cf. Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada do inquérito como em anexo. 

 

É também possível verificar que do número total de mulheres que responderam a esta 

questão cerca de 54% responderam preferir a assinatura no “canto inferior direito”, sendo que, 

cerca de 52% dos homens responderam preferir, igualmente, a assinatura no “canto inferior 

direito”. 

Figura 5 - Logótipo Portugal Telecom e Assinatura 

 

1 
2 3 4 
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Gráfico 4 - Quais destas combinações funcionam? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

3. UMA ÓPTICA DA CULTURA ORGANIZACIONAL: PORTUGAL TELECOM – IMAGEM (QUE) MARCA 

3.1. IMPORTÂNCIA DA IMAGEM DE MARCA DAS TELECOMUNICAÇÕES  

  3.1.1. MARCAS QUE FICAM 

Quais as marcas que ficam na memória do consumidor? A compreensão desta pergunta 

permite às marcas, grupos e organizações compreenderem o que falhou na sua estratégia de 

comunicação, e o que correu bem nas estratégias dos seus concorrentes. Todas as marcas 

querem ser vistas, adquirir prestígio e estar no top of mind dos consumidores, enquanto marca 

de eleição. 

Criamos um breve jogo de memória aos inquiridos, procurando aferir quais as (três primeiras) 

marcas que surgiam de imediato nas suas cabeças. A grande maioria das marcas 

referenciadas encaixam-se na categoria das bebidas (marcas como a Coca-cola ou a 7Up); por 

outro lado, e com a mesma relevância estatística, as marcas de operadoras de 

telecomunicações (PT, TMN, Vodafone e Optimus), foram constantemente referenciadas, 

assim como as marcas de material electrónico (Sony e LG), de vestuário e acessórios (Zara, 

Mango, Stradivarius, entre outras) e da industria automóvel. 

Nesta pergunta surgiram ainda respostas que se poderiam encaixar em grupos como 

perecíveis, serviços, decoração, grandes superfícies comerciais e mesmo cosméticos, porém, 

não apresentaram, perante as restantes, muita relevância. 
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3.1.1.1. MARCAS DE TELECOMUNICAÇÃO QUE FICAM 

Quando a questão se foca apenas em marcas de telecomunicações as respostas dos 

inquiridos remetem, na sua grande maioria, para as mesmas marcas. Neste contexto, 21,4% 

dos consumidores respondeu recordar a TMN; 21% a Vodafone; 16,7% a Optimus; e 14,1% 

a Portugal Telecom – denote-se que as marcas mais referenciadas dizem respeito a marcadas 

relacionadas com telemóveis, isto é, a operadoras móveis. Com menor relevância estatística, 

neste brainstorming pedido aos inquiridos, foram ainda referidas marcas como a ZON, a Nokia 

e a Clix, entre outras (cf. Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - E que marcas de telecomunicações recorda? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Mas será que os inquiridos são capazes de se lembrar dos símbolos, logótipos ou cor das 

marcas? Talvez uma pergunta mais pertinente, quais serão os elementos da linguagem visual, 

inerentes aos logótipos, que os consumidores mais retém na sua memória? 

Procurou se, então, saber se os inquiridos se lembravam efectivamente dos símbolos, 

logótipos ou cor das marcas, que anteriormente enunciaram. Quando questionados sobre se 

estes se recordariam destes elementos, a grande maioria (78,6%) dos inquiridos diz 

recordar-se dos símbolos, logótipos e da cor das marcas, que referiu anteriormente. Porém, 

21,4% respondeu não ser capaz de se lembrar deles (cf. Gráfico 6). 

É ainda possível verificar que do número total de mulheres que responderam a esta questão 

cerca de 85% respondeu que “sim” – para cerca de 68% do número total de homens. Sendo 

que, do número total de inquiridos com idades compreendidas entre os “18 e os 24 anos”, que 

responderam a esta questão, cerca de 78% respondeu “sim”. 
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Gráfico 6 - E recorda-se do símbolo/logótipo/cor da imagem dessa(s) marca(s)? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

    3.1.1.1.1. COMO SÃO LEMBRADAS 

A construção da imagem de qualquer marca supõe um processo de descodificação por parte 

dos receptores, que interpretam o conjunto de sinais transmitidos pela marca. E como em todo 

o processo de descodificação a formação de imagens não é excepção. O receptor contribui 

decisivamente para o resultado final, isto é, há uma parte do resultado-imagem que não 

depende do estímulo objectivo, mas do processo conceptualizador do indivíduo.  

Disto resulta a distinção entre a imagem que a marca pretende projectar dela própria, em 

conformidade com a sua identidade – que denominamos de imagem pretendida ou projectada 

– e a imagem que o público forma dela a partir da interacção que com ela desenvolve e que, 

consequentemente, será comparada com os seus próprios valores, preconceitos e outros 

factores psicológicos internos – que designamos de imagem percebida.  

Trata-se de fenómenos idênticos de representação mental (a da marca e a do público), mas 

com resultados necessariamente diferentes. A imagem percebida será sempre diferente da 

pretendida, por mais rigoroso que seja o processo de projecção desenvolvido pela 

comunicação de marketing, pois existe sempre factores de distorção (Ruão, 2000). 

Neste contexto, e na maioria dos casos, o inquirido reteve na sua memória a cor e a forma 

dos logótipos, ou da imagem da marca, em última instância recordando a composição, o tom 

e textura. No fundo, das marcas mais lembradas, os elementos que são sempre referenciados 

prendem-se constantemente com a cor dos logótipos (o rosa da Clix, por exemplo), a sua 

forma (a “gota” da Vodafone), e em alguns casos o tom e a textura (como no caso da Optimus) 

e, no caso da Portugal Telecom, a composição. 
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Porém, nem sempre estes foram lembrados da forma correcta. Ou seja, muitos foram aqueles 

que descreveram o logótipo da Portugal Telecom como sendo azul e vermelho, ou azul e 

laranja, composto por uma divisão quadricular. No caso da TMN muitas referências foram feitas 

às letras azuis, ou ao azul da MEO que na realidade é preto.  

Como estas outras descrições foram encontradas, vindo corroborar Belim (como entrevista em 

anexo): “o observador é de certa forma distraído, é bombardeado por imensas imagens e 

imensos estímulos visuais e sensoriais de todos os níveis, e não tem uma sensibilidade crítica 

e analítica assim tão apurada”. 

 3.2. IMPORTÂNCIA DA MARCA DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O CONSUMIDOR 

Compreenderam realmente os inquiridos qual a importância da imagem de uma marca e, para 

o efeito, de uma marca de telecomunicações, na alteração dos seus comportamentos no acto 

de compra e de fidelização? 

Do número total de inquiridos 54,7% respondeu que a imagem de uma marca de 

telecomunicações detém “alguma importância”. Por outro lado, 27% dos inquiridos 

respondeu que a imagem de uma marca de telecomunicações detém uma “importância 

extrema”. Sendo que, 12,2% dos inquiridos respondeu que a imagem de uma marca de 

telecomunicações detém “pouca importância” e 6,1% respondeu que esta não detém “nenhuma 

importância” (cf. Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Qual é para si a importância da imagem de uma marca de telecomunicações? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Do número total de homens que responderam a esta questão cerca de 54% respondeu 

“alguma importância” – sendo que, cerca de 53% do número total de mulheres respondeu 
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igualmente “alguma importância”. Sendo que, do número total de inquiridos com idades 

compreendidas entre os “18 e os 24 anos”, que responderam a esta questão, 53% 

responderam “alguma importância”. 

3.3. NOVA IMAGEM DA PORTUGAL TELECOM 

  3.3.1. UMA IMAGEM DE FUTURO  

Qualquer organização que precise de comunicar através de um meio visual precisa de se 

aperceber de que, independentemente das palavras que utilizam e do conteúdo descritivo das 

imagens utilizadas para ilustrar a sua mensagem, a linguagem visual na qual as palavras e as 

imagens estão envolvidas está a projectar uma imagem dela – projectando qualidades que a 

audiência lê subconscientemente. Neste contexto, uma organização deve direccionar as 

imagens e os elementos visuais à mensagem que pretende transmitir. E tal como tendemos a 

confiar numa leitura subconsciente, em detrimento das palavras, a mensagem da linguagem 

visual pode ser a dominante (Bonnici, 2000:77). 

Na opinião de Marinho (como entrevista em anexo) na construção de uma marca forte é 

essencial ser-se consistente na forma como se comunica em todas as áreas de negócio, na 

qual a organização actua. Ou seja, é necessário ter-se em conta a diversidade de marcas 

adjacentes a um só grupo, criando um todo coerente e harmonioso, que acima de tudo 

personifique sempre a marca, os seus objectivos, valores e missão.  

No caso da identidade visual da Portugal Telecom, esta é constituída por três elementos 

essenciais que englobam a marca, as cores e a tipografia. Apenas com uma utilização correcta 

destes elementos é que se tornará possível criar uma identidade visual coerente e distinta, 

diferenciando “o universo PT” de uma forma expressiva (cf. Figura 6). 

 

Figura 6 - Logótipo Portugal Telecom, S.A. 

 

Fonte: Imagem retirada do inquérito como em anexo. 

 

O logótipo PT é definido pela construção tipográfica do nome, pelos elementos associados 

(círculos) e pela expressão da forma quadrangular que os suporta, não podendo nunca ser 

redesenhado ou adaptado em qualquer circunstância, devendo sempre ser produzido segundo 

o manual de normas gráficas, a partir de “artes finais originais de alta qualidade. O gradiente 

transmite tecnologia, evolução e movimento, potenciando o dinamismo da marca. 

http://economia.publico.clix.pt/viewimages.aspx?tp=UH&db=IMAGENS&id=268362
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Nas últimas décadas as cores das empresas de telecomunicações passavam pelos amarelos e 

laranjas, numa ligação directa à tecnologia, à rede e ao cobre. Nos dias de hoje, e com os 

constantes avanços da tecnologia inerente às telecomunicações, o advento da fibra óptica 

tornou-se na opção simbólica que passa obviamente pelo azul, cor intimamente associada à 

paz, ordem e à harmonia (segundo Marinho, como entrevista em anexo). 

3.3.1.1. PONTO DE VISTA SÉMICO 

Plano Icónico 

Denote-se que serão apresentadas ao longo do estudo três versões do mesmo logótipo, e aqui 

será apenas decomposto o logótipo institucional – ou seja, aquele de cor azul (Anexo VIII). Os 

restantes (verde e preto, endossos à marca Sapo e Meo, respectivamente) apresentam sempre 

a mesma caracterização já que as cores, não sendo as mesmas, aludem à mesma frescura, 

novidade e modernidade, aliadas à simplicidade das formas e dos tons. 

Análise denotativa: Um quadrado perfeito, de arestas arredondadas, que se destaca de um 

quadrado a este superior, tem no seu centro dois círculos equidistantes e similares, que se 

denotam em relevo da restante imagem. Ao fundo destes deparamo-nos com as formas de um 

“P” e um “T”, de tamanhos idênticos, paralelos entre si mesmos, que da mesma forma que as 

restantes figuras, destacam-se da imagem. 

Funções da Linguagem 

Função Fática: O surrealismo da Imagem, isto é, a sua forma peculiar, em forma de relevo, 

remete a imagem para uma analogia com uma pequena placa, uma chapa na qual quase que 

podemos tocar e sentir os vários pontos. Com o contraste das letras e dos círculos, com o 

fundo azul e a própria “silhueta” do logótipo, a imagem desperta a atenção. Os tons de azul que 

dominam todo o plano central são um forte atractivo do olhar, um elemento que mantém o 

contacto visual por algum tempo. A ausência de outros elementos na imagem e a sua similitude 

ou paralelismo, canalizam a atenção apenas para o existente, ou seja, para o que é no fundo 

importante. 

Função Poética: Analogia presente na proximidade, que remete a imagem em papel para um 

objecto real, no fundo, palpável. Por outro lado, a centralidade dos elementos e a ausência de 

outros, que pudessem dispersar inutilmente a atenção do sujeito espectador, são um forte 

ponto de destaque. O jogo de cores, o azul (que nos remete para a modernidade) e o branco 

(representação da totalidade, da paz e da simplicidade) é disposto com o intuito de transmitir 

uma ideia de simplicidade, harmonia e, acima de tudo, de modernidade. 

Função Apelativa: Analogia a uma chapa de identificação, que se denota no relevo e no duplo 

quadrado da imagem, que procura uma aproximação ao indivíduo espectador. As cores claras, 

alegres e modernas, traduzem um sentimento de novo, fresco, de modernidade patente nas 

formas, mais redondas, fugindo do quadrado de arestas em bico, elementos que são sempre 

sedutores. Da imagem denota-se, ainda, um sentimento de ter/ser. Ser cliente do Grupo 
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Portugal Telecom torna-se aqui sinónimo de requinte, modernidade, aliados à história de uma 

empresa/ marca com renome e denotada posição no mercado.  

Função Emotiva: O conjunto icónico traduz um ambiente harmónico e de simplicidade, 

procurando uma maior proximidade com o consumidor/cliente. A imponência do quadrado, 

denunciada pela sua dimensão e centralidade que as restantes figuras ocupam sobre ele, 

revela a imponência da empresa/marca. 

Função Metalinguistica: A Portugal Telecom será, assim, vista quase que como uma soma de 

diferentes conceitos que remetem para a simplicidade, harmonia, modernidade e revivalismo, 

de uma marca que sempre se denotou, de entre as demais, como uma marca forte e bem 

posicionada no mercado das telecomunicações nacionais. 

Função Informativa: Dois quadrados sobrepostos de diferentes tamanhos. No seu centro dois 

círculos paralelamente e de baixo destes a referencia às iniciais da empresa/marca “P” e “T”. 

Modelo Actancial 

Destinador: Grupo Portugal Telecom; Destinatário: Público em geral; e Produto: Todos os 

produtos comercializados pelo grupo Portugal Telecom, incluindo aqueles que são 

comercializados pelas suas marcas secundárias. 

Objecto: Restyling, modernidade e simplicidade aliada à frescura inerente às cores e formas; e 

Objecto-valor: Quando o sujeito passivo, ou seja, o espectador ou o cliente/consumidor, anseia 

projectar-se no ambiente retratado, traduzindo-se esta projecção no consumo de produtos da 

empresa/marca. 

Adjuvantes: A frescura e simplicidade inerentes às cores, às formas arredondadas e à imagem, 

que denotam uma transição da empresa/marca para a actualidade, perdendo o seu carácter 

“pesado” e antiquado, reafirmando-se novamente no mercado enquanto uma marca jovem, 

porém, com experiência; e Oponentes: A não apreciação da marca. Uma preferência pelas 

restantes marcas de telecomunicações presentes no mercado português. 

Actor: Portugal Telecom; Actante: Funcional, espelhado na centralidade de todos os elementos 

que compõem a imagem; e Papel Actancial: Desempenha o papel de protagonista, no plano 

icónico, ou de representante da simplicidade e modernidade, no plano linguístico. 

Competência:  

(1) Ao nível do domínio e manuseio do código (visual e linguístico); 

(2) Ao nível do acesso monetário; 

(3) Da identificação com o sujeito actor e valorização do objecto; 

Sujeito Passivo: Sujeito espectador, o cliente/consumidor que desenrola o seu olhar pela 

imagem de marca da empresa/marca; Sujeito Competente: Aquele que se denota capaz de 

manusear o código, capaz monetariamente de adquirir o produto ou similares, que valoriza o 
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objecto, aprecia a marca/ organização e marcas a ela ligadas; e Sujeito não competente: 

Incapaz de manusear o código, igualmente incapaz monetariamente de adquirir o produto, não 

nutre valor afectivo pelo objecto nem pela marca/organização, acrescentando-se aqui o facto 

de o indivíduo poder ainda não tem poder de compra. 

Performance: Aquisição e consumo do produto que neste caso se traduz por todos os produtos 

associados ao Grupo Portugal Telecom sejam estes ligados à marca Institucional (PT), como 

às restantes marcas (Sapo, Meo, TMN). 

Semas 

Sema Contextual: O requinte, a sofisticação, a frescura e a modernidades encontram-se 

associados aos índices – cor, forma e textura. A sua cor azul com uma leve gradação, o 

branco, harmonioso, que em relevo se destaca da imagem, as suas formas arredondadas 

(ícones), alude às intenções da empresa/marca de um restyling em direcção ao futuro. 

3.3.1.2. MARCAS UMBRELLA 

Ao levar a cabo uma análise detalhada de uma marca, importa referir que no caso da Portugal 

Telecom, esta abrange uma diversidade de marcas umbrella, que dada a sua afinidade a 

determinados produtos e serviços não devem ser estanques. Ou seja, devem permitir a sua 

adaptação às necessidades das marcas secundárias, sem que por isso percam a sua 

identidade.  

A marca PT permite a sua ligação às três grandes marcas e produtos do grupo, entenda-se por 

estes, TMN, Meo e Sapo, recorrendo ao endosso da sua marca original e aos targets das 

marcas/produto (segundo Marinho, em entrevista em anexo). 

3. 4. NOVA IMAGEM E A SUA RELAÇÃO COM O CONSUMIDOR 

  3.4.1. INFLUÊNCIA DA IMAGEM NO CONSUMIDOR  

Uma apreciação do poder da linguagem visual é essencial para as marcas, cuja 

responsabilidade é comunicar valores societários. Para eles é crucial diferenciar entre a 

mensagem de marketing e a personalidade da marca. A primeira é comunicada através de 

ideias, palavras, imagens e símbolos; a última é comunicada através de uma voz visual 

consistente que traduz e evoca as qualidades essenciais da marca (Bonnici, 2000:84). 

O termo “marca” rapidamente se tornou no sinónimo actual da antiquada “identidade da 

sociedade”. Hoje falamos e ouvimos falar dos valores da marca, da sua identidade e 

personalidade, enquanto ontem falávamos de valores da sociedade, identidade e da imagem 

da sociedade. Ontem a “marca” referia-se a produtos e serviços, hoje também está relacionada 

com a própria sociedade (idem, 2000:85). 

3.4.1.1. SEGUNDO A MARCA  

A Portugal Telecom procura criar um eixo racional, afectivo e social com o seu público-alvo, 

criando uma imagem que facilite a percepção e o reconhecimento dos produtos inerentes à 
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marca (segundo Marinho, como entrevista em anexo). Esta detém uma importância extrema na 

influência do consumidor, ao agregar toda uma série de elementos visuais, um conjunto de 

factores que espelham um “ADN”, uma identidade cultural e que pretende marcar a diferença, 

representando a marca em todas as suas vertentes sociais na percepção do público (idem, 

como inquérito em anexo). 

3.4.1.2. SEGUNDO PROFISSIONAIS  

Procurando-se modernizar e criar maior impacto, a Portugal Telecom, encontra-se hoje a 

alterar a sua imagem de marca, o seu rosto, o símbolo que a liga e relaciona com o seu 

consumidor-alvo (segundo Tamagnini, como entrevista em anexo) No fundo, pretende criar a 

percepção de uma empresa eficiente, “sem arestas”, jovem e agradável (segundo Costa, como 

entrevista em anexo). 

3.4.1.3. SEGUNDO ESTUDIOSOS 

A Portugal Telecom está neste momento a acompanhar as tendências minimalistas e 

simplistas que caracterizam os novos tempos, no fundo a acompanhar uma tendência 

modernista deixando de lado uma imagem que se poderia tornar obsoleta. Para além desta 

tendência de inserção e de demarcação no mercado que, em termos simbólicos, quer transmitir 

através do azul – “uma maior harmonia, equilíbrio, estabelecimento de relação, seriedade e 

comunicação” (segundo Belim, como entrevista em anexo) – e do branco – tradutor da 

“tendência para a simplificação e minimalismo” (idem, como entrevista em anexo). “Dois 

círculos (sugerindo a secção de cabos telefónicos ou ópticos) (…) podem bem significar a 

possibilidade de comunicação abrangendo todo o espaço. Por sua vez, as letras PT, para além 

da sigla da empresa, podem também ser lidas como a abreviatura de Portugal” (segundo 

Morais, como entrevista em anexo).  

3.4.1.4. SEGUNDO O CONSUMIDOR  

No fundo o logótipo é a expressão visual mais sucinta da identidade de uma organização. Com 

base neste são feitas apreciações importantes baseadas, simplesmente, na leitura da 

linguagem visual do logótipo. 

Mas como definirá o inquirido a marca PT, tendo em conta a sua imagem de marca? Na grande 

maioria os inquiridos definiram a marca PT como uma marca de referência no mercado das 

telecomunicações, em constante expansão, que transmite confiança e um sentimento familiar. 

Muitos foram aqueles que a definiram como moderna, confiante, jovem e apelativa. Porém, 

nem todos os comentários foram positivos. Muitos foram os inquiridos que descreveram a 

marca como sendo antiquada, sóbria e simples, num sentido pejorativo, que ao adoptar a cor 

da marca umbrella TMN, se tornou uma cópia e uma recordação constante da mesma.  

A maioria dos inquiridos (52,4%) respondeu ser a “cor” o elemento de maior destaque na 

imagem de marca PT. Por outro lado, 23,5% respondeu ser o “aspecto gráfico”; 9,5% 

respondeu ser a “forma das letras” o elemento de maior destaque; e 6,8% respondeu ser o 
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“espaço e a proporção”. Com menor representatividade e com um valor percentual de 4,8% e 

3,1% dos inquiridos respondeu ser o “tom e a textura” e “outro” (como “todos os elementos 

anteriores”) os elementos que mais se destacam na Marca PT, respectivamente (cf. Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Qual o elemento que mais se destaca na Marca PT? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Do número total de homens que responderam a esta questão, cerca de 56% respondeu ser a 

“cor” o elemento de maior destaque na imagem de marca PT – sendo que, do total de mulheres 

cerca de 51% respondeu igualmente “cor”.  

A grande maioria dos inquiridos (62,5%) respondeu “gosto” do logótipo da Portugal 

Telecom. Por outro lado, 26,8% respondeu “não gosto”, 6,9% referiu “gostar muito” do logótipo; 

e apenas 3,8% respondeu “não gosto nada” do logótipo da Portugal Telecom (cf. Gráfico 9). 

É possível também verificar que do número total de homens, que respondeu a esta questão, 

cerca de 65% respondeu que “gosto” – do total de mulheres, que respondeu a esta questão, 

cerca de 61% respondeu “gosto”. Sendo que, do número total de inquiridos com idades 

compreendidas entre os “18 e os 24 anos” cerca de 65% respondeu que “gosto”. 
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Gráfico 9 - O que pensa do logótipo PT? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

E se fosse dada a liberdade ao consumidor de criar o seu logótipo ideal? Aquele que este 

acredita que teria um maior impacto junto das massas? 

Neste contexto, 27,1% dos inquiridos afirmaram que mudariam a “forma das letras” do 

logótipo actual da Portugal Telecom; 26,7% mudaria “outro” elemento; 25,6% mudaria a 

“textura”; e 20,5% mudava a “cor” do logótipo da Portugal Telecom. Neste sentido, a 

percentagem de inquiridos que afirmou mudar “outro” identificou esta alteração como sendo 

respeitante a “todo o logótipo”, apenas à sua “composição” ou mesmo à “não alteração” do 

mesmo (cf. Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 - Se pudesse mudar o logótipo o que faria? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 
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Ao analisarmos que a grande maioria dos inquiridos gosta do logótipo da Portugal Telecom, 

tornou-se fundamental procurar compreender se as escolhas da empresa estariam de acordo 

com os desejos e expectativas dos mesmos. Neste sentido, 51,9% dos inquiridos respondeu 

ser-lhe “indiferente” as escolhas da Portugal Telecom; 33,7% dos inquiridos “concorda” 

com as escolhas do grupo; e 14,4% respondeu “não concordar” com as escolhas da Portugal 

Telecom (cf. Gráfico 11). 

É possível também verificar que do número total de homens, que responderam a esta 

questão, cerca de 53% respondeu ser-lhe “indiferente” as escolhas da Portugal Telecom. 

Sendo que, do número total de inquiridos com idades compreendias entre os “18 e os 24 

anos”, que responderam a esta questão, cerca de 56% respondeu ser-lhe “indiferente” as 

escolhas da Portugal Telecom. 

 

Gráfico 11 - Concorda com as escolhas da PT? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Procurando adicionar um maior valor ao estudo, realizou-se uma breve comparação entre o 

logótipo da Portugal Telecom e das suas duas maiores concorrentes, sendo estas a Clix e a 

ZON. Pode-se então aferir que a maioria dos inquiridos (53,7%) não concorda que o 

símbolo/logótipo da marca PT seja mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e 

Clix. Por outro lado, 22,4% dos inquiridos respondeu ser-lhe “indiferente” as escolhas de cada 

marca/grupo e 23,8% concordou que o símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que 

das suas concorrentes ZON e Clix (cf. Gráfico 12).  



Linguagem Visual: A Imagem na Cultura Organizacional – Estudo de Caso 

Universidade Técnica de Lisboa | Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

56 
 

Sendo que, dos 53,7% de indivíduos que considerou o logótipo dos concorrentes ZON e Clix 

mais atractivos que o logótipo PT, 60% considerou o símbolo/logótipo ZON o mais 

apelativo e 40% considerou ser o símbolo/logótipo Clix o mais apelativo (cf. Gráfico 13) 

É possível também verificar que do número total de mulheres que responderam a esta 

questão 57,7% responderam “não concordo” – contrapondo os 46,1% do total de homens, que 

responderam a esta questão. Do número total de inquiridos com idades compreendidas entre 

os “18 e os 24 anos” e com “curso superior incompleto” que responderam a esta questão cerca 

de 64% responderam “não concordo”. 

Do total de inquiridos do sexo masculino que responderam a esta questão, 68,3% escolheu o 

logótipo da “ZON” como sendo o mais apelativo – contrapondo os 56,9% do total de mulheres, 

que responderam a esta questão. Sendo que, do total de inquiridos com idades compreendias 

entre os “18 e os 24 anos” que responderam a esta questão, cerca de 73% escolheu o logótipo 

da “ZON” como sendo o mais apelativo. Assim como do total de inquiridos com “curso superior 

incompleto” que responderam a esta questão, cerca de 71% escolheu o logótipo “ZON”. 

Neste contexto, é necessário que se compreenda quais as razões do consumidor para as suas 

preferências e quais os elementos da linguagem visual com os quais estas se prendem. A 

grande maioria dos inquiridos, no caso do logótipo da ZON, referiu ser a “cor” o elemento que 

mais se destaca e ao qual atribui a sua preferência (de ressalvar que elementos como a 

“forma”, o “tom e textura” e a “composição”, foram também referenciados, mas com pouca 

relevância). No caso do logótipo da Clix, os resultados foram similares, a “cor” voltou a ser o 

elemento criador desta preferência juntamente com a “forma”, tento também sido citados 

elementos como o “tom” e a “textura”, o “aspecto gráfico” e a “composição”. 

 

Gráfico 12 - O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 
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Gráfico 13 - Qual considera ser mais apelativo? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Porém, confrontarmos o inquirido com uma imagem em muito semelhante ao logótipo da 

Portugal Telecom (cf. Figura) e levarmos a cabo as mesmas perguntas anteriormente 

colocadas, as respostas afiguram-se em muito semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada do inquérito como em anexo. 

 

Quando questionados sobre o que pensariam dos elementos da imagem a maioria dos 

inquiridos (45,5%) respondeu ser “indiferente”, sendo que 32,8% concordou com os 

mesmos e apenas 21,8% discordou (cf. Gráfico 14). Porém, 40% dos mesmos inquiridos 

respondeu “concordar” com a disposição dos elementos, 39% respondeu ser “indiferente” 

e 21% discordou. Relembremo-nos que em pergunta anterior a maioria dos inquiridos afirmou 

gostar do logótipo da Portugal Telecom, da mesma forma que concordou com as escolhas 

gráficas do grupo (cf. Gráfico 15). 

 

XXX   XXX   

Figura 7 - Versão do Logótipo Portugal Telecom, S.A. 
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Gráfico 14 - O que pensa das formas dos elementos da imagem? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Gráfico 15 - O que pensa da disposição dos elementos na imagem? (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

Se anteriormente a marca “PT” teria sido descrita como simples e sóbria, igual a tantas outras, 

num sentido desprimoroso da palavra, agora os inquiridos atribuíram ao azul da marca 

adjectivos que se prendiam na sua maioria com a “paz”, “harmonia”, “modernidade”, 

“juventude” e acima de tudo a “referência”. No fundo, definiram a marca inerente à imagem 

como sendo “inovadora”, “irreverente”, “moderna”, “equilibrada” e “sóbria”. 
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3.5. RESULTADOS OBTIDOS 

   3.5.1. NA PERCEPÇÃO DA MARCA 

A nova cara da Portugal Telecom caminha em direcção dos tempos modernos, da tecnologia 

inerente ao azul, da simplicidade espelhada no branco, nas linhas curvas e simples. Porém, e 

apesar dos bons resultados em termos cognitivos, na grande parte dos consumidores, a 

imagem de Portugal da Portugal Telecom, continua a ser vista/lembrada por muitos, como já 

tivemos oportunidade de analisar, de uma forma quadrangular, quadripartida, em tons de azul e 

laranja, a qual acabam por definir como antiquada.  

Segundo Marinho (como entrevista em anexo) “quando se pretende fazer uma avaliação de 

quanto vale uma marca é preciso distinguir quatro fontes de valor: a notoriedade; qualidade 

percebida; imagem de marca e fidelidade (…) [no fundo,] apesar da existência de um valor na 

marca PT, o seu cálculo é extremamente difícil porque se trata de um conceito abstracto, um 

activo intangível.”  

   3.5.2. SOB OUTRAS PERCEPÇÕES 

Sob outras acepções, que não a da marca, que dificilmente afirmaria que os resultados da 

percepção da nova imagem de marca não eram ou não estariam a ser os esperados, obtemos 

afirmações que corroboram a opinião do consumidor: “Há um grande número de pessoas que 

perdeu a ligação que tinha com a marca e que não reconhecem esta imagem como PT. 

Provavelmente houve pessoas de uma faixa etária mais baixa que começaram a criar alguma 

relação com a nova marca. Também já ouvi dizer que a TMN tinha comprado a PT. O que quer 

dizer que o re-design da marca não foi bem sucedido” (segundo Tamagnini, como entrevista 

em anexo). 

Para além de designers outros foram aqueles que afirmaram que: “Não sei se os efeitos no 

observador serão assim tão evidentes, visto que o observador é de certa forma distraído (…) e 

não tem uma sensibilidade crítica e analítica assim tão apurada e, por isso, não sei até que 

ponto a nova imagem já surtiu efeito sobre o observador. Porém, acredito que aquele que é 

mais atento consiga denotar esta mudança da PT (…) mas penso que o consumidor comum 

ainda não acordou para esta imagem” (segundo Belim, como entrevista em anexo). 

No fundo, é necessário ao grupo colocar-se a si próprio a questão: o que correu mal? 
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ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

O campo da linguagem visual é amplo e nenhuma pessoa da sociedade contemporânea lhe 

está imune. Na realidade, após terminado o estudo é inevitável concordar com esta afirmação. 

Estamos, como afirmou Belim (como entrevista em anexo), numa sociedade que diariamente 

nos bombardeia “por imensas imagens e imensos estímulos visuais e sensoriais de todos os 

níveis” – corroborando a hipótese “a linguagem visual assume hoje uma grande 

importância, dada a sociedade de consumo na qual vivemos” – porém, o mais comum do 

consumidor não detêm uma sensibilidade crítica e analítica apurada para que possa reter todos 

os elementos intrínsecos das imagens de marca  

No fundo, compreendemos que antes de se criar uma imagem de marca composta, na sua 

profundidade, por uma diversidade de significados, que para aqueles que os compreendam 

possam ser os elementos ideias, devemos pensar que o consumidor não os verá e isto levará a 

que a imagem se torne obsoleta. 

Devemos reparar que nas demais respostas elementos como a cor e a forma foram aqueles 

que os inquiridos mais retiveram das imagens de marca – corroborando a hipótese “o 

espectador selecciona apenas algumas das informações chave da imagem”. Porém, 

devemos também acrescentar que o inquérito aplicado propunha um momento de reflexão, 

para muitos pela primeira vez, sobre o significado das marcas do seu dia-a-dia e a resposta 

mais fácil foi e será sempre “não sei” ou “não me lembro”. Apreendemos então que acima de 

tudo é preciso “reeducar” o consumidor. 

Foram maioritariamente as mulheres e os indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e 

os 24 anos, com curso superior incompleto, aqueles que mais se mostraram críticos na análise 

de cada pergunta que foi colocada. 

Focando o estudo de caso que visou o presente trabalho, relembramos que a Portugal 

Telecom, procura com a sua mudança acompanhar as tendências de minimalismo e 

simplificação (…), uma tendência dos novos tempos, uma tendência modernista. De forma a 

não ter uma imagem obsoleta. E penso, que para além desta tendência de inserção e de 

demarcação no mercado, que em termos simbólicos quer transmitir, através do azul e do 

branco, com o azul uma maior harmonia, equilíbrio, estabelecimento de relação, seriedade e 

comunicação e o branco, a tendência para a tal simplificação e minimalismo. Procura agilizar a 

sua imagem, revitalizar e acompanhar os novos tempos. Para além disso, o azul da PT é um 

azul partilhável com o da TMN e, portanto, ai também parece-me que vem corroborar a imagem 

de grupo (segundo Belim, como entrevista em anexo).  

O logótipo constituído por dois círculos (sugerindo a secção de cabos telefónicos ou ópticos) 

sobre um fundo azul (simbolizando o céu) pode significar a possibilidade de comunicação 

abrangendo todo o espaço. Por sua vez, as letras “P” e “T”, para além da sigla da empresa, 

podem também ser lidas como a abreviatura de Portugal (segundo Morais, como entrevista em 

anexo) – corroborando a hipótese “o sentido da leitura molda a concepção da composição”, 
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vindo demonstrar que a leitura da imagem é feita num sentido pré-definido, por aqueles que a 

constroem, ou seja, visando destacar elementos em particular, neste caso, as suas formas, 

seguidas da sua cor e, por fim, as suas letras, criando diferentes concepções sobre o 

significado da imagem. 

Na realidade, na grande maioria dos consumidores esta simplificação obteve os resultados 

esperados. Ou seja, os inquiridos identificaram o seu azul como sinonimo de “harmonia”, 

tradutor de um sentimento de “segurança” e “familiaridade”, as suas formas como sinal de 

“modernidade”, “tecnologia” e acima de tudo “comunicação”, palavra-chave que retemos das 

entrevistas realizadas ao Dr. Francisco Marinho – corroborando as hipóteses “a textura e o 

tom criam estados de espírito diferentes” e “a forma das letras permite-nos criar juízos 

de valor”. Os inquiridos gostam, no fundo, do logótipo da Portugal Telecom porém, mostraram-

se indiferentes às suas escolhas. No fundo, “acredito que um observador mais atento até 

consiga aferir estes significados, mas penso que o consumidor comum ainda não acordou para 

esta imagem” (segundo Belim, como entrevista em anexo). 

A Portugal Telecom tem porém, um caminho a percorrer procurando obter uma imagem mais 

“simpática” aos olhos do consumidor quando comparada com a dos seus concorrentes, ZON e 

Clix (agora Optimus), que foram referidos como tendo uma imagem de marca mais apelativa 

que a da PT. No fundo, o rosa gravou as memórias, assim como o arco-íris inerente à ZON, a 

modernidade e inovação destas marcas, que ainda não conseguiu ser superada pela Portugal 

Telecom. 

No fim, as marcas são avaliadas e ou se gosta delas ou se desgosta – precisamos, contudo, de 

ter a certeza de que a resposta é tão objectiva quando possível. A linguagem visual é chamada 

para criar estes efeitos. O design pode transportar o consumidor para um confortável sonho 

nostálgico, aturdir o cérebro com a sua pirotécnica ou abrir o coração. É, acima de tudo, 

demasiado importante para ser deixado ao acaso ou à casualidade (Bonnici, 2000:158). 
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CONCLUSÃO 

As marcas são formas de representação da oferta organizacional, símbolos que os públicos 

aprendem a descodificar, em função das mensagens recebidas, mas também da sua cultura ou 

padrões internos de pensamento, que se desenvolveram em resultados de experiências várias. 

Esses símbolos convencionais assentam em valores e emoções, elementos intangíveis, mas 

também em questões de funcionalidade, ligadas ao produto, serviço ou ideia em questão. E, ao 

contrário do que possa parecer, esta dualidade não é contraditória (Ruão, 2010).  

E sendo assim, parece-nos que podemos inferir que o verdadeiro valor das marcas surge 

ancorado quer na sua dimensão pragmática, quer na perspectiva simbólica do perfil formal da 

oferta que representam. Valendo as marcas, sobretudo, pelo facto de fazerem funcionar um 

verdadeiro “motor semiótico”, a partir do que se desenvolvem as dimensões simbólicas do 

universo económico: “a construção da imagem para a maioria dos negócios devia ser uma 

questão de dizer a verdade, de comunicar a sua missão e a forma como servem os seus 

clientes. Longe de constituir uma forma de torcer, distorcer ou fabricar factos, a função de 

construção de imagem estará simplesmente a de abrir as portas para que outros vejam o que 

se passa” (Graham, 1996:7). 

Neste sentido, é importante que se compreenda quem é que precisa de ter conhecimentos 

sobre a linguagem visual e, no fundo, são todos aqueles que criem e implementem uma 

identidade visual. Todos aqueles que incumbam outro de levar a cabo o design e que queiram 

preservar a identidade e consistência na projecção da personalidade da sua marca. Quem quer 

que queira superar regras rígidas, quem sinta que existe uma melhor maneira de educar as 

mentes. Quem quer que sinta interesse tanto pelo significado como pela forma. No fundo, 

quem quer que “suspeite que o coração absorve mais informação do que a cabeça”, porque a 

linguagem visual tem o poder de abrir o coração (Bonnici, 2000). 

Esta viagem explorou um método inovador de trabalhar com os elementos da linguagem visual, 

directamente com o público, de forma a chegar a uma colecção de análises que invocam a real 

importância da linguagem visual na sociedade contemporânea.  

Espera-se que o presente estudo tenha vindo colmatar lacunas históricas na temática da 

linguagem visual e, consequentemente, no estudo da Semiologia, aplicada à Cultura 

Organizacional. Neste contexto, deixamos aqui a esperança de estudos futuros, que de uma 

forma mais ampla, abram o seu espectro de abordagem e de análise a todos os elementos 

constituintes da cultura visual, que não só a imagem de marca, vindo trazer um maior benefício 

à área científica que é a Semiologia e a Cultura Organizacional. 

Em traços gerais, toda a comunicação tem lugar através da linguagem visual, mas nem todas 

as linguagens utilizam palavras. A linguagem visual é a aparência e a percepção de um item de 

design. Comunica por baixo da superfície, independentemente da mensagem transportada pelo 

texto e imagens. Acima de tudo, precisamos de saber o que está a ser dito (Bonnici, 2000). 
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ANEXOS – COMPLEMENTOS DE ESTUDO 

ANEXO I – ESQUEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

Figura 8 - Esquema da Comunicação Visual de Murani  

 

 

Fonte: Boas (2008) – O Desporto (in) Visível, segundo Munari, 1982, p. 91.  
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ANEXO II – GUIÃO DE ENTREVISTAS A APLICAR AOS DEMAIS ENTREVISTADOS 

 

I. RESERVADO AO ESPECIALISTA EM SEMIOLOGIA E IMAGEM 

 

(1) Qual a importância dos elementos que compõem a Imagem, na influência do 

Consumidor? Como a Cor; Forma; Proporção; Forma da Letra; Tom e Textura; 

Proporção e o Espaço; Aspecto Gráfico; Imagem; Composição. 

 

(2) Existem elementos que desempenhem funções de maior destaque ou relevo? Se sim, 

porquê? 

 

(3) De que forma a Linguagem Visual convive com, ou mesmo se sobrepõe, às 

Linguagens ditas convencionais, como a fala? 

 

(4) A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se 

sim, porquê? 

 

(5) O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem 

I) 

 

(6) Qual os efeitos no observador? (Com recurso a Imagem I) 
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II. RESERVADO AOS RESPONSÁVEIS PELA MARCA 

 

(1) O que está a PT realmente a dizer com a sua nova imagem?  

 

(2) Porquê a escolha do azul? (Recurso a Imagem I) 

 

(3) O que significa o azul?  

 

(4) Porquê das novas formas “arredondadas”? 

 

(5) Porquê da escolha do relevo na imagem? 

 

(6) Porque é que a PT optou por diversificar as cores do seu logótipo, ao invés de manter 

sempre o azul?  

 

(7) O que pretende representar o preto? (Recurso a Imagem II) 

 

(8) O que pretende representar o verde? (Recurso a Imagem III) 

 

(9) Que mensagem emocional pretende evocar no consumidor? 

 

(10) Quais os resultados obtidos? 

 

(11) A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se 

sim, porquê? 
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III. RESERVADO AOS DESIGNERS GRÁFICOS 

 

(1) Quando lhe é requerido um trabalho, qual a importância que dá aos elementos que 

compõem a imagem, segundo uma ordem decrescente? Cor; Forma; Proporção; 

Forma da Letra; Tom e Textura; Proporção e o Espaço; Aspecto Gráfico; Imagem; 

Composição? 

 

(2) Porque considera o elemento x o elemento de maior relevo? 

 

(3) É lhe dada a liberdade de criação ou os requisitos da imagem são geralmente 

condicionados pelo cliente? 

 

(4) A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se 

sim, porquê? 

 

(5) O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem 

I)  

 

(6) Qual os efeitos que pensa ter no observador? (Com recurso a Imagem I) 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO  

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Universidade Técnica de Lisboa 

 

Convido-o (a) a participar no questionário "Linguagem Visual". Na próxima página ser-lhe-ão colocadas cerca de 20 

perguntas sobre Imagem de Marca, que não roubará mais que 5 minutos do seu tempo. 

A sua participação é estritamente voluntária, e não existem quaisquer riscos associados à participação neste projecto. 

Todas as suas respostas serão confidenciais e os resultados serão usados apenas com o intuito académico. 

 

Muito obrigado pelo seu tempo e apoio.  

Por favor inicie o questionário clicando em Continue. 

Ágata Marques Marinho 

 

1. Diga-me as três primeiras marcas que lhe vêm à cabeça? (Resposta Livre) 

 

2. E que marcas de telecomunicações recorda? (Resposta Livre) 

 

3. E recorda-se do símbolo/logótipo/cor da imagem dessa(s) marca(s)?  

1. Sim 

2. Não 

 

4. Pode descrever-mos? (Resposta Livre) 

 

5. Qual é para si a importância da imagem de uma marca de telecomunicações? 

1. Nenhuma Importância 

2. Pouca Importância 

3. Alguma Importância 

4. Importância Extrema 

 

6. Qual o elemento, na imagem de uma marca, que considera mais importante? (Uma única Resposta) 

1. Cor 

2. Forma das Letras 

3. Espaço e Proporção 

4. Tom e Textura 

5. Outro. Qual? 

 

7. E, porquê? (Resposta Livre) 
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8. Numa palavra caracterize as seguintes cores. 

1. Azul 

2. Amarelo 

3. Branco 

4. Laranja 

5. Preto 

6. Vermelho 

7. Verde 

 

9. Veja as seguintes Imagens 

             

 

9.1. Concordou até agora com as legendas das cores? 

1. Sim (passar à pergunta 10) 

2. Não 

 

9.2. Recoloque-as 

             

 

10. Se estas imagens fossem brochuras de diferentes produtos de telecomunicações, que produto acha que 

seriam mais apelativo?  

 

1.                                                                                                           

 

2.

* Todas as respostas são acertadas, não tente racionalizar 

 

11. Veja a seguinte Imagem 

 

 

 

 

 

 

HARMONIA SOBRIEDADE REFERÊNCIA 

XXX   XXX   

SOBRIEDADE 

HARMONIA 

REFERÊNCIA 
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11.1. Como definiria a marca que está representada neste logótipo? (Resposta Livre) 

 

11.2. O que representa para si o azul desta marca? (Resposta Livre) 

 

11.3. O que pensa das formas dos elementos da imagem? 

1. Discordo 

2. Indiferente 

3. Concordo 

 

11.4. O que pensa da disposição dos elementos na imagem? 

1. Discordo 

2. Indiferente 

3. Concordo 

 

12. Veja a seguinte imagem. 

 

 

 

 

 

 

13. Como define agora a marca PT, tendo em conta a sua imagem de marca? (Resposta Livre) 

 

14. Qual o elemento que mais de destaca na Marca PT? 

1. Cor 

2. Forma das Letras 

3. Espaço e Proporção 

4. Tom e Textura 

5. Aspecto Gráfico 

6. Outro. Qual? 

 

15. O que pensa do Logótipo PT? 

1. Não Gosto Nada 

2. Não Gosto 

3. Gosto 

4. Gosto Muito 
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16. Se pudesse mudar o Logótipo o que faria? 

1. Mudava a Cor 

2. Mudava a forma das letras 

3. Mudava a Textura 

4. Outro. Qual? 

 

17. Concorda com as escolhas da PT? 

1. Não Concordo 

2. Indiferente 

3. Concordo 

 

18. Quais destas combinações funcionam? (*) 

 

 

 

 

 

 

*Funcionar significa sentir um SIM imediato 

 

19. Veja as seguintes imagens. 

 

 

 

 

19.1. O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix. 

1. Não Concordo  

2. Indiferente (passar a pergunta 22) 

3. Concordo (passar a pergunta 22) 

 

20. Qual considera mais apelativo 

1. ZON 

2. Clix 

 

21. Porque?  
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PERGUNTAS DE CARACTERIZAÇÃO 

22. Sexo 

1. Feminino 

2. Masculino 

 

23. Idade 

1. 18/24  

2. 25/34 

3. 35/44 

4. 45/54 

5. 55/64 

6. 65 e mais 

 

24. Habilitações literárias  

1. Não sabe ler/escrever 

2. 1º Ciclo ou equivalente  

3. 2º Ciclo ou equivalente  

4. 3º Ciclo ou equivalente  

5. Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente 

6. Ensino secundário: 12º ano ou equivalente 

7. Curso médio (antigos cursos industrial, comercial...) 

8. Curso superior incompleto 

9. Curso superior completo 

10. Mestrado 

11. Doutoramento 

 

25. Ocupação (principal) 

1. Trabalha por conta própria 

2. Trabalha por conta de outrem  

3. Trabalha por conta própria e por conta de outrem 

4. Desempregado                          

5. Procura o primeiro emprego     

6. Estudante  

7. Trabalhador-estudante         

8. Doméstica (dona de casa)  
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9. Reformado/aposentado  

10. Outro. Qual?  

 

26. Distrito em que reside. 
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ANEXO IV – FICHAS DE LEITURA 

I. FICHAS DE LEITURA BIBLIOGRAFIA NACIONAL 

 

Quadro 2 - Ficha de Leitura 1. 

 

 

 

Autor 

 

 

Obra 

 

 

Data de  

Publicação 

 

 

Local 

 

 

Editora 

 

Semiologia 

Linguagem 

 

 

CARVALHO, José 

G. Herculano 

(pp.24 a 54) 

 

Teoria da 

Linguagem 

 

1967-1973 

 

Coimbra 

 

Atlântida 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Semiologia | Linguagem | Linguística | Palavra | Comunicação 

 

RESUMO DA OBRA 

A obra de José Herculano Carvalho versa sobre algumas características e princípios teóricos 

da Teoria da Linguagem. No início a obra mostra-nos a natureza fundamental da linguagem, 

que o autor afirma ser “uma actividade, um agir livre e finalístico, realizado pelos homens 

enquanto seres pensantes e enquanto membros e criadores da sociedade”, multiforme pois 

assume diversas formas (física, fisiológica, psíquica, cinema, teatro, publicidade, etc.) e 

heteróclita, não sabemos os seus contornos, não é classificável em nenhuma categoria de 

factos humanos, pois não sabemos onde está a unidade (Carvalho, 1973:222). A língua para 

Carvalho é vista como uma actividade ou um fenómeno temporal, pois o tempo é linguagem, 

que ocorre num número de actos que este denomina por "actos de fala", "actos verbais", e 

"actos linguísticos". Nas páginas analisadas Carvalho descreve de forma breve e completa a 

comunicação enquanto forma pura de exteriorização, o conhecimento da linguagem, e os seus 

modos de realização, funções, e neste ponto referindo-se às funções externas, ou seja, a 

manifestação da fala propriamente dita, concluindo com a compressão das funções dos actos 

de fala. 

A) Dimensões da Linguagem 

(1) Capacidade e necessidade inatas ao Homem, para comunicar com o seu semelhante. É um 

instinto que já nasce com o Homem, no sentido de comunicar. 

(2) Forma Efectiva de Comunicar. Necessidade de colocar em comum, dar ao outro algo que 

irá deixar de ser nosso. Passa por uma forma de coesão social, um acto de partilha. Esta 

partilha faz-se através: Linguagem verbal (vocal, discurso humano vocalizado); as outras 

linguagens compostas por sinais (gestos, música, pintura, cinema, teatro, etc.) 
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(3) Fenómeno Cultural agrega duas dimensões:  

 Sentido antropológico a cultura é o conjunto de actividades realizadas pelo Homem 

como membro de uma comunidade. A língua é produto de uma convenção, logo 

pertence a uma comunidade. 

 Cultura erudita é através do exercício da língua, que esta enriquece. Quanto mais se 

usa a língua, mais ela enriquece. 

(4) Potenciadora do conhecimento/Pensamento. É através da capacidade de linguagem que o 

Homem ordena e disciplina a confusão/mistura de sensações. A linguagem serve o 

pensamento e, só por ele, existe. 

B) Funções da Linguagem 

(1) Função Interna composta pelo pensamento/conhecimento. 

(2) Função Externa composta por uma exteriorização para si próprio – um monólogo; e pela 

exteriorização para outrem – diálogo, Comunicação. 

C) Conteúdos Manifestados 

(1) Informação: veiculação de juízos de facto, incidência sobre a essência do objecto. 

 Monólogo – através da leitura é possível adquirir informações; 

 Diálogo – contar algo a outra pessoa numa conversa fornece determinadas 

informações a alguém. 

(2) Emoção: Recurso a juízos de valor, primado do valor do objecto. 

 Monólogo – dor sentida ao queimar um dedo. 

 Diálogo – Quando damos a nossa opinião ou exteriorizamos emoções. 

(3) Apelo: recurso a conteúdos volitivos (persuasivos) intentando despertar a acção do sujeito 

(ex. na publicidade). 

 

UTILIZAÇÃO NA DISSERTAÇÃO 

Da obra foram retiradas informações preciosas aplicadas no estado da arte, na definição de 

conceitos bem como na fase introdutória do tema. 
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II. FICHAS DE LEITURA BIBLIOGRAFIA ESTRANGEIROS 

 

Quadro 3 - Ficha de Leitura 2. 

 

 

 

Autor 

 

 

Obra 

 

 

Data de  

Publicação 

 

 

Local 

 

 

Editora 

 

Linguagem 

Linguagem Visual 

 

 

BONNICI, Peter 

 

 

Linguagem Visual: 

O Misterioso Meio 

de Comunicação 

 

2000 

 

Lisboa 

 

Design 

Fundamentals 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Linguagem Visual | Elementos Visuais | Comunicação 

 

RESUMO DA OBRA 

“Linguagem Visual: O Misterioso Meio de Comunicação” de Peter Bonnici, numa edição da 

Design Fundamentals, é o primeiro livro prático a construir uma ponte entre os elementos da 

linguagem visual, entenda-se por eles a cor, tipo e tamanho das letras, a forma, proporção, 

textura e a imagem gráfica; e sua a utilização por parte da marca. O campo da linguagem 

visual é amplo e nenhum indivíduo lhe é indiferente, a influência diária que recebemos dos 

cartazes, publicidade, paredes pintadas, é nos impossível de fugir. O que é que o vermelho 

realmente faz? Ou a curva do „a‟ quando utilizamos o tipo de letra Arial? São perguntas que 

esta obra tenta desvendar, estas e tantas outras, sobre as quais pouco racionalizados ou 

perdemos algum tempo para pensar, mas que na verdade tornam o nosso mundo possível de 

ser vivido. A linguagem visual é chamada para criar efeitos, capazes de persuadir, acordando a 

nossa mente para este enorme mundo. Toda a obra é composta por uma diversidade de 

imagens, perguntas e destacáveis, que a tornam mais dinâmica, invocando uma resposta do 

leitor a cada página folheada. No fim as marcas são avaliadas pelo gosto ou desgosto dos 

clientes, sendo precisa sempre, e cada vez mais, uma resposta o mais objectiva quanto 

possível para que possa ser entendida a verdadeira realidade que as envolve, para que 

possam se transformar e evoluir, sempre de encontro aos seus clientes, “A questão já não é 

mais: «Gosto ou não Disto?», torna-se: «Está isto a comunicar as coisas certas sobre nós ou 

não?» É assim que a identidade visual se torna real.” (Bonnici, 2007:159). 

UTILIZAÇÃO NA DISSERTAÇÃO 

A obra de Bonnici foi a base de toda a dissertação e mesmo a inspiração para a realizar, 

encontrando-se presente em todos os períodos da mesma. Presente na definição de conceitos, 

na própria contextualização temática, estado da arte e refutação de hipóteses, a escrita de 
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Bonnice responde a grande parte das questões da temática que servem de uma excelente 

base para iniciar a pesquisa num tema, e neste caso, para desenvolver um projecto 

preparatório de um tema.  
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Quadro 4 - Ficha de Leitura 3. 

 

 

 

Autor 

 

 

Obra 

 

 

Data de  

Publicação 

 

 

Local 

 

 

Editora 

 

Imagem 

 

 

JOLY, Martine 

 

Introdução à 

Análise da Imagem 

 

2007 

 

Lisboa 

 

Arte e 

Comunicação 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Imagem | Imagem e Semiologia | Publicidade | Análise 

 

RESUMO DA OBRA 

Através de uma diversidade de exemplos exploratórios, explicando principalmente toda a base 

teórica necessária para compreender aquilo que nos é explicado, Martine Joly procura levar-

nos numa viagem pelo mundo da análise da imagem, levando-nos a entender que a imagem se 

encontra muito além de tudo aquilo que vemos num primeiro olhar. A imagem é um meio de 

expressão e de comunicação que nos liga às tradições mais antigas e mais ricas da nossa 

cultura, tradição, dos nossos mitos e imaginário, acima de tudo das nossas histórias enquanto 

povo. Através da leitura de imagens, fortemente enriquecidas pela análise, Joly desperta em 

cada um de nós um espírito crítico, retornando-nos à memória as especificidades da nossa 

cultura e história no modo de analisar. As formas de se mostrar uma imagem alteram-se, num 

mundo cada vez mais dominado pelas tecnologias, porém a interpretação mantém se a 

mesma, de uma forma simples e prática a obra explora as formas mais particulares da 

publicidade, subvertendo a necessidade de compreender a maneira como cada imagem 

comunica e transmite as suas mensagens, não nos deixando por isso indiferentes às 

ferramentas que as dominam. 

 

UTILIZAÇÃO NA DISSERTAÇÃO 

Para a dissertação foram retiradas deste livro as bases para colocar as hipóteses, sendo que a 

fundamentação das mesmas advêm das afirmações de Joly, bem como informações referentes 

a alguns elementos como a cor, composição, forma ou mesmo a textura, da Imagem, 

brilhantemente descritos por Joly em “Introdução à Análise da Imagem”.  
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Quadro 5 - Ficha de Leitura 4. 

 

 

 

Autor 

 

 

Obra 

 

 

Data de  

Publicação 

 

 

Local 

 

 

Editora 

 

Semiologia 

 

 

DEELY, John  

 

 

Introdução à 

Semiótica: História 

e Doutrina 

 

1995 

 

Lisboa 

 

 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Semiologia | Conhecimento | Linguagem | Experiência 

 

RESUMO DA OBRA 

«“O que é que é a verdade?” Disse Pilatos num gracejo; e não esperou por uma resposta» 

(Delly, 1995:XIII) Numa obra introdutória à ciência dos signos, traduzida por Vivina de Campos 

Figueiredo, Delly disserta sobre a „verdadeira verdade‟ iniciando a sua escrita por uma 

contextualização lógica da história da Semiologia, dos seus elementos, composições e termos, 

desde os seus primórdios aos dias de hoje, passando para a uma explicação menos teórica e 

mais observadora daquilo que se entende por Semiologia, recorrendo a uma diversidade de 

ilustrações que melhor retratam o seu texto. 

 

UTILIZAÇÃO NA DISSERTAÇÃO 

Da obra foram retiradas diversas noções referentes á definição da ciência, Semiologia e da 

Linguagem, que permitiram introduzir o tema, bem como o enquadramento temático da 

dissertação, visto permitir conhecer a história do termo desde os seus primórdios, passando 

pelos autores mais importantes para a temática e juntamente com estas as principais teorias 

por estes preconizadas. Citação retirada da obra: “O que define a linguagem não é 

exactamente o uso de palavras, ou mesmo, o uso de signos convencionais; é o uso de 

qualquer signo, qualquer que ele seja, que envolva o conhecimento ou a consciência da 

relação de significação, e, portanto, uma potencial infinidade.” (Deely, 1995:141)  



Linguagem Visual: A Imagem na Cultura Organizacional – Estudo de Caso 

Universidade Técnica de Lisboa | Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

84 

 

Quadro 6 - Ficha de Leitura 5. 

 

 

 

Autor 

 

 

Obra 

 

 

Data de  

Publicação 

 

 

Local 

 

 

Editora 

 

Semiologia 

Marca 

 

PEREZ, Clotilde 

 

 

Signos da Marca: 

Expressividade e 

Sensorialidade 

 

2004 

 

São Paulo 

 

 

Pioneira 

Thomson 

Learning 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Marca | Elementos constituintes da Marca (Imagem, Logótipo, Slogan, Jingle, Assinatura) 

 

RESUMO DA OBRA 

A obra de Clotilde Perez destina-se a disciplinas como a teoria da comunicação, introdução ao 

marketing, desenvolvimento de novos produtos, teoria e técnica de publicidade, comunicação 

em marketing, pesquisa de mercado, em cursos como o de Ciências da Comunicação, 

Marketing e Publicidade, Relações Públicas, e consequentemente à presente dissertação. 

Perez pretende com este livro compreender a razão do porquê de centenas de marcas 

nascerem e morrerem diariamente; o porquê de alguns produtos se destacaram mais que 

outros no ponto de venda; e quais as recomendações estratégicas que uma empresa deve 

tomar quando decide utilizar determinada imagem para as representar. Em “Signos da Marca” 

a autora aborda a marca, como foco central, e os seus elementos constituintes, recorrendo a 

inúmeros exemplos que ilustram e esclarecem os conceitos discutidos, contribuindo para 

explicar e desmistificar a temática. A marca funciona como um nome próprio que, como todo o 

nome próprio, indica uma ascendência e origem, passando a funcionar como símbolo dessa 

origem; tem o poder de identificar, no produto, a empresa que o comercializa e que 

inevitavelmente o produz, marcando esse produto com a insígnia da distinção que define a 

empresa. Trata-se de um algo mais, um sinal alçado à categoria de símbolo representativo de 

uma organização para um consumidor. A marca transformou-se em um dos traços 

fundamentais do mundo do consumo, e consequentemente da sociedade contemporânea, sem 

o qual se torna impossível pensar a complexidade dos seus circuitos. Cada vez mais o 

consumidor deixou de consumir apenas um produto passando a consumir as marcas desses 

produtos, do que decorre um efeito pragmático das marcas, estas valem os efeitos emocionais, 

afectivos e reactivos, bem como cognitivos que são capazes de produzir no consumidor. Desta 

forma muito mais do que anunciar produtos, a publicidade visa hoje, mais do que nunca, 

anunciar uma marca (Perez, 2004). 
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UTILIZAÇÃO NA DISSERTAÇÃO 

Da obra foram retirados os conceitos de Marca (pp.20) e Logótipo (pp.20), tendo esta sido uma 

importante base, suplementar a “Mercator”, de compreenção da temática de marketing e 

comunicação que acompanha o tema da dissertação. 
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Quadro 7 - Ficha de Leitura 6. 

 

 

 

Autor 

 

 

Obra 

 

 

Data de  

Publicação 

 

 

Local 

 

 

Editora 

 

Cultura 

Organizacional 

 

 

RUÃO, Teresa 

 

 

O estado da arte 

em Comunicação 

Organizacional 

(1900-2000): Um 

século de 

Investigação (729-

734) 

 

2005 

 

Minho 

 

Universidade do 

Minho 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Cultura Organizacional | Comunicação Organizacional | Ciências da Comunicação 

 

RESUMO DA OBRA 

Quando nos debruçamos sobre a temática da Cultura Organizacional deparamo-nos que esta 

se tem revelado um campo de enorme potencial, pelo papel de destaque que as organizações 

assumem nas sociedades contemporâneas. Desde sempre, os estudos na área seguiram de 

perto os desenvolvimentos produzidos nas Ciências da Comunicação, enfrentando dificuldades 

na delimitação do seu objecto e na articulação de verdadeiras teorias da comunicação 

organizacional. As organizações constituem uma realidade complexa, mas absolutamente 

fundamental na análise social da actualidade. A comunicação organizacional é, por isso, ainda 

que recente, uma disciplina que vem demonstrando pertinência científica. E, apesar do seu 

claro desenvolvimento nas últimas décadas do século XX a sua definição no campo teórico 

está longe de ser concluída. Tompkins e Wanca-Thibault (2001) testemunham bem esta ideia, 

afirmando que ao entrarmos num novo século, no momento em que as organizações enfrentam 

um complexo macro ambiente, os investigadores continuam a desenvolver esforços para definir 

pontos de interesse, estabelecer fronteiras e encontrar pistas para o futuro das Ciências da 

Comunicação no domínio organizacional (veja-se também Ruão, 2005). 

 

UTILIZAÇÃO NA DISSERTAÇÃO 

Da obra foram retiradas informações preciosas aplicadas no estado da arte. 
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ANEXO V - ENTREVISTAS APLICADAS 

I. ENTREVISTAS REALIZADAS A ESPECIALISTAS EM SEMIOLOGIA E IMAGEM 

I.I. ENTREVISTA REALIZADA À MESTRE CÉLIA BELIM  

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Nome Completo 

 

Contactos 

 

Percurso Académico 

 

Situação Profissional 

 

 

Belim, Célia 

 

Célia Felícia Belim 

Rodrigues 

 

E-Mail: 

 

celiabelim@gmail.com 

 

cbelim.@iscsp.utl.pt 

 

 

Licenciatura: 

Comunicação Social 

 

Pós-Graduação: 

Estudos Islâmicos 

 

Mestrado: Ciência 

Política 

 

Doutoramento: A 

Decorrer 

 

 

Professora Assistente 

no Instituto Superior de 

Ciências Sociais e 

Políticas da UTL 

 

Na área da Psicologia 

Social 

Semiologia 

Teoria da Imagem 

 

 

Mestre Célia Belim, docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da 

Universidade Técnica de Lisboa, assistente nas disciplinas de Introdução à Semiologia, 

Psicologia Social, e até há bem pouco tempo de Teoria da Imagem in entrevista realizada a 19 

de Novembro de 2009 pelas 10.30 horas. 

 

Ágata Marinho - Quais os Estudos realizados dentro da temática de maior relevo? 

Mestre Celia Belim – A temática da Linguagem Visual abrange uma imensidão de definições, 

conceitos e sub-conceitos que durante muitos anos foram extremamente definidos, redefinidos, 

e conotados a outros diferentes conceitos. Os estudos realizados na área divergem tendo o 

seu verdadeiro inicio por volta da década de 50 e 60, porém após esta data a lacuna da 

temática põe-se tendo esta sido colocada de parte, enquanto um tema secundário na temática 

da Semiologia e da cultura visual. 

Quais os autores de maior relevo? E os livros que mais importam pesquisar? 

ARHEIM, Rudolf (1986) – Arte e Percepção: Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: 

Pioneira. 

BAUDRILLARD, Jean (1981) – Simulacros e Simulações. Lisboa: Relógio de Água Edições. 

BERGER, John (2000) – Modos de Ver, 6ª Edição. Gustavo Gili. 

mailto:celiabelim@gmail.com
mailto:cbelim.@iscsp.utl.pt
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DONDIS, Denis A. (1999) – Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Livraria Martins Fontes. 

FARINA, Modesto (1982) – Psicodinâmica das Cores em Comunicação. São Paulo: Editora 

SENAC. 

CHAVES, Norberto (2006) – A Imagem Corporativa: Teoria e Metodologia da Identidade 

Institucional. Gustavo Gili Diseño. 
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I.I.II. SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA À MESTRE CÉLIA BELIM 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

Mestre Célia Belim, docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da 

Universidade Técnica de Lisboa, assistente nas disciplinas de Introdução à Semiologia, 

Psicologia Social, e até há bem pouco tempo de Teoria da Imagem in entrevista realizada a 03 

de Maio de 2010 pelas 11.00 horas. (Nota: a entrevista foi previamente realizada no dia 13 de 

Abril pelas 11horas e devido a problemas de índole técnica foi novamente aplicada no dia 03 

de Maio pela mesma hora). 

 

Ágata Marinho - Qual a importância dos elementos que compõem a Imagem, na 

influência do Consumidor? Como a cor, forma, proporção, forma da letra, tom e textura, 

proporção e o espaço, aspecto gráfico, imagem e composição. 

Mestre Célia Belim – Eu penso que os diversos elementos são importantes, para a 

constituição e demarcação de uma imagem, todos eles exercem um papel fundamental, e a 

sua conciliação permite que haja maior eficácia em termos de persuasão na comunicação. 

Obviamente que cada um deles tem especificidades próprias. No caso da cor que pode 

despertar sentimentos, afixar significados e permite a definição de uma imagem. Assim como a 

proporção, a textura, o lettering (actualmente existe uma tendência para uma maior 

simplificação do lettering - minimalismo), obviamente todos estes elementos também tem que 

acompanhar uma modernização da imagem, de modo a que a imagem projectada não tenha 

uma componente pesada e retrógrada. E portanto, para mim, todos os elementos são 

importantes. Todos eles são fundamentais numa definição de imagem. 

Existem elementos que desempenhem funções de maior destaque ou relevo? Se sim, 

porquê? (Resposta respondida dentro das ideias da pergunta anterior.) 

De que forma a Linguagem Visual convive com, ou mesmo se sobrepõe, às Linguagens 

ditas convencionais, como a fala? 

É uma questão um pouco “bicuda”. A linguagem dita convencional, a linguagem verbal, é 

essencial para a manutenção das relações sociais. A oralidade e a escrita são vitais para o 

funcionamento da nossa sociedade, a todos os níveis, se nós pensarmos, são suportes, são 

alicerces da nossa sociedade da comunicação. A par de desta linguagem oral e escrita existe a 

tal linguagem visual, que não sei se podemos dizer que se sobrepõe ou que esmaga a 

linguagem oral, mas penso que tem vindo, cada vez mais, a ocupar um lugar e um papel que é 

seu.  

Não é à toa que já desde a década de 50, do século passado, que Marshall McLuhan falava do 

Homem tipográfico, que vive pelos olhos, que consome imagens visuais, o Homem que forma 
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as suas imagens cerebrais a partir daquilo que recebe via visual, e como também, Pierre 

Guiraud, para contextualizar em termos de teóricos, “vivemos numa sociedade numa 

sociedade de imagem, a imagem visual, que impacta, que persuade, que define significados, 

que nos faz agir de acordo com esses significados que são ditos através das imagens visuais, 

e obviamente que as imagens visuais, a linguagem visual, têm vindo a ocupar um papel 

preponderante na nossa sociedade. Porém, não creio que possamos dizer que é mais 

importante do que a linguagem escrita. 

A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se sim, 

porquê? 

Eu acho que tem vindo a obter um papel de destaque e de protagonismo, cada vez mais. 

Penso que este protagonismo é também rivalizado e ombreado pela linguagem oral e escrita, e 

essa sim é o suporte da nossa sociedade, pode ser que cada vez mais a linguagem visual 

venha a ocupar um protagonismo mais destacado, mas penso que a tendência é para se 

ombrearem. 

O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem I) 

Acredito que a PT está a acompanhar as tendências de minimalismo e simplificação do seu 

logótipo e da imagem, uma tendência dos novos tempos, uma tendência modernista. De forma 

a não ter uma imagem obsoleta. E penso, que para além desta tendência de inserção e de 

demarcação no mercado, que em termos simbólicos quer transmitir, através do azul e do 

branco, com o azul uma maior harmonia, equilíbrio, estabelecimento de relação, seriedade e 

comunicação, e o branco a tendência para a tal simplificação e minimalismo. Procura agilizar a 

sua imagem, revitalizar e acompanhar os novos tempos. Para além disso, o azul da PT é um 

azul partilhável com o da TMN, e portanto ai também parece-me que vem corroborar a imagem 

de grupo. 

Qual os efeitos no observador? (Com recurso a Imagem I) 

Não sei se os efeitos no observador serão assim tão evidentes, visto que o observador é de 

certa forma distraído, é bombardeado por imensas imagens e imensos estímulos visuais e 

sensoriais de todos os níveis, e não tem uma sensibilidade crítica e analítica assim tão 

apurada, e, por isso, não sei até que ponto a nova imagem já surtiu efeito sobre o observador. 

Porém, acredito que aquele que é mais atento consiga denotar esta mudança da PT, esta 

tentativa de aproximação ao cliente, de modernização, de partilha da imagem da TMN, acredito 

que um observador mais atento até consiga aferir estes significados, mas penso que o 

consumidor comum ainda não acordou para esta imagem. 
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I.II. ENTREVISTA REALIZADA AO MESTRE LEONARDO SPRINGER  

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Nome Completo 

 

Contactos 

 

Percurso Académico 

 

Situação Profissional 

 

 

Moreira, Leonardo 

 

Leonardo Springer 

Marques Moreira 

 

 

E-Mail: 

leonardospringer@yahoo.com 

 

 

 

Licenciatura:  

 

Pós-Graduação:  

 

Mestrado:  

 

Doutoramento:  

 

 

Designer Gráfico 

 

Professor Escola 

Superior de Design 

(IAD) 

 

Na área do Desenho e 

de Projecto de Design 

Visual 

 

 

 

Mestre Leonardo Springer, docente da Escola Superior de Design (IADE), professor das 

disciplinas de Desenho e de Projecto de Design Visual in entrevista realizada a 03 de Março de 

2010 pelas 10.30 horas via correio electrónico. 

 

Ágata Marinho - Qual a importância dos elementos que compõem a Imagem, na 

influência do Consumidor? Como a cor, forma, proporção, forma da letra, tom e textura, 

proporção e o espaço, aspecto gráfico, imagem e composição. 

Mestre Leonardo Springer - Cor azul cyan, representa o céu, o mar… etc. O quadrado 

permite uma aplicação mais fácil, é igualmente proporcional nos dois sentidos vertical e 

horizontal. O quadrado dois lados iguais, representa perfeição, geometria… etc. Sem serifa 

(não sei qual é a fonte tipográfica), fácil leitura e moderna. Aspecto high-tec. Tom azul cyan. 

Textura tem um chanfre para dar uma ideia 3D, tem sido moda nos últimos 6/8 anos, e tem um 

degrade, igualmente moda, implica aplicações técnicas de alta qualidade para poder reproduzir 

o logo nas mais diversas aplicações. Proporção quadrangular. Um aspecto moderno, jovem. 

Existem elementos que desempenhem funções de maior destaque ou relevo? Se sim, 

porquê? 

Relativamente à evolução do logo, de duas cores para uma, representa na prática uma 

redução de custos na produção mas também a modernização da imagem. 

De que forma a Linguagem Visual convive com, ou mesmo se sobrepõe, às Linguagens 

ditas convencionais, como a fala? 

A linguagem visual …. Investiga  

mailto:leonardospringer@yahoo.com
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A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se sim, 

porquê? 

Sim, 80% da linguagem é não verbal… investiga mais  

O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem I) 

Moderno, dinâmico. 

Qual os efeitos no observador? (Com recurso a Imagem I) 

Pessoalmente não gosto do novo logo, especialmente pelos chanfres e degrade. 
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I.III. ENTREVISTA REALIZADA AO DOUTOR LUÍS MORAIS  

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Nome Completo 

 

Contactos 

 

Percurso Académico 

 

Situação Profissional 

 

 

Morais, Luís 

 

Luís Morais 

 

 

E-Mail: 

luispmorais@netcabo.pt  

 

 

Licenciatura:  

 

Pós-Graduação:  

 

Mestrado:  

 

Doutoramento:  

 

 

Docente da 

Universidade Lusófona 

de Humanidades e 

Tecnologias, professor 

das disciplinas de 

Semiótica. 

 

 

 

Doutor Luís Morais, docente da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 

professor das disciplinas de Semiótica in entrevista realizada a 12 de Maio de 2010 pelas 10.30 

horas via correio electrónico. 

 

Ágata Marinho - Qual a importância dos elementos que compõem a Imagem, na 

influência do Consumidor? Como a cor, forma, proporção, forma da letra, tom e textura, 

proporção e o espaço, aspecto gráfico, imagem e composição. 

Doutor Luís Morais - Passo a hierarquizá-los: composição, forma, cor, aspecto gráfico, 

textura, proporção, forma da letra. Tom, espaço e imagem são redundantes. 

Existem elementos que desempenhem funções de maior destaque ou relevo? Se sim, 

porquê? 

Composição; e nesta, a forma e a cor, enquanto seus constituintes fundamentais. 

Percepcionamos totalidades, como seja a composição, só posteriormente “descemos” aos 

pormenores. 

De que forma a Linguagem Visual convive com, ou mesmo se sobrepõe, às Linguagens 

ditas convencionais, como a fala? As linguagens visuais são também o resultado de 

convenções e todas as funções são possíveis: conviverem lado a lado, subalternizarem-se, 

conjugarem-se… 

A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se sim, 

porquê?  

As linguagens visuais sempre tiveram um papel de destaque nas sociedades mas, na 

actualidade, os meios tecnológicos disponíveis permitiram-lhes um domínio e uma abrangência 

jamais alcançada em outras sociedades. 

mailto:luispmorais@netcabo.pt
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O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem I) 

Dois círculos (sugerindo a secção de cabos telefónicos ou ópticos) sobre um fundo azul 

(simbolizando o céu) podem bem significar a possibilidade de comunicação abrangendo todo o 

espaço. Por sua vez, as letras PT, para além da sigla da empresa, podem também ser lidas 

como a abreviatura de Portugal.  

Qual os efeitos no observador? (Com recurso a Imagem I) 

Os cantos arredondados e a sombra permitem “materializar” a imagem, dar-lhe consistência, 

sem que entretanto se torne agressiva. Os círculos brancos sobre um fundo azul provocam um 

efeito de tranquilidade no observador. 
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V.II. ANÁLISE DE CONTEÚDO ÀS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-categoria Indicador Unidade de Registo 

 

Elementos da Imagem 

 

 

Cor 

 

Funções 

 

“pode despertar 

sentimentos, afixar 

significados e permite a 

definição de uma 

imagem” 

Frase 

 

Forma 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Proporção 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Forma da Letra 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Textura 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Proporção E Espaço 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Aspecto Gráfico 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Imagem 

 

 

“Todos eles são 

fundamentais numa 

definição de imagem” 

 

Frase 

 

Composição 

 

 

“Percepcionamos 

totalidades, como seja a 

composição, só 

posteriormente 

“descemos” aos 

pormenores.” 

 

Frase 
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Linguagem Visual 

 

Papel na Sociedade  

 

“actualidade, os meios 

tecnológicos 

disponíveis permitiram-

lhes um domínio e uma 

abrangência jamais 

alcançada em outras 

sociedades.” 

 

“não sei se podemos 

dizer que se sobrepõe 

ou que esmaga a 

linguagem oral, mas 

penso que tem vindo, 

cada vez mais, a 

ocupar um lugar e um 

papel que é seu.” 

 

Frase 

 

Logótipo 

 

 

Objectivos por detrás 

da Imagem 

 

 

Redução de Custos 

 

 

“Relativamente à 

evolução do logo, de 

duas cores para uma, 

representa na pratica 

uma redução de custos 

na produção mas 

também a 

modernização da 

imagem.” 

 

Frase 

Simples 

 

“O quadrado permite 

uma aplicação mais 

fácil, é igualmente 

proporcional nos dois 

sentidos vertical e 

horizontal.” 

 

“ (…) fácil leitura e 

moderna.” 

 

“Acredito que a PT está 

a acompanhar as 

tendências de 

minimalismo e 

simplificação do seu 

logótipo e da imagem, 

uma tendência dos 

novos tempos, uma 

tendência modernista.” 

 

Frase 

Perfeição 

 

“O quadrado dois lados 

iguais, representa 

perfeição, geometria 

(…)” 

Frase 
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Moderna e Jovem 

 

 

“ (…) fácil leitura e 

moderna.” 

 

“Um aspecto moderno, 

jovem.” 

 

“Relativamente à 

evolução do logo, de 

duas cores para uma, 

representa (…) a 

modernização da 

imagem.” 

 

“Moderno, dinâmico.” 

 

Frase 

 

Dinâmico 

 

“Moderno, dinâmico.” Frase 

3D 

 

“Textura tem um 

chanfre para dar uma 

ideia 3D.” 

 

Frase 

 

Efeitos no Observador 

 

Efeito Cognitivo 

 

“Pessoalmente não 

gosto do novo logo, 

especialmente pelos 

chanfres e degrade.” 

 

“provocam um efeito de 

tranquilidade no 

observador.” 

 

“consumidor não tem 

uma sensibilidade 

crítica e analítica assim 

tão apurada, e, por isso, 

não sei até que ponto a 

nova imagem já surtiu 

efeito sobre o 

observador.” 

 

Frase 
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VI. ENTREVISTA REALIZADA AOS RESPONSÁVEIS PELA MARCA 

I.I. ENTREVISTA REALIZADA AO DR. FRANCISCO MARINHO  

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Nome Completo 

 

Contactos 

 

Percurso Académico 

 

Situação Profissional 

 

 

Marinho, Francisco 

 

Francisco José 

Marques Marinho 

 

Telefone: 

215 00 54 79 

963 93 44 52 

 

Fax: 

215 00 19 84 

 

 

E-Mail: 

francisco.m.marinho@telecom.pt 

 

 

 

Licenciatura: Ciências 

da Comunicação, 

variante Marketing, 

Publicidade e 

Relações Públicas 

 

Pós-Graduação: 

 

Mestrado: 

 

Doutoramento: 

 

Gestor de Projectos 

de Comunicação da 

Direcção de 

Comunicação 

Integrada 

 

Departamento de 

Imagem Corporativa 

Portugal Telecom 

 

 

 

 

Dr. Francisco Marinho, Gestor de Projectos de Comunicação da Direcção de Comunicação 

Integrada da Direcção de Imagem e Comunicação Corporativa da Portugal Telecom in 

entrevista realizada a 6 de Dezembro de 2009 pelas 15.00 horas. 

 

Ágata Marinho - O que está a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? 

Dr. Francisco Marinho - Na construção de uma marca forte é essencial sermos consistentes 

na forma de comunicar em todas as áreas de negócio onde actuamos. A identidade visual da 

PT tem três elementos principais: marca, cores e tipografia. A utilização correcta destes 

elementos permitirá a criação de uma identidade visual coerente e distinta, diferenciando o 

universo PT de forma expressiva. O logo PT é definido pela construção tipográfica do nome, 

pelos elementos associados (círculos) e pela expressão da forma quadrangular que os suporta, 

não deve ser redesenhado ou adaptado em qualquer circunstância e deve ser sempre 

reproduzido a partir de artes finais originais de alta qualidade. O gradiente transmite tecnologia, 

evolução e movimento, potenciando o dinamismo da marca. 

Porquê a escolha do azul? [Recurso a Imagem I]  

Nas últimas décadas as cores das empresas de telecomunicações passavam pelos amarelos e 

laranjas como relação directa à tecnologia/rede de cobre. Nos dias de hoje e com o advento da 

fibra óptica a opção simbólica passa obviamente pelo azul.  

O que significa o azul? 

mailto:francisco.m.marinho@telecom.pt
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O azul é uma das três cores primárias e está normalmente associada à paz, ordem e harmonia. 

Porquê das novas formas „arredondadas‟? 

Os ângulos rectos da marca anterior remetiam para uma entidade mais “quadrada” e pouco 

dinâmica situação oposta à utilizada após o refresh do logo. 

Porquê da escolha do relevo na imagem? 

O relevo indicia proximidade e “relevância”. 

Porque é que a PT optou por diversificar as cores do seu logótipo, ao invés de manter 

sempre o azul?  

As marcas umbrella não devem ser estanques. Devem permitir a sua adaptação às 

necessidades das marcas secundárias, sem por isso perderem a sua identidade. A marca PT 

permite a sua ligação às três grandes marcas/produtos (tmn, MEO e SAPO), recorrendo ao 

endosso da sua marca original aos “targets” das marcas produto.  

O que pretende representar o preto? [Recurso a Imagem II] 

Endosso à marca / produto MEO.  

O que pretende representar o verde? [Recurso a Imagem III] 

Endosso à marca / produto SAPO. 

Que mensagem emocional pretende evocar no consumidor? 

Gira em torno de um eixo racional/afectivo/social. Ajuda à percepção e reconhecimento dos 

produtos da PT. 

Quais os resultados obtidos? 

Quando se pretende fazer uma avaliação de quanto vale uma marca é preciso distinguir quatro 

fontes de valor: a notoriedade; qualidade percebida; imagem de marca e fidelidade: apesar da 

existência de um valor na marca PT, o seu cálculo é extremamente difícil porque se trata de um 

conceito abstracto, um activo intangível.  

A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? 

A “marca” tem que apelar a algo de profundo, de mítico. Uma marca de sucesso já não se 

limita a representar produtos. A “marca” deve remeter o consumidor para uma outra dimensão. 

É preciso construir uma envolvente associando a imagem da marca e, de preferência, os 

próprios produtos ou serviços, à história da empresa. Um factor essencial é a coerência de 

todos os produtos da marca. Para o mercado, é essencial que haja vários factores que 

identifiquem com clareza aquela marca, com produtos ou serviços determinados, com uma 

história bem definida, com identificações claras a sentimentos e conceitos. 
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I.I.I. SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AO DR. FRANCISCO MARINHO  

 

NOTA BIOGRÁFICA 

Dr. Francisco Marinho, Gestor de Projectos de Comunicação da Direcção de Comunicação 

Integrada da Direcção de Imagem e Comunicação Corporativa da Portugal Telecom in 

entrevista realizada a 23 de Abril de 2010 pelas 22.00 horas para aplicação do inquérito. 

 

 
1. Diga-me as três primeiras marcas que lhe vêm à 

cabeça? (Resposta Livre) 

PT, MEO, TMN 

 

2. E que marcas de telecomunicações recorda? 

(Resposta Livre) 

PT, MEO, TMN 

 

3. E recorda-se do símbolo/logótipo/cor da imagem 

dessa(s) marca(s)?  

3. Sim 

4. Não 

 

4. Pode descrever-mos? (Resposta Livre) 

PT – Formato rectangular (cantos arredondados) com 

as iniciais incluídas e dois círculos Cor base azul; 

MEO – Tag preto com lettring a branco; 

TMN – Tag azul com lettring a azul. 

 

5. Qual é para si a importância da imagem de uma 

marca de telecomunicações? 

5. Nenhuma Importância 

6. Pouca Importância 

7. Alguma Importância 

8. Importância Extrema 

 

6. Qual o elemento, na imagem de uma marca, que 

considera mais importante? (Uma única Resposta) 

6. Cor 

7. Forma das Letras 

8. Espaço e Proporção 

9. Tom e Textura 

10. Outro. Qual? Todas as anteriores 

7. E, porquê? (Resposta Livre) 

A composição de uma imagem de marca tem de 

obedecer a um conjunto de factores que espelhem um 

“DNA”, uma identidade cultural e marcar a diferença. 

Tem que representar a “marca” em todas as vertentes 

sociais na percepção do público. 

 

8. Numa palavra caracterize as seguintes cores. 

8. Azul  

a. Calma  

9. Amarelo  

a. Luz 

10. Branco  

a. União 

11. Laranja  

a. Energia 

12. Preto  

a. Sobriedade 

13. Vermelho 

a. Raiva 

14. Verde  

a. Juventude 

 

9. Veja as seguintes Imagens 

 

             

 

 

9.1. Concordou até agora com as legendas das 

cores? 

3. Sim (passar à pergunta 10) 

REFERÊNCIA HARMONIA SOBRIEDADE 
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4. Não 

9.2. Recoloque-as 

             

 

 

 

10. Se estas imagens fossem brochuras de 

diferentes produtos de telecomunicações, que 

produto acha que seriam mais apelativo?  

11.4. O que pensa da disposição dos elementos na 

imagem? 

 

4. Discordo 

5. Indiferente 

6. Concordo 

 

12. Veja a seguinte imagem. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

* TODAS AS RESPOSTAS SÃO ACERTADAS, NÃO TENTE RACIONALIZAR 

 

11. Veja a seguinte Imagem. 

 

 

 

 

11.1. Como definiria a marca que está 

representada neste logótipo? (Resposta Livre) 

Equilibrada. 

 

11.2. O que representa para si o azul desta marca? 

(Resposta Livre) 

Luz, esperança, futuro, portugalidade e transparência. 

 

11.3. O que pensa das formas dos elementos da 

imagem? 

4. Discordo 

5. Indiferente 

6. Concordo 

2.  
1. 

REFERÊNCIA SOBRIEDADE HARMONIA 

      XXX   XXX   
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13. Como define agora a marca PT, tendo em conta a sua imagem de marca? (Resposta Livre) 

Correcta. 

 

14. Qual o elemento que mais de destaca na Marca PT? 

7. Cor 

8. Forma das Letras 

9. Espaço e Proporção 

10. Tom e Textura 

11. Aspecto Gráfico 

12. Outro. Qual? O conjunto 

 

15. O que pensa do Logótipo PT? 

5. Não Gosto Nada 

6. Não Gosto 

7. Gosto 

8. Gosto Muito 

 

16. Se pudesse mudar o Logótipo o que faria? 

5. Mudava a Cor 

6. Mudava a forma das letras 

7. Mudava a Textura 

8. Outro. Qual? Não mudava 

 

17. Concorda com as escolhas da PT? 

4. Não Concordo 

5. Indiferente 

6. Concordo 

 

18. Quais destas combinações funcionam? (*) 

 

 

 

 

 

 

 

*Funcionar significa sentir um SIM imediato 

 

  

2. 

3. 4. 

1. 
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19. Veja as seguintes imagens. 

 

 

 

 

19.1. O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix. 

4. Não Concordo  

5. Indiferente (o seu questionário termina aqui) 

6. Concordo (o seu questionário termina aqui) 

 

20. Qual considera mais apelativo 

3. ZON 

4. Clix 

 

21. Porque?  
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VI.II. ANÁLISE DE CONTEÚDO ÀS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-categoria Indicador Unidade de Registo 

 

Imagem 

 

 

Objectivos 

 

Marca Forte 

 

“Na construção de uma 

marca forte é essencial 

sermos consistentes na 

forma de comunicar em 

todas as áreas de 

negócio onde 

actuamos.” 

 

Frase 

 

Marca Coerente 

 

 

“A utilização correcta 

destes elementos 

permitirá a criação de 

uma identidade visual 

coerente e distinta, 

diferenciando o 

universo PT de forma 

expressiva.” 

 

Frase 

 

Marca Distinta 

 

 

“A utilização correcta 

destes elementos 

permitirá a criação de 

uma identidade visual 

coerente e distinta, 

diferenciando o 

universo PT de forma 

expressiva.” 

 

Frase 

 

Marcar a Diferença 

 

 

“A utilização correcta 

destes elementos 

permitirá a criação de 

uma identidade visual 

coerente e distinta, 

diferenciando o 

universo PT de forma 

expressiva.” 

 

Frase 

 

Elementos 

 

 

 

 

Marca 

 

“A identidade visual da 

PT tem três elementos 

principais: marca, cores 

e tipografia.” 

 

 

Frase 

 

Cores 

 

 

“A identidade visual da 

PT tem três elementos 

Frase 
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principais: marca, cores 

e tipografia.” 

 

 

Tipografia 

 

 

“A identidade visual da 

PT tem três elementos 

principais: marca, cores 

e tipografia.” 

 

“O logo PT é definido 

pela construção 

tipográfica do nome, 

pelos elementos 

associados (círculos) e 

pela expressão da 

forma quadrangular que 

os suporta, não deve 

ser redesenhado ou 

adaptado em qualquer 

circunstância e deve ser 

sempre reproduzido a 

partir de artes finais 

originais de alta 

qualidade.” 

 

Frase 

Elementos Imagem Função 
Cor 

 

“Nos dias de hoje e com 

o advento da fibra 

óptica a opção 

simbólica passa 

obviamente pelo azul.” 

“O azul é uma das três 

cores primárias e está 

normalmente associada 

à paz, ordem e 

harmonia.” 

 

“As marcas umbrella 

não devem ser 

estanques. Devem 

permitir a sua 

adaptação às 

necessidades das 

marcas secundárias, 

sem por isso perderem 

a sua identidade. A 

marca PT permite a sua 

ligação às três grandes 

marcas/produtos (tmn, 

MEO e SAPO), 

recorrendo ao endosso 

da sua marca original 

(…)” 

 

 

Frase 

Formas  Frase 
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“Os ângulos rectos da 

marca anterior 

remetiam para uma 

entidade mais 

“quadrada” e pouco 

dinâmica situação 

oposta à utilizada após 

o refresh do logo.” 

 

Gradiente 

 

“O gradiente transmite 

tecnologia, evolução e 

movimento, 

potenciando o 

dinamismo da marca.” 

 

Frase 

Relevo 

 

“O relevo indicia 

proximidade e 

“relevância”. 

Frase 

Objectivo 

Racional 

 

“Gira em torno de um 

eixo 

racional/afectivo/social. 

Ajuda à percepção e 

reconhecimento dos 

produtos da PT.” 

 

Frase 

Afectivo 

 

“Gira em torno de um 

eixo 

racional/afectivo/social. 

Ajuda à percepção e 

reconhecimento dos 

produtos da PT.” 

 

Frase 

Social 

 

“Gira em torno de um 

eixo 

racional/afectivo/social. 

Ajuda à percepção e 

reconhecimento dos 

produtos da PT.” 

 

Frase 

Resultados Notoriedade 

 

“Quando se pretende 

fazer uma avaliação de 

quanto vale uma marca 

é preciso distinguir 

quatro fontes de valor: a 

notoriedade; qualidade 

percebida; imagem de 

marca e fidelidade: 

apesar da existência de 

um valor na marca PT, 

o seu cálculo é 

Frase 
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extremamente difícil 

porque se trata de um 

conceito abstracto, um 

activo intangível.” 

 

Qualidade Percebida 

 

“Quando se pretende 

fazer uma avaliação de 

quanto vale uma marca 

é preciso distinguir 

quatro fontes de valor: a 

notoriedade; qualidade 

percebida; imagem de 

marca e fidelidade: 

apesar da existência de 

um valor na marca PT, 

o seu cálculo é 

extremamente difícil 

porque se trata de um 

conceito abstracto, um 

activo intangível.” 

 

Frase 

Imagem de Marca e 

Fidelidade 

 

“Quando se pretende 

fazer uma avaliação de 

quanto vale uma marca 

é preciso distinguir 

quatro fontes de valor: a 

notoriedade; qualidade 

percebida; imagem de 

marca e fidelidade: 

apesar da existência de 

um valor na marca PT, 

o seu cálculo é 

extremamente difícil 

porque se trata de um 

conceito abstracto, um 

activo intangível.” 

 

Frase 

Linguagem Visual Papel na Sociedade Determina o Sucesso 

 

“Uma marca de 

sucesso já não se limita 

a representar produtos. 

A “marca” deve remeter 

o consumidor para uma 

outra dimensão. É 

preciso construir uma 

envolvente associando 

a imagem da marca e, 

de preferência, os 

próprios produtos ou 

serviços, à história da 

empresa” 

 

Frase 
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VII. ENTREVISTA REALIZADA AOS DESIGNERS GRÁFICOS 

I.I. ENTREVISTA: DR. DIOGO COSTA 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Nome Completo 

 

Contactos 

 

Percurso Académico 

 

Situação Profissional 

 

 

Costa, Diogo 

 

Diogo Portugal Costa 

Lima 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

E-Mail: 

diogo.p.costa@telecom.pt 

 

 

 

Licenciatura:  

 

Pós-Graduação: 

 

Mestrado: 

 

Doutoramento: 

 

Designer de 

Comunicação 

Comunicação e 

Imagem Corporativa 

PT Centro Corporativo 

 

 

 

 

Dr. Diogo Costa, Designer de Comunicação da Portugal Telecom, membro do departamento 

de Comunicação e Imagem Corporativa, in entrevista realizada a 30 de Abril de 2010 pelas 

14.00 horas. 

 

Ágata Marinho - Quando lhe é requerido um trabalho, qual a importância que dá aos 

elementos que compõem a imagem, segundo uma ordem decrescente? Como a cor, 

forma, proporção, forma da letra, tom e textura, proporção e o espaço, aspecto gráfico, 

imagem, composição 

Dr. Diogo Cost – (1) Forma; (2) Cor; (3) Proporção e o Espaço; (4) Aspecto Gráfico (4); (5) 

Imagem; (6) Composição; (7) Tom e Textura; (8) Forma da Letra; (9) Proporção.  

Porque considera a Forma o elemento de maior relevo? 

A forma na minha opinião é um dos elementos primordiais de todo o processo criativo, pois é a 

partir da forma que todos os outros elementos surgem naturalmente, ajudando a construir uma 

imagem gráfica que consiga comunicar e que faça sentido.  

É lhe dada a liberdade de criação ou os requisitos da imagem são geralmente 

condicionados pelo cliente? 

De uma forma geral o trabalho gráfico é sempre condicionado pelo que o Cliente pretende, no 

entanto cabe ao designer explicar e justificar ao Cliente, que muitas das ideias podem não 

fazer sentido ou não funcionam, apresentando ao Cliente alternativas que funcionem e sempre 

com o consentimento do Cliente. O nosso papel é o de simplificar as ideias do Cliente, 

tentando mostrar graficamente as melhores opções de comunicação. 

mailto:diogo.p.costa@telecom.pt
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A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se sim, 

porquê? 

Hoje em dia a linguagem visual é um elemento primordial nos processos de Comunicação de 

qualquer sociedade contemporânea, ela determina emoções, sensações e define 

comportamentos de consumo. Nos dias de hoje, podemos observar que em qualquer 

quadrante da Sociedade, quer Económico, Político, Social e Cultural, existe uma preocupação 

constante com a Imagem dos produtos, instituições e organismos públicos. A linguagem Visual 

está presente em todo o lado no nosso dia-a-dia. 

O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem I)  

A identidade visual da PT tem três elementos principais: marca, cores e tipografia. A utilização 

correcta destes elementos permitirá a criação de uma identidade visual coerente e distinta, 

diferenciando o universo PT de forma expressiva. 

Qual os efeitos que pensa ter no observador? (Com recurso a Imagem I) 

Criar a percepção de uma empresa eficiente, “sem arestas”, jovem e agradável. 
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I.II. ENTREVISTA: DR.ª SOFIA TAMAGNINI 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Nome Completo 

 

Contactos 

 

Percurso Académico 

 

Situação Profissional 

 

 

Tamagnini, Sofia 

 

 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

E-Mail: 
stamagnini@gmail.com 

 

 

 

Licenciatura:  

 

Pós-Graduação: 

 

Mestrado: 

 

Doutoramento: 

 

 

Designer de 

Comunicação 

Comunicação e 

Imagem Corporativa 

PT Centro Corporativo 

 

 

 

 

Dr.ª Sofia Tamagnini, Designer de Comunicação da Portugal Telecom, membro do 

departamento de Comunicação e Imagem Corporativa, in entrevista realizada a 30 de Abril de 

2010 pelas 21.00 horas. 

 

Ágata Marinho - Quando lhe é requerido um trabalho, qual a importância que dá aos 

elementos que compõem a imagem, segundo uma ordem decrescente? Como a cor, 

forma, proporção, forma da letra, tom e textura, proporção e o espaço, aspecto gráfico, 

imagem, composição 

Dr.ª Sofia Tamagnini – (1) Forma; (2) Aspecto Gráfico; (3) Cor; (4) Composição; (5) Imagem; 

(6) Forma da Letra; (7) Proporção; (8) Proporção e o Espaço; (9) Tom e Textura. 

Porque considera o elemento “Forma” o elemento de maior relevo? 

A forma aliada à função é uma definição de Design. A forma é uma das bases. 

É lhe dada a liberdade de criação ou os requisitos da imagem são geralmente 

condicionados pelo cliente? 

Normalmente os clientes condicionam a nossa liberdade criativa. Mas nós tentamos sempre 

vender a imagem que nos achamos melhor se adaptar ao briefing que nos foi feito.  

Há clientes que vêm com uma ideia do que querem ver, e nós sabemos logo à partida que a 

ideia que eles trazem não vai funcionar, por esta razão apresentamos sempre mais do que 

uma proposta de imagem, a que eles querem ver (mas melhorada) e o conceito que nos 

sabemos que vai funcionar e transmitir a mensagem certa. 

Quando se fala de imagem, todas as pessoas têm uma opinião, e o problema é que essas 

opiniões não são educadas…O tentar educar os clientes a nível da imagem é muito trabalhoso, 

mailto:stamagnini@gmail.com
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mas recompensador quando conseguimos passar alguma da nossa formação (seja a nível da 

forma, cor, equilíbrio…). 

A linguagem visual detém um papel de destaque na sociedade contemporânea? Se sim, 

porquê? 

Claro que sim! Vivemos numa sociedade que vive da “imagem”. É ela que nos transmite todo 

um conceito, e é a linguagem utilizada que faz com que criemos ligações e proximidade com 

certas marcas. 

O que esta a PT realmente a dizer com a sua nova imagem? (Com recurso a Imagem I)  

A mensagem que me parece que queriam passar é que a PT se está a modernizar, a criar mais 

impacto! 

Qual os efeitos que pensa ter no observador? (Com recurso a Imagem I) 

Há um grande número de pessoas que perdeu a ligação que tinha com a marca, e que não 

reconhecem esta imagem como PT.  

Provavelmente houve pessoas de uma faixa etária mais baixa que começaram a criar alguma 

relação com a nova marca. 

Também já ouvi dizer que a TMN tinha comprado a PT. O que quer dizer que o re-design da 

marca não foi bem sucedido. 
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VII.II. ANÁLISE DE CONTEÚDO ÀS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-categoria Indicador Unidade de Registo 

 

Elementos da Imagem 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem de Importância 

 

 

 

 

 

 

Cor 

 

(3) (2) Palavra 

 

Forma 

 

(1) (1) Palavra 

 

Proporção 

 

(8) (9) Palavra 

 

Forma da Letra 

 

(6) (8) Palavra 

 

Textura 

 

(9) (7) Palavra 

 

Proporção e Espaço 

 

(7) (3) Palavra 

 

Aspecto Gráfico 

 

(2) (4) Palavra 

 

Imagem 

 

(5) (5) Palavra 

 

Composição 

 

(4) (6) Palavra 

 

Importância 

 

Forma 

 

“A forma aliada à 

função é uma definição 

de Design. A forma é 

uma das bases.”  

“é um dos elementos 

primordiais de todo o 

processo criativo, pois é 

a partir da forma que 

todos os outros 

elementos surgem 

naturalmente, ajudando 

a construir uma imagem 

gráfica que consiga 

comunicar e que faça 

sentido.” 

 

Frase 

 

Criação 

 

Liberdade de Criação Condicionada 

 

“Normalmente os 

clientes condicionam a 

nossa liberdade criativa. 

Mas nós tentamos 

Frase 
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sempre vender a 

imagem que nos 

achamos melhor se 

adaptar ao briefing que 

nos foi feito.” 

“De uma forma geral o 

trabalho gráfico é 

sempre condicionado 

pelo que o Cliente 

pretende, no entanto 

cabe ao designer 

explicar e justificar ao 

Cliente, que muitas das 

ideias podem não fazer 

sentido ou não 

funcionam” 

 

 

Linguagem Visual 

 

 

 

Papel na Sociedade 

 

 

Sociedade de Imagem 

 

“Vivemos numa 

sociedade que vive da 

“imagem”. É ela que 

nos transmite todo um 

conceito, e é a 

linguagem utilizada que 

faz com que criemos 

ligações e proximidade 

com certas marcas.” 

“Hoje em dia a 

linguagem visual é um 

elemento primordial nos 

processos de 

Comunicação de 

qualquer sociedade 

contemporânea, ela 

determina emoções, 

sensações e define 

comportamentos de 

consumo.” 

 

Frase 

 

Logótipo 

 

 

Objectivos por detrás 

da Imagem 

 

Impacto 

 

“A mensagem que me 

parece que queriam 

passar é que a PT se 

está a modernizar, a 

criar mais impacto!” 

 

“Criar a percepção de 

uma empresa eficiente, 

“sem arestas”, jovem e 

agradável” 

Frase 

 

Efeitos no Observador 

 

Perda de Relação 

 

“grande número de 

pessoas que perdeu a 

ligação que tinha com a 

marca, e que não 

reconhecem esta 

Frase 
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imagem como PT.” 

 

Nova Relação 

“Provavelmente houve 

pessoas de uma faixa 

etária mais baixa que 

começaram a criar 

alguma relação com a 

nova marca.” 
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ANEXO VIII – IMAGENS DE RECURSO 

 

I. IMAGEM DE RECURSO I - LOGÓTIPO PORTUGAL TELECOM, S.A. AZUL 

 

 

 

Fonte: Portugal Telecom, S.A. - Manual da Marca, Junho 2009 
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II. IMAGEM DE RECURSO II - LOGÓTIPO PORTUGAL TELECOM, S.A. PRETO 

 

 

 

 

 

Fonte: Portugal Telecom, S.A. - Manual da Marca, Junho 2009 
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III. IMAGEM DE RECURSO III - LOGÓTIPO PORTUGAL TELECOM, S.A. VERDE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portugal Telecom, S.A. - Manual da Marca, Junho 2009 
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ANEXO IX – ANÁLISE DESCRITIVA DAS PERGUNTAS ABERTAS 

 

Quadro 8 - Diga-me as três primeiras marcas que lhe vêm à cabeça 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Imagem de Marca 

 

Indústria Alimentar 

 

Bebidas (+++) 

 

Palavra 

 

 

Grandes Superfícies 

Alimentares 

 

(+) Palavra 

 

Perecíveis 

 

(+) 

 

Palavra 

 

Indústria Automóvel Veículos  (+++) 

 

Palavra 

 

Industria 

Telecomunicações e 

Informática 

Operadoras de 

Telecomunicações 
(+++) 

 

Palavra 

 

Material Electrónico (+++) 

 

Palavra 

 

Moda, Acessórios e 

Cosméticos 

Vestuário e Acessórios (+++) 

 

Palavra 

 

 

Higiene e Cosméticos 

 

(+) 
Palavra 

 

Serviços Instituições Bancárias (+) 

 

Palavra 

 

Decoração e Imobiliário Decoração e Imobiliário (+) 

 

Palavra 

 

 

Outros 

 

Vários (+) 

 

Palavra 

 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 939 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 80 respostas inclusive 

(++) entre 80 a 160 respostas inclusive 

(+++) mais de 160  

A categoria “Outros” abrange uma série de sub-categorias que separadas não demonstraram relevância estatística.  
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Quadro 9 - E que mercas de telecomunicações recorda? 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Imagem de Marca 
Telecomunicações 

 

Alcatel (++) 

 

Palavra 

 

 

Blacberry 

 

(+) Palavra 

Cabo Visão (++) 

 

Palavra 

 

Canguru (+) 

 

Palavra 

 

Clix (++) 

 

Palavra 

 

Fujitsu (+) 

 

Palavra 

 

HP (+) 

 

Palavra 

 

Istelstar (+) 
Palavra 

 

Jazztel (+) 

 

Palavra 

 

LG (++) 

 

Palavra 

 

MEO (+++) 

 

Palavra 

 

Motorola (++) 

 

Palavra 

 

Netcabo (+) 

 

Palavra 

 

Nokia (+++) 

 

Palavra 

 

Novis (+) 

 

Palavra 

 

ONI (+) 

 

Palavra 

 

Optimus (+++) 

 

Palavra 
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Philips (+) 

 

Palavra 

 

Phone-ix (+) 

 

Palavra 

 

PT (+++) 

 

Palavra 

 

Rede 4 (+) 

 

Palavra 

 

Samsung (++) 

 

Palavra 

 

Sapo (++) 

 

Palavra 

 

Siemens (++) 

 

Palavra 

 

Sonaecom (+) 

 

Palavra 

 

Sony (++) 

 

Palavra 

 

Telecel (+) 

 

Palavra 

 

Telefónica (+) 

 

Palavra 

 

TMN (+++) 

 

Palavra 

 

Toshiba (+) 

 

Palavra 

 

UZO (++) 

 

Palavra 

 

Vivo (+) 

 

Palavra 

 

Vodafone (+++) 

 

Palavra 

 

Yorn (+) 

 

Palavra 

 

ZON (+++) 

 

Palavra 
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Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 992 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 28 respostas inclusive 

(++) entre 28 a 56 respostas inclusive 

(+++) mais de 56 
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Quadro 10 - Pode descrever-mos? (1) 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Imagem de Marca 

 

Elementos Visuais 

 

Cor (+++) Frase 

Forma (+++) Frase 

Composição (++) Frase 

Tom e Textura (+) Frase 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 470 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 60 respostas inclusive 

(++) entre 60 a 120 respostas inclusive 

(+++) mais de 120 
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Quadro 11 - Pode descrever-mos? (2) 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Marca 

Telecomunicações 

MEO 

Cor (+++) 

Frase 

Forma (++) 

Nokia 

Cor (+++) 

Frase 

Forma (+++) 

Optimus 

Cor (+++) 

Frase Forma (+++) 

Tom e Textura (++) 

Phone-ix 

Cor (+++) 

Frase 

Forma (+++) 

PT 

Cor (+++) 

Frase Forma (+++) 

Composição (++) 

TMN 

Cor (+++) 

Frase 

Forma (++) 

Vodafone 

Cor (+++) 

Frase 

Forma (++) 

ZON Cor (+++) Frase 
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Forma (+) 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 470 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 60 respostas inclusive 

(++) entre 60 a 120 respostas inclusive 

(+++) mais de 120 
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Quadro 12 - Pode descrever-mos? (3) 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Indicador 
Unidade de 

Registo 
Logótipo 

Marca 

Telecomunicações 

MEO 

Descrição 

“Meo é mais 

conhecida pela cor 

azul” 

Frase 

 

Optimus 

“Optimus escrito a 

laranja.” 

“Quadrado 

Laranja” 

“Letras laranja.” 

Frase 

 

PT 

 

“Quadrado azul e 

laranja” 

“Azul e encarnado” 

“Vermelho e azul, 

Símbolo quadrado 

onde se dividem 

as 2 cores” 

Frase 

 

TMN 

“Azul clarinho com 

um t em branco.” 

“tmn escrito a azul 

claro.” 

Frase 

 

Vodafone 

“Letra branca em 

fundo branco, a 

letra O é 

diferente.” 

Frase 
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Quadro 13 - E porquê? 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 287 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 20 respostas inclusive 

(++) entre 20 a 40 respostas inclusive 

(+++) mais de 40 

  

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Linguagem Visual 

 

 

 

Elementos Imagem 

 

 

 

 

Marcante 

(Fica na Memória) 

 

(+++) Frase 

 

Personalidade Inerente 

 

(++) Frase 

Harmonia (+) 

 

Frase 

 

Apelabilidade  (+++) 

 

Frase 

 

Criatividade (+) 

 

Frase 

 

Determinante de Gostos (+) 

 

Frase 

 

Simplicidade (+) 

 

Frase 
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Quadro 14 - Numa palavra caracterize as seguintes cores? 

 

Conceito 

 

Sub-Conceito Categoria Sub-Categoria Frequência 
Unidade de 

Registo 

Cor Azul 

 

Caracterização 

 

 

 

Acolhedor (+) 

 

Palavra 

 

Mar (+++) 

 

Palavra 

 

 

Paz 

 

(+) 

 

Palavra 

 

 

Confiança 

 

(++) 

 

Palavra 

 

 

Esperança 

 

(+) 

 

Palavra 

 

Alegria (+) 

 

Palavra 

 

 

Juventude 

 

(+) 

 

Palavra 

 

 

Energia 

 

(+) 

 

Palavra 

 

Atraente (++) 

 

Palavra 

 

Tranquilidade (+++) 

 

Palavra 

 

Agitação (++) 

 

Palavra 

 

 

Elegância 

 

(+) 

 

Palavra 

 

 

Diferença 

 

(+++) 

 

Palavra 

 

 

Atractivo 

 

(+++) 

 

Palavra 

 

Amizade (+) 

 

Palavra 

 

Ansiedade (+++) 

 

Palavra 

 

 

Calor (+++) 
 

Palavra 
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Branco 

 

 

Paz 
(+++) Palavra 

 

Harmonia 

 

(++) Palavra 

 

Pureza 

 

(+++) Palavra 

 

Simplicidade 

 

(+) Palavra 

 

Laranja 

 

 

Verão 

 

(+++) Palavra 

 

Frescura 

 

(++) Palavra 

 

Energia 

 

(+++) Palavra 

 

Alegria 

 

(++) Palavra 

 

Preto 

 

 

Elegância 

 

(++) Palavra 

 

Morte 

 

(+++) Palavra 

 

Tristeza 

 

(+++) Palavra 

 

Sofisticação 

 

(++) Palavra 

 

Vermelho 

 

 

Paixão 

 

(+++) Palavra 

 

Provocação 

 

(+) Palavra 

 

Choque 

 

(++) Palavra 

 

Força 

 

(+++) Palavra 

 

Verde 

 

 

Ecologia 

 

(+++) Palavra 

 

Esperança 

 

 

(+++) Palavra 

 (++) Palavra 
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Vida 

 

 

Liberdade 

 

(++) Palavra 

 

Alegria 

 

(+) Palavra 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 380 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 20 respostas inclusive 

(++) entre 20 a 40 respostas inclusive 

(+++) mais de 40 
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Quadro 15 - Como define agora a marca PT, tendo em conta a sua imagem de marca? 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Logótipo 

 

 

Marca PT 

 

 

Actual (+) Palavra 

Antiquada (++) Palavra 

Apelativa (++) Palavra 

Atractiva (+) Palavra 

Boa (++) Palavra 

Complexa (+) Palavra 

Confiança (++) Palavra 

Desactualizada (+) Palavra 

Equilíbrio (+) Palavra 

Forte (+) Palavra 

Fraca (+) Palavra 

Funcional (+) Palavra 

Harmoniosa (+) Palavra 

Inovadora (+) Palavra 

Jovem (++) Palavra 

Moderna (+++) Palavra 

Monótona (+) Palavra 
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Notoriedade (+) Palavra 

Organizada (+) Palavra 

Pouco Apelativa (++) Palavra 

Referência (+++) Palavra 

Rigorosa (+) Palavra 

Segura (+) Palavra 

Seriedade (+) Palavra 

Simples (+++) Palavra 

Sóbria (++) Palavra 

Sólida (+) Palavra 

Tradicional (+) Palavra 

Tranquilidade (+) Palavra 

Vulgar (+) Palavra 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 215 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 7 respostas inclusive 

(++) entre 7 a 14 respostas inclusive 

(+++) mais de 14 
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Quadro 16 - Outro. Qual? 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Logótipo 

 

Elementos Imagem 

 

 

 

 

Cor 

 

(+) Frase 

 

Forma 

 

(+) Frase 

 

Proporção e Espaço 

 

(+) Frase 

 

Tom e Textura 

 

(+) Frase 

 

Aspecto Gráfico 

 

(+) Frase 

 

Composição 

 

(++) Frase 

 

Tudo 

 

(++) Frase 

 

Nada 

 

(+++) Frase 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 69 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 9 respostas inclusive 

(++) entre 9 a 18 respostas inclusive 

(+++) mais de 18  
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Quadro 17 - Porque? 

 

Conceito 

 

Sub-Conceito Categoria Sub-Categoria Frequência 
Unidade de 

Registo 

Logótipo 

ZON 

 

Elementos Imagem 

 

 

 

 

Cor 

 

(+++) Frase 

 

Forma 

 

(+) Frase 

 

Tom e Textura 

 

(+) Frase 

 

Composição 

 

(+) Frase 

 

Clix 

 

 

Cor 

 

(+++) Frase 

 

Forma 

 

(++) Frase 

 

Tom e Textura 

 

(+) Frase 

 

Aspecto Gráfico 

 

(+) Frase 

 

Composição 

 

(+) Frase 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 168 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 14 respostas inclusive 

(++) entre 14 a 28 respostas inclusive 

(+++) mais de 28  

  



Linguagem Visual: A Imagem na Cultura Organizacional – Estudo de Caso 

Universidade Técnica de Lisboa | Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

134 

 

Quadro 18 - O que representa para si o azul desta marca? 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Logótipo 

 

 

Marca PT 

 

 

Acessível (+) Palavra 

Modernidade (++) Palavra 

Advertência (+) Palavra 

Apelabilidade (+) Palavra 

Vivacidade (+) Palavra 

Alternativa (+) Palavra 

Ambiente (+) Palavra 

Comunicação (+) Palavra 

Confiança (+++) Palavra 

Bom Gosto (+) Palavra 

Tranquilidade (++++) Palavra 

Mar (+) Palavra 

Céu (+) Palavra 

Suavidade (+) Palavra 

Sobriedade (++) Palavra 

PT (+) Palavra 

Pouco Apelativa (+) Palavra 
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Juventude (+) Palavra 

Harmonia (+++) Palavra 

Poder (+) Palavra 

Seriedade (+) Palavra 

Dinâmica (+) Palavra 

Equilíbrio (+) Palavra 

Referência (++) Palavra 

Cópia (+) Palavra 

Futuro (+) Palavra 

Rigor (+) Palavra 

Sem Interesse (+++) Palavra 

Movimento (+) Palavra 

Frio (+) Palavra 

Luminosidade (+) Palavra 

Metal (+) Palavra 

Simplicidade (++) Palavra 

 

Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 470 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 14 respostas inclusive 

(++) entre 14 a 28 respostas inclusive 

(+++) mais de 28   
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Quadro 19 - Como definiria a marca que está representada neste logótipo? 

 

Conceito 

 

Categoria Sub-Categoria Frequência Unidade de Registo 

Logótipo 

 

 

Marca PT 

 

 

Original (+) Palavra 

Jovem (++) Palavra 

Apelativa (++) Palavra 

Atractiva (+) Palavra 

Boa (++) Palavra 

Divertida (+) Palavra 

Confiança (++) Palavra 

Equilíbrio (+) Palavra 

Forte (+) Palavra 

Harmoniosa (+) Palavra 

Inovadora (+) Palavra 

Moderna (+++) Palavra 

Simples (+) Palavra 

Pouco Apelativa (++) Palavra 

Dinâmica (+++) Palavra 

Rigorosa (+) Palavra 

Tradicional (+) Palavra 
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Nota: 

Tendo em conta que para o efeito da análise anterior foram tidas em conta 215 respostas, os dados encontram-se 

abrangidos pelas seguintes denominações: 

(+) até 7 respostas inclusive 

(++) entre 7 a 14 respostas inclusive 

(+++) mais de 14 
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APÊNDICE  

 

Quadro 20 - Características do público inquirido, segundo variável Sexo 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

Gráfico 16 - Características do público inquirido, segundo variável sexo (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Feminino 

 

189 40,1 64,7 

 

Masculino 

 

103 21,9 35,3 

 

Total 

 

292 62,0 100,0 

 

Missing 

 

179 38,0 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 21 - Características do público inquirido, segundo variável Idade 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

18/24 

 

151 32,1 51,5 

 

25/34 

 

47 10,0 16,0 

 

35/44 

 

57 12,1 19,5 

 

45/54 

 

22 4,7 7,5 

 

55/64 

 

11 2,3 3,8 

 

65 e mais anos 

 

5 1,1 1,7 

 

Total 

 

293 62,2 100,0 

 

Missing 

 

178 37,8 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Gráfico 17 - Características do público inquirido, segundo variável Idade (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 22 - Características do público inquirido, segundo variável Habilitações Literárias 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Não sabe ler/escrever 

 

1 0,2 0,3 

 

2º Ciclo ou equivalente 

 

1 0,2 0,3 

 

3º Ciclo ou equivalente 

 

6 1,3 2,0 

 

Ensino secundário: 10º/11º ou 

equivalente 

 

9 1,9 3,1 

 

Ensino secundário: 12º ano ou 

equivalente 

 

69 14,6 23,5 

 

Curso médio (antigos cursos 

industriais, comercial…) 

 

5 1,1 1,7 

 

Curso superior incompleto 

 

121 25,7 41,3 

 

Curso superior completo 

 

67 14,2 22,9 

 

Mestrado 

 

12 2,5 4,1 

 

Doutoramento 
2 0,4 0,7 

 

Total 

 

293 62,2 100,0 

 

Missing 

 

178 37,8 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Gráfico 18 - Características do público inquirido, segundo variável Habilitações Literárias (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 23 - Características do público inquirido, segundo variável Ocupação (Principal) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Trabalha por conta própria 

 

10 2, 1 3,4 

 

Trabalha por conta de outrem 

 

109 23,1 37,2 

 

Trabalha por conta própria e 

por conta de outrem 

 

12 2,5 4,1 

 

Desempregado 

 

3 0,6 1,0 

 

Procura o primeiro emprego 

 

3 0,6 1,0 

 

Estudante 

 

122 25,9 41,6 

 

Trabalhador/Estudante 

 

19 4,0 6,5 

 

Reformado/Aposentado 

 

10 2,1 3,4 

 

Outro. Qual? 

 

5 1,1 1,7 

 

Total 

 

293 62,2 100,0 

 

Missing 

 

178 37,8 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 24 - Características do público inquirido, segundo variável Ocupação (Principal) Outro. Qual? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

Gráfico 19 - Características do público inquirido, segundo variável Ocupação (Principal) (%) 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

  

 

 

Qual? 

 

Outro 

 

Conta Própria/Outrem 

 

 

Professor 

 

 

Empreendedor 

 

 

Mãe a tempo inteiro 
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Quadro 25 - Características do público inquirido, segundo distrito 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Porto 

 

2 0,2 0,7 

 

Aveiro 

 

1 0,1 0,3 

 

Viseu 

 

1 0,1 0,3 

 

Coimbra 

 

4 0,4 1,4 

 

Leiria 

 

7 0,7 2,4 

 

Santarém 

 

8 0,9 2,7 

 

Lisboa 

 

226 24,1 77,4 

 

Setúbal 

 

40 4,3 13,7 

 

Beja 

 

1 0,1 0,3 

 

Madeira 

 

2 0,2 0,7 

 

Total 

 

292 31,1 100,0 

 

Total Geral 

 

938 100,0 - 
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Gráfico 20 - Características do público inquirido, segundo variável Distrito (%) 

 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos.  
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Quadro 26 - Qual o elemento, na imagem de uma marca, que considera mais importante? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Cor 

 

203 43,1 63,6 

 

Forma das Letras 

 

45 9,6 14,1 

 

Espaço e Proporção 

 

30 6,4 9,4 

 

Tom e Textura 

 

21 4,5 6,6 

 

Outro. Qual? 

 

20 4,2 6,3 

 

Total 

 

319 67,7 100,0 

 

Missing 

 

152 32,3 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 27 - Qual o elemento, na imagem de uma marca, que considera mais importante? Outro. Qual? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

  

 

 

Qual? 

 

Outro 

 

Todas as anteriores 

 

 

Movimento  

 

 

Reconhecimento 

 

 

Design 

 

 

Inovação 

 

 

Imagem Cuidada 

 

 

Mensagem que Transmite/Personalidade 

 

 

Logótipo 
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Quadro 28 - Qual o elemento, na imagem de uma marca, que considera mais importante? Segundo variável 

Sexo 

 Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Qual o elemento, na imagem de 

uma marca, que considera mais 

importante? 

Cor 

Count 123 64 187 

% within 6. Qual o elemento, na 

imagem de uma marca, que 

considera mais importante?   

65,8 34,2 100,0 

% within 22. Sexo 65,1 62,1 64,0% 

% of Total 42,1 21,9 64,0 

Forma das Letras 

Count 27 14 41 

% within 6. Qual o elemento, na 

imagem de uma marca, que 

considera mais importante?   

65,9 34,1 100,0 

% within 22. Sexo 14,3 13,6 14,0 

% of Total 9,2 4,8 14,0 

Espaço e Proporção 

Count 17 10 27 

% within 6. Qual o elemento, na 

imagem de uma marca, que 

considera mais importante?   

63,0 37,0 100,0 

% within 22. Sexo 9,0 9,7 9,2 

% of Total 5,8 3,4 9,2 

Tom e Textura 

Count 11 6 17 

% within 6. Qual o elemento, na 

imagem de uma marca, que 

considera mais importante?   

64,7 35,3 100,0 

% within 22. Sexo 5,8 5,8 5,8 

% of Total 3,8 2,1 5,8 

Outro. Qual? Count 11 9 20 
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% within 6. Qual o elemento, na 

imagem de uma marca, que 

considera mais importante?   

55,0 45,0 100,0 

% within 22. Sexo 5,8 8,7 6,8 

% of Total 3,8 3,1 6,8 

Total 

Count 189 103 292 

% within 6. Qual o elemento, na 

imagem de uma marca, que 

considera mais importante?   

64,7 35,3 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,7 35,3 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 29 - Qual o elemento, na imagem de uma marca, que considera mais importante? Segundo variável 

Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

Qual o elemento, na 

imagem de uma 

marca, que considera 

mais importante? 

Cor 

Count 97 31 34 13 9 3 187 

% within 6. Qual o 

elemento, na imagem 

de uma marca, que 

considera mais 

importante?   

51,9 16,6 18,2 7,0 4,8 1,6 100,0 

% within 23. Idade 64,2 66,0 59,6 59,1 81,8 60,0 63,8 

% of Total 33,1 10,6 11,6 4,4 3,1 1,0 63,8 

Forma das Letras 

Count 21 7 9 3 1 1 42 

% within 6. Qual o 

elemento, na imagem 

de uma marca, que 

considera mais 

importante?   

50,0 16,7 21,4 7,1 2,4 2,4 100,0 

% within 23. Idade 13,9 14,9 15,8 13,6 9,1 20,0 14,3 

% of Total 7,2 2,4 3,1 1,0 0,3 0,3 14,3 

Espaço e 

Proporção 

Count 15 5 4 1 1 1 27 

% within 6. Qual o 

elemento, na imagem 

de uma marca, que 

considera mais 

importante?   

55,6 18,5 14,8 3,7 3,7 3,7 100,0 

% within 23. Idade 9,9 10,6 7,0 4,5 9,1 20,0 9,2 

% of Total 5,1 1,7 1,4 0,3 0,3 0,3 9,2 

Tom e Textura 

Count 11 0 2 4 0 0 17 

% within 6. Qual o 

elemento, na imagem 

de uma marca, que 

considera mais 

64,7 0,0 11,8 23,5 0,0 0,0 100,0 
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importante?   
       

% within 23. Idade 7,3 0,0 3,5 18,2 0,0 0,0 5,8 

% of Total 3,8 0,0 0,7 1,4% 0,0 0,0 5,8 

Outro. Qual? 

Count 7 4 8 1 0 0 20 

% within 6. Qual o 

elemento, na imagem 

de uma marca, que 

considera mais 

importante?   

35,0 20,0 40,0 5,0 0,0 0,0 100,0 

% within 23. Idade 4,6 8,5 14,0 4,5 0,0 0,0 6,8 

% of Total 2,4 1,4 2,7 0,3 0,0 0,0 6,8 

Total 

Count 151 47 57 22 11 5 293 

% within 6. Qual o 

elemento, na imagem 

de uma marca, que 

considera mais 

importante?   

51,5 16,0 19,5 7,5 3,8 1,7 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,5 16,0 19,5 7,5 3,8 1,7 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 30 - Concordou com as legendas das cores? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Sim 

 

92 19,5 29,8 

 

Não 

 

217 46,1 70,2 

 

Total 

 

309 65,6 100,0 

 

Missing 

 

162 34,4 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 31 - Concordou com as legendas das cores? Segundo variável Sexo 

 Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Concordou com as legendas das 

cores? 

Sim 

Count 42 41 83 

% within 9.1. Concordou com as 

legendas das cores? 
50,6% 49,4% 100,0% 

% within 22. Sexo 22,5% 41,8% 29,1% 

% of Total 14,7% 14,4% 29,1% 

Não 

Count 145 57 202 

% within 9.1. Concordou com as 

legendas das cores? 
71,8% 28,2% 100,0% 

% within 22. Sexo 77,5% 58,2% 70,9% 

% of Total 50,9% 20,0% 70,9% 

Total 

Count 187 98 285 

% within 9.1. Concordou com as 

legendas das cores? 
65,6% 34,4% 100,0% 

% within 22. Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,6% 34,4% 100,0% 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 32 - Concordou com as legendas das cores? Segundo variável Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

Concordou com as 

legendas das cores? 

Sim 

Count 33 14 19 10 5 2 83 

% within 9.1. Concordou 

com as legendas das 

cores? 

39,8 16,9 22,9 12,0 6,0 2,4 100,0 

% within 23. Idade 22,4 30,0 34,5 45,5 45,5 40,0 29,0 

% of Total 11,5 4,9 6,6 3,5 1,7 0,7 29,0 

Não 

Count 114 32 36 12 6 3 203 

% within 9.1. Concordou 

com as legendas das 

cores? 

56,2 15,8 17,7 5,9 3,0 1,5 100,0 

% within 23. Idade 77,6 69,6 65,5 54,5 54,5 60,0 71,0 

% of Total 39,9 11,2 12,6 4,2 2,1 1,0 71,0 

Total 

Count 147 46 55 22 11 5 286 

% within 9.1. Concordou 

com as legendas das 

cores? 

51,4 16,1 19,2 7,7 3,8 1,7 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,4 16,1 19,2 7,7 3,8 1,7 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 33 - Recoloque-as 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Sobriedade 

 

(%) Referência (%) Harmonia (%) 

 

 

 

26 11,1 62 26,5 146 62,4 

 

 

 

25 10,7 141 60,3 68 29,1 

 

 

 

185 78,1 35 13,5 20 8,4 
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Quadro 34 - Se estas imagens fossem brochuras de diferentes produtos de telecomunicações, que produto 

acha que seria mais apelativo? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

“Gota” 

 

161 34,2 52,8 

 

“Rectângulo” 

 

144 30,6 47,2 

 

Total 

 

305 64,8 100,0 

 

Missing 

 

166 35,2 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 35 - Se estas imagens fossem brochuras de diferentes produtos de telecomunicações, que produto 

acha que seria mais apelativo? Segundo Variável Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

Se estas imagens 

fossem brochuras de 

diferentes produtos de 

telecomunicações, que 

produto acha que seria 

mais apelativo? 

Gota 

Count 84 25 20 9 6 3 147 

% within 10. Se estas 

imagens fossem 

brochuras de 

diferentes produtos de 

telecomunicações, que 

produto acha que seria 

mais apelativo?   

57,1 17,0 13,6 6,1 4,1 2,0 100,0 

% within 23. Idade 57,1 53,2 37,0 40,9 66,7 60,0 51,8 

% of Total 29,6 8,8 7,0 3,2 2,1 1,1 51,8 

Rectângulo 

Count 63 22 34 13 3 2 137 

% within 10. Se estas 

imagens fossem 

brochuras de 

diferentes produtos de 

telecomunicações, que 

produto acha que seria 

mais apelativo?   

46,0 16,1 24,8 9,5 2,2 1,5 100,0 

% within 23. Idade 42,9 46,8 63,0 59,1 33,3 40,0 48,2 

% of Total 22,2 7,7 12,0 4,6 1,1 0,7 48,2 

Total 

Count 147 47 54 22 9 5 284 

% within 10. Se estas 

imagens fossem 

brochuras de 

diferentes produtos de 

telecomunicações, que 

produto acha que seria 

mais apelativo?   

51,8 16,5 19,0 7,7 3,2 1,8 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,8 16,5 19,0 7,7 3,2 1,8 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 36 - Quais destas combinações funcionam? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Canto inferior direito 

 

162 34,4 51,4 

 

Canto superior direito 

 

34 7,2 10,8 

 

Por baixo 

 

86 18,3 27,3 

 

Por cima 

 

33 7,0 10,5 

 

Total 

 

315 66,9 100,0 

 

Missing 

 

156 33,1 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 37 - Quais destas combinações funcionam? Segundo variável Sexo 

  
Sexo 

Total  
Feminino Masculino 

Quais destas combinações 

funcionam? 

Canto inferior direito 

Count 102 53 155 

% within 18. Quais destas 

combinações funcionam? 
65,8 34,2 100,0 

% within 22. Sexo 54,0 51,5 53,1 

% of Total 34,9 18,2 53,1 

Canto superior direito 

Count 15 16 31 

% within 18. Quais destas 

combinações funcionam? 
48,4 51,6 100,0 

% within 22. Sexo 7,9 15,5 10,6 

% of Total 5,1 5,5 10,6 

Por baixo 

Count 50 25 75 

% within 18. Quais destas 

combinações funcionam? 
66,7 33,3 100,0 

% within 22. Sexo 26,5 24,3 25,7 

% of Total 17,1 8,6 25,7 

Por cima 

Count 22 9 31 

% within 18. Quais destas 

combinações funcionam? 
71,0 29,0 100,0 

% within 22. Sexo 11,6 8,7 10,6 

% of Total 7,5 3,1 10,6 

Total 

Count 189 103 292 

% within 18. Quais destas 

combinações funcionam? 
64,7 35,3 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0% 100,0 

% of Total 64,7 35,3 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 38 - E que marcas de telecomunicações recorda? 

 Frequência Percentagem Percentagem Válida 

 

Alcatel 7 0,7 0,7 

Blacberry 1 0,1 0,1 

Blaupunkt 1 0,1 0,1 

Cabo Visão 7 0,7 0,7 

Canguru 1 0,1 0,1 

Clix 20 2,0 2,0 

Fujitsu 1 0,1 0,1 

HP 1 0,1 0,1 

Istelstar 1 0,1 0,1 

Jazztel 1 0,1 0,1 

LG 12 1,2 1,2 

MEO 28 2,8 2,8 

Motorola 10 1,0 1,0 

Netcabo 1 0,1 0,1 

Nokia 39 3,9 3,9 

Novis 3 0,3 0,3 

ONI 3 0,3 0,3 

Optimus 166 16,7 16,7 

Philips 2 0,2 0,2 

Phone-ix 5 0,5 0,5 

PT 140 14,1 14,1 

Rede 4 4 0,4 0,4 

Samsung 18 1,8 1,8 

Sapo 9 0,9 0,9 

Siemens 6 0,6 0,6 

Sonaecom 2 0,2 0,2 

Sony 11 1,1 1,1 

Telecel 4 0,4 0,4 

Telefónica 2 0,2 0,2 

TMN 212 21,4 21,4 

Toshiba 3 0,3 0,3 

UZO 15 1,5 1,5 

Vivo 1 0,1 0,1 

Vodafone 208 21,0 21,0 

Yorn 2 0,2 0,2 

ZON 45 4,5 4,5 

Total 992 100,0 100,0 
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Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 39 - E recorda-se do símbolo/logótipo/cor da imagem dessa(s) marca(s)? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Sim 

 

250 53,1 78,6 

 

Não 

 

68 14,4 21,4 

 

Total 

 

318 67,5 100,0 

 

Missing 

 

153 32,5 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 40 - E recorda-se do símbolo/logótipo/cor imagem dessa(s) marca(s)?  Segundo variável Sexo 

 Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

E recorda-se do símbolo/logótipo/cor 

imagem dessa(s) marca(s)? 

Sim 

Count 161 68 229 

% within 3. E recorda-se do 

símbolo/logótipo/cor imagem 

dessa(s) marca(s)?  

70,3 29,7 100,0 

% within 22. Sexo 85,2 66,7 78,7 

% of Total 55,3 23,4 78,7 

Não 

Count 28 34 62 

% within 3. E recorda-se do 

símbolo/logótipo/cor imagem 

dessa(s) marca(s)?  

45,2 54,8 100,0 

% within 22. Sexo 14,8 33,3 21,3 

% of Total 9,6 11,7 21,3 

Total 

Count 189 102 291 

% within 3. E recorda-se do 

símbolo/logótipo/cor imagem 

dessa(s) marca(s)?  

64,9 35,1 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,9 35,1 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 41 - E recorda-se do símbolo/logótipo/cor imagem dessa(s) marca(s)?  Segundo Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

E recorda-se do 

símbolo/logótipo/cor 

imagem dessa(s) 

marca(s)? 

Sim 

Count 118 37 50 17 4 3 229 

% within 3. E recorda-se 

do símbolo/logótipo/cor 

imagem dessa(s) 

marca(s)?  

51,5 16,2 21,8 7,4 1,7 1,3 100,0 

% within 23. Idade 78,1 78,7 87,7 77,3 40,0 60,0 78,4 

% of Total 40,4 12,7 17,1 5,8 1,4 1,0 78,4 

Não 

Count 33 10 7 5 6 2 63 

% within 3. E recorda-se 

do símbolo/logótipo/cor 

imagem dessa(s) 

marca(s)?  

52,4 15,9 11,1 7,9 9,5 3,2 100,0 

% within 23. Idade 21,9 21,3 12,3 22,7 60,0 40,0 21,6 

% of Total 11,3 3,4 2,4 1,7 2,1 0,7 21,6 

Total 

Count 151 47 57 22 10 5 292 

% within 3. E recorda-se 

do símbolo/logótipo/cor 

imagem dessa(s) 

marca(s)?  

51,7 16,1 19,5 7,5 3,4 1,7 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,7 16,1 19,5 7,5 3,4 1,7 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 42 - Qual é para si a importância da imagem de uma marca de telecomunicações? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Nenhuma Importância 

 

19 4,0 6,1 

 

Pouca Importância 

 

38 8,1 12,2 

 

Alguma Importância 

 

170 36,1 54,7 

 

Importância Extrema 

 

84 17,8 27,0 

 

Total 

 

311 66,0 100,0 

 

Missing 

 

160 34,0 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 43 - Qual é para si a importância da imagem de uma marca de telecomunicações? Segundo variável 
Sexo 

 
Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Qual é para si a importância da 

imagem de uma marca de 

telecomunicações? 

Nenhuma Importância 

Count 8 6 14 

% within 5. Qual é para si a 

importância da imagem de uma 

marca de telecomunicações? 

57,1 42,9 100,0 

% within 22. Sexo 4,3 6,0 4,9 

% of Total 2,8 2,1 4,9 

Pouca Importância 

Count 28 9 37 

% within 5. Qual é para si a 

importância da imagem de uma 

marca de telecomunicações? 

75,7 24,3% 100,0% 

% within 22. Sexo 15,2 9,0 13,0 

% of Total 9,9 3,2 13,0 

Alguma Importância 

Count 98 54 152 

% within 5. Qual é para si a 

importância da imagem de uma 

marca de telecomunicações? 

64,5 35,5 100,0 

% within 22. Sexo 53,3 54,0 53,5 

% of Total 34,5 19,0 53,5 

Importância Extrema 

Count 50 31 81 

% within 5. Qual é para si a 

importância da imagem de uma 

marca de telecomunicações? 

61,7 38,3 100,0 

% within 22. Sexo 27,2 31,0 28,5 

% of Total 17,6 10,9 28,5 

Total 

Count 184 100 284 

% within 5. Qual é para si a 

importância da imagem de uma 

marca de telecomunicações? 

64,8 35,2 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,8 35,2 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 44 - Qual é para si a importância da imagem de uma marca de telecomunicações? Segundo variável 

Idade 

 

Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

Qual é para si a 

importância da 

imagem de uma 

marca de 

telecomunicações? 

Nenhuma 

Importância 

Count 6 2 2 0 3 1 14 

% within 5. Qual é 

para si a importância 

da imagem de uma 

marca de 

telecomunicações? 

42,9 14,3 14,3 0,0 21,4 7,1 100,0 

% within 23. Idade 4,0 4,4 3,7 0,0 27,3 20,0 4,9 

% of Total 2,1 0,7 0,7 0,0 1,1 0,4 4,9 

Pouca Importância 

Count 16 6 8 3 3 1 37 

% within 5. Qual é 

para si a importância 

da imagem de uma 

marca de 

telecomunicações? 

43,2 16,2 21,6 8,1 8,1 2,7 100,0 

% within 23. Idade 10,7 13,3 14,8 14,3 27,3 20,0 13,0 

% of Total 5,6 2,1 2,8 1,1 1,1 0,4 13,0 

Alguma 

Importância 

Count 79 26 29 13 4 2 153 

% within 5. Qual é 

para si a importância 

da imagem de uma 

marca de 

telecomunicações? 

51,6 17,0 19,0 8,5 2,6 1,3 100,0 

% within 23. Idade 53,0 57,8 53,7 61,9 36,4 40,0 53,7 

% of Total 27,7 9,1 10,2 4,6 1,4 0,7 53,7 

Importância 

Extrema 

Count 48 11 15 5 1 1 81 

% within 5. Qual é 

para si a importância 

da imagem de uma 

marca de 

telecomunicações? 

59,3 13,6 18,5 6,2 1,2 1,2 100,0 

% within 23. Idade 32,2 24,4 27,8 23,8 9,1 20,0 28,4 
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% of Total 16,8 3,9 5,3 1,8 0,4 0,4 28,4 

Total 

Count 149 45 54 21 11 5 285 

% within 5. Qual é 

para si a importância 

da imagem de uma 

marca de 

telecomunicações? 

52,3 15,8 18,9 7,4 3,9 1,8 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total  52,3 15,8 18,9 7,4 3,9 1,8 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 45 - Qual o elemento que mais se destaca na Marca PT? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Cor 

 

154 32,7 52,4 

 

Forma das Letras 

 

28 5,9 9,5 

 

Espaço e Proporção 

 

20 4,2 6,8 

 

Tom e Textura 

 

14 3,0 4,8 

 

Aspecto Gráfico 

 

69 14,6 23,5 

 

Outro. Qual? 

 

9 1,9 3,1 

 

Total 

 

294 62,4 100,0 

 

Missing 

 

177 37,6 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 46 - Qual o elemento que mais se destaca na Marca PT? Outro. Qual? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 inquiridos. 

 

  

 

 

Qual? 

 

Outro 

 

Todas as anteriores 

 

 

O nome 

 

 

Cor e forma da letra 

 

 

Formas Circulares 

 

 

Figuras e Letras 
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Quadro 47 - Qual o elemento que mais de destaca na Marca PT? Segundo variável Sexo 

 
Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Qual o elemento que mais de 

destaca na Marca PT? 

Cor 

Count 95 58 153 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

62,1 37,9 100,0 

% within 22. Sexo 50,5 56,3 52,6 

% of Total 32,6 19,9 52,6 

Forma das Letras 

Count 19 9 28 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

67,9 32,1 100,0 

% within 22. Sexo 10,1 8,7 9,6 

% of Total 6,5 3,1 9,6 

Espaço e Proporção 

Count 15 5 20 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

75,0 25,0 100,0 

% within 22. Sexo 8,0 4,9 6,9 

% of Total 5,2 1,7 6,9 

Tom e Textura 

Count 7 6 13 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

53,8 46,2 100,0 

% within 22. Sexo 3,7 5,8 4,5 

% of Total 2,4 2,1 4,5 

Aspecto Gráfico 

Count 47 21 68 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

69,1 30,9 100,0 

% within 22. Sexo 25,0 20,4 23,4 

% of Total 16,2 7,2 23,4 

Outro. Qual? 

Count 5 4 9 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

55,6 44,4 100,0 
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% within 22. Sexo 2,7 3,9 3,1 

% of Total 1,7 1,4 3,1 

Total 

Count 188 103 291 

% within 14. Qual o elemento 

que mais de destaca na Marca 

PT? 

64,6 35,4 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,6 35,4 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 48 - O que pensa do logótipo PT? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Não gosto nada 

 

11 2,3 3,8 

 

Não gosto 

 

78 16,6 26,8 

 

Gosto 

 

182 38,6 62,5 

 

Gosto Muito 

 

20 4,2 6,9 

 

Total 

 

291 61,8 100,0 

 

Missing 

 

180 38,2 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 49 - O que pensa do Logótipo PT? Segundo variável Sexo 

 
Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

O que pensa do Logótipo PT? 

Não gosto nada 

Count 4 7 11 

% within 15. O que pensa do 

Logótipo PT? 
36,4 63,6 100,0 

% within 22. Sexo 2,1 6,9 3,8 

% of Total 1,4 2,4 3,8 

Não gosto 

Count 54 23 77 

% within 15. O que pensa do 

Logótipo PT? 
70,1 29,9 100,0 

% within 22. Sexo 28,9 22,8 26,7 

% of Total 18,8 8,0 26,7 

Gosto 

Count 114 66 180 

% within 15. O que pensa do 

Logótipo PT? 
63,3 36,7 100,0 

% within 22. Sexo 61,0 65,3 62,5 

% of Total 39,6 22,9 62,5 

Gosto muito 

Count 15 5 20 

% within 15. O que pensa do 

Logótipo PT? 
75,0 25,0 100,0 

% within 22. Sexo 8,0 5,0 6,9 

% of Total 5,2 1,7 6,9 

Total 

Count 187 101 288 

% within 15. O que pensa do 

Logótipo PT? 
64,9 35,1 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,9 35,1 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 50 - O que pensa do Logótipo PT? Segundo variável Idade 

 
Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

O que pensa do 

Logótipo PT? 

Não gosto 

nada 

Count 2 5 1 1 1 1 11 

% within 15. O que 

pensa do Logótipo 

PT? 

18,2 45,5 9,1 9,1 9,1 9,1 100,0 

% within 23. Idade 1,3 10,6 1,8 4,5 10,0 20,0 3,8 

% of Total 0,7 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3 3,8 

Não gosto 

Count 43 9 15 7 2 1 77 

% within 15. O que 

pensa do Logótipo 

PT? 

55,8 11,7 19,5 9,1 2,6 1,3 100,0 

% within 23. Idade 28,7 19,1 27,3 31,8 20,0 20,0 26,6 

% of Total 14,9 3,1 5,2 2,4 0,7 0,3 26,6 

Gosto 

Count 98 30 32 11 7 3 181 

% within 15. O que 

pensa do Logótipo 

PT? 

54,1 16,6 17,7 6,1 3,9 1,7 100,0 

% within 23. Idade 65,3 63,8 58,2 50,0 70,0 60,0 62,6 

% of Total 33,9 10,4 11,1 3,8 2,4 1,0 62,6 

Gosto muito 

Count 7 3 7 3 0 0 20 

% within 15. O que 

pensa do Logótipo 

PT? 

35,0 15,0 35,0 15,0 0,0 0,0 100,0 

% within 23. Idade 4,7 6,4 12,7 13,6 0,0 0,0 6,9 

% of Total 2,4 1,0 2,4 1,0 0,0 0,0 6,9 

Total 

Count 150 47 55 22 10 5 289 

% within 15. O que 

pensa do Logótipo 

PT? 

51,9 16,3 19,0 7,6 3,5 1,7 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,9 16,3 19,0 7,6 3,5 1,7 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 51 - Se pudesse mudar o logótipo o que faria? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Mudava a Cor 

 

56 11,9 20,5 

 

Mudava a forma das letras 

 

74 15,7 27,1 

 

Mudava a textura 

 

70 14,9 25,6 

 

Outro. Qual? 

 

73 15,5 26,7 

 

Total 

 

273 58,0 100,0 

 

Missing 

 

198 42,0 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 52 - Concorda com as escolhas da PT? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Não Concordo 

 

45 8,9 14,4 

 

Indiferente 

 

151 32,1 51,9 

 

Concordo 

 

98 20,8 33,7 

 

Total 

 

291 61,8 100,0 

 

Missing 

 

180 38,2 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 53 - Concorda com as escolhas da PT? Segundo variável Sexo 

 Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Concorda com as escolhas da 

PT? 

Não Concordo 

Count 27 15 42 

% within 17. Concorda com as 

escolhas da PT? 
64,3 35,7 100,0 

% within 22. Sexo 14,5 14,7% 14,6 

% of Total 9,4 5,2 14,6 

Indiferente 

Count 95 54 149 

% within 17. Concorda com as 

escolhas da PT? 
63,8 36,2 100,0 

% within 22. Sexo 51,1 52,9 51,7 

% of Total 33,0 18,8 51,7 

Concordo 

Count 64 33 97 

% within 17. Concorda com as 

escolhas da PT? 
66,0 34,0 100,0 

% within 22. Sexo 34,4 32,4 33,7 

% of Total 22,2 11,5 33,7 

Total 

Count 186 102 288 

% within 17. Concorda com as 

escolhas da PT? 
64,6 35,4 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,6 35,4 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 54 - Concorda com as escolhas da PT? Segundo variável Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

Concorda com as 

escolhas da PT? 

Não 

Concordo 

Count 25 7 4 4 1 1 42 

% within 17. Concorda 

com as escolhas da 

PT? 

59,5 16,7 9,5 9,5 2,4 2,4 100,0 

% within 23. Idade 16,8 14,9 7,1 18,2 10,0 20,0 14,5 

% of Total 8,7 2,4 1,4 1,4 0,3 0,3 14,5 

Indiferente 

Count 83 23 30 8 5 1 150 

% within 17. Concorda 

com as escolhas da 

PT? 

55,3 15,3 20,0 5,3 3,3 0,7 100,0 

% within 23. Idade 55,7 48,9 53,6 36,4 50,0 20,0 51,9 

% of Total 28,7 8,0 10,4 2,8 1,7 0,3 51,9 

Concordo 

Count 41 17 22 10 4 3 97 

% within 17. Concorda 

com as escolhas da 

PT? 

42,3 17,5 22,7 10,3 4,1 3,1% 100,0 

% within 23. Idade 27,5 36,2 39,3 45,5 40,0 60,0 33,6 

% of Total 14,2 5,9 7,6 3,5 1,4 1,0 33,6 

Total 

Count 149 47 56 22 10 5 289 

% within 17. Concorda 

com as escolhas da 

PT? 

51,6 16,3 19,4 7,6 3,5 1,7 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,6 16,3 19,4 7,6 3,5 1,7 100,0 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

. 
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Quadro 55 - O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

Não Concordo 

 

158 33,5 53,7 

 

Indiferente 

 

66 14,0 22,4 

 

Concordo 

 

70 14,9 23,8 

 

Total 

 

294 62,4 100,0 

 

Missing 

 

177 37,6 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 56 - O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix.  

Segundo variável Sexo 

  Sexo 

Total 

 Feminino Masculino 

O símbolo/logótipo da marca PT 

é mais apelativo do que o das 

suas concorrentes ZON e Clix. 

Não concordo 

Count 109 47 156 

% within 19.1. O símbolo/logótipo 

da marca PT é mais apelativo do 

que o das suas concorrentes 

ZON e Clix. 

69,9 30,1 100,0 

% within 22. Sexo 57,7 46,1 53,6 

% of Total 37,5 16,2 53,6 

Indiferente 

Count 43 22 65 

% within 19.1. O símbolo/logótipo 

da marca PT é mais apelativo do 

que o das suas concorrentes 

ZON e Clix. 

66,2 33,8 100,0 

% within 22. Sexo 22,8 21,6 22,3 

% of Total 14,8 7,6 22,3 

Concordo 

Count 37 33 70 

% within 19.1. O símbolo/logótipo 

da marca PT é mais apelativo do 

que o das suas concorrentes 

ZON e Clix. 

52,9 47,1 100,0 

% within 22. Sexo 19,6 32,4 24,1 

% of Total 12,7 11,3 24,1 

Total 

Count 189 102 291 

% within 19.1. O símbolo/logótipo 

da marca PT é mais apelativo do 

que o das suas concorrentes 

ZON e Clix. 

64,9 35,1 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 64,9 35,1 100,0 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 57 - O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix. 

Segundo variável Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 
65 e mais 

anos 

O símbolo/logótipo da 
marca PT é mais 

apelativo do que o das 
suas concorrentes 

ZON e Clix. 

Não 
concordo 

Count 96 24 23 9 2 2 156 

% within 19.1. O 
símbolo/logótipo da 

marca PT é mais 
apelativo do que o das 

suas concorrentes 
ZON e Clix. 

61,5 15,4 14,7 5,8 1,3 1,3 100,0 

% within 23. Idade 63,6 51,1 40,4 42,9 18,2 40,0 53,4 

% of Total 32,9 8,2 7,9 3,1 0,7 0,7 53,4 

Indiferente 

Count 31 9 16 5 4 1 66 

% within 19.1. O 
símbolo/logótipo da 

marca PT é mais 
apelativo do que o das 

suas concorrentes 
ZON e Clix. 

47,0 13,6 24,2 7,6 6,1 1,5 100,0 

% within 23. Idade 20,5 19,1 28,1 23,8 36,4 20,0 22,6 

% of Total 10,6 3,1 5,5 1,7 1,4 0,3 22,6 

Concordo 

Count 24 14 18 7 5 2 70 

% within 19.1. O 
símbolo/logótipo da 

marca PT é mais 
apelativo do que o das 

suas concorrentes 
ZON e Clix. 

34,3 20,0 25,7 10,0 7,1 2,9 100,0 

% within 23. Idade 15,9 29,8 31,6 33,3 45,5 40,0 24,0 

% of Total 8,2 4,8 6,2 2,4 1,7 0,7 24,0 

Total 

Count 151 47 57 21 11 5 292 

% within 19.1. O 
símbolo/logótipo da 

marca PT é mais 
apelativo do que o das 

suas concorrentes 
ZON e Clix. 

51,7 16,1 19,5 7,2 3,8 1,7 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 51,7 16,1 19,5 7,2 3,8 1,7 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 58 - O símbolo/logótipo da marca PT é mais apelativo do que o das suas concorrentes ZON e Clix. 

Segundo variável Habilitações Literárias 

 Habilitações literárias 

Tot

al 

Não 

sabe 

ler/escre

ver 

2º Ciclo 

ou 

equivale

nte 

3º Ciclo 

ou 

equivale

nte 

Ensino 

secundá

rio: 

10º/11º 

ano ou 

equivale

nte 

Ensino 

secundá

rio: 12º 

ano ou 

equivale

nte 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial

, 

comercia

l...) 

Curso 

superior 

incompl

eto 

Curso 

superi

or 

compl

eto 

Mestra

do 

Doutoram

ento 

O 

símbolo/log

ótipo da 

marca PT é 

mais 

apelativo do 

que o das 

suas 

concorrente

s ZON e 

Clix. 

Não 

concord

o 

Count 1 0 3 5 32 0 77 31 6 1 156 

% within 

19.1. O 

símbolo/log

ótipo da 

marca PT é 

mais 

apelativo do 

que o das 

suas 

concorrente

s ZON e 

Clix. 

0,6 0,0 1,9 3,2 20,5 0,0 49,4 19,9 3,8 0,6 
100

,0 

% within 24. 

Habilitações 

literárias  

100,0 0,0 50,0 55,6 46,4 0,0 63,6 46,3 50,0 50,0 
53,

4 

% of Total 0,3 0,0 1,0 1,7 11,0 0,0 26,4 10,6 2,1 0,3 
53,

4 

Indifere

nte 

Count 0 1 2 1 21 1 28 10 1 1 66 

% within 

19.1. O 

símbolo/log

ótipo da 

marca PT é 

mais 

apelativo do 

que o das 

suas 

concorrente

s ZON e 

Clix. 

0,0 1,5 3,0 1,5 31,8 1,5 42,4 15,2 1,5 1,5 
100

,0 

% within 24. 

Habilitações 

literárias  

0,0 100,0 33,3 11,1 30,4 25,0 23,1 14,9 8,3 50,0 
22,

6 

% of Total 0,0 0,3 0,7 0,3 7,2 0,3 9,6 3,4 0,3 0,3 
22,

6 

Concor Count 0 0 1 3 16 3 16 26 5 0 70 
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do % within 

19.1. O 

símbolo/log

ótipo da 

marca PT é 

mais 

apelativo do 

que o das 

suas 

concorrente

s ZON e 

Clix. 

0,0 0,0 1,4 4,3 22,9 4,3 22,9 37,1 7,1 0,0 
100

,0 

% within 24. 

Habilitações 

literárias  

0,0 0,0 16,7 33,3 23,2 75,0 13,2 38,8 41,7 0,0 
24,

0 

% of Total 0,0 0,0 0,3 1,0 5,5 1,0 5,5 8,9 1,7 0,0 
24,

0 

Total 

Count 1 1 6 9 69 4 121 67 12 2 292 

% within 

19.1. O 

símbolo/log

ótipo da 

marca PT é 

mais 

apelativo do 

que o das 

suas 

concorrente

s ZON e 

Clix. 

0,3 0,3 2,1 3,1 23,6 1,4 41,4 22,9 4,1 0,7 
100

,0 

% within 24. 

Habilitações 

literárias  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100

,0 

% of Total 0,3 0,3 2,1 3,1 23,6 1,4 41,4 22,9 4,1 0,7 
100

,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 59 - Qual considera ser mais apelativo? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

 

ZON 

 

111 23,6 60,0 

 

Clix 

 

74 15,7 40,0 

 

Total 

 

185 39,6 100,0 

 

Missing 

 

286 60,7 - 

 

Total 

 

471 100,0 - 
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Quadro 60 - Qual considera mais apelativo? Segundo variável Sexo 

 Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Qual considera mais apelativo? 

ZON 

Count 70 41 111 

% within 20. Qual considera mais 

apelativo? 
63,1 36,9 100,0 

% within 22. Sexo 56,9 68,3 60,7 

% of Total 38,3 22,4 60,7 

Clix 

Count 53 19 72 

% within 20. Qual considera mais 

apelativo? 
73,6 26,4 100,0 

% within 22. Sexo 43,1 31,7 39,3 

% of Total 29,0 10,4 39,3 

Total 

Count 123 60 183 

% within 20. Qual considera mais 

apelativo? 
67,2 32,8 100,0 

% within 22. Sexo 100,0 100,0 100,0 

% of Total 67,2 32,8 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 61 - Qual considera mais apelativo? Segundo variável Idade 

 Idade 

Total 

18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e mais 

anos 

Qual considera mais 

apelativo? 

ZON 

Count 77 13 13 4 2 2 111 

% within 20. Qual 

considera mais 

apelativo? 

69,4 11,7 11,7 3,6 1,8 1,8 100,0 

% within 23. Idade 72,6 48,1 41,9 40,0 33,3 66,7 60,7 

% of Total 42,1 7,1 7,1 2,2 1,1 1,1 60,7 

Clix 

Count 29 14 18 6 4 1 72 

% within 20. Qual 

considera mais 

apelativo? 

40,3 19,4 25,0 8,3 5,6 1,4 100,0 

% within 23. Idade 27,4 51,9 58,1 60,0 66,7 33,3 39,3 

% of Total 15,8 7,7 9,8 3,3 2,2 0,5 39,3 

Total 

Count 106 27 31 10 6 3 183 

% within 20. Qual 

considera mais 

apelativo? 

57,9 14,8 16,9 5,5 3,3 1,6 100,0 

% within 23. Idade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total 57,9 14,8 16,9 5,5 3,3 1,6 100,0 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 62 - Qual considera mais apelativo? Segundo variável Habilitações Literárias 

 Habilitações literárias 

Total 
Não sabe 

ler/escrev

er 

2º Ciclo 

ou 

equivale

nte 

3º Ciclo 

ou 

equivale

nte 

Ensino 

secundár

io: 

10º/11º 

ano ou 

equivalen

te 

Ensino 

secundár

io: 12º 

ano ou 

equivalen

te 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial

...) 

Curso 

superior 

incomple

to 

Curso 

superio

r 

comple

to 

Mestra

do 

Doutorame

nto 

Qual 

consider

a mais 

apelativ

o? 

ZO

N 

Count 1 1 2 4 22 1 60 16 4 0 111 

% within 

20. Qual 

considera 

mais 

apelativo

? 

0,9 0,9 1,8 3,6 19,8 0,9 54,1 14,4 3,6 0,0 100,0 

% within 

24. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

100,0 100,0 50,0 66,7 59,5 33,3 71,4 43,2 44,4 0,0 60,7 

% of Total 0,5 0,5 1,1 2,2 12,0 0,5 32,8 8,7 2,2 0,0 60,7 

Clix 

Count 0 0 2 2 15 2 24 21 5 1 72 

% within 

20. Qual 

considera 

mais 

apelativo

? 

0,0 0,0 2,8 2,8 20,8 2,8 33,3 29,2 6,9 1,4 100,0 

% within 

24. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

0,0 0,0 50,0 33,3 40,5 66,7 28,6 56,8 55,6 100,0 39,3 

% of Total 0,0 0,0 1,1 1,1 8,2 1,1 13,1 11,5 2,7 0,5 39,3 

Total 

Count 1 1 4 6 37 3 84 37 9 1 183 

% within 

20. Qual 

considera 

mais 

apelativo

? 

0,5 0,5 2,2 3,3 20,2 1,6 45,9 20,2 4,9 0,5 100,0 

% within 

24. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% of Total ,5% ,5% 2,2% 3,3% 20,2% 1,6% 45,9% 20,2% 4,9% ,5% 100,0

% 

 
Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 
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Quadro 63 - O que pensa das formas dos elementos da imagem? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Discordo 67 7,1 21,8 

Indiferente 140 14,9 45,5 

Concordo 101 10,8 32,8 

Total 308 32,8 100,0 

 

Missing 

 

630 67,2 - 

 

Total 

 

938 100,0 - 
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Quadro 64 - O que pensa da disposição dos elementos da imagem? 

 

Base: Dados recolhidos mediante após aplicação de inquérito entre o mês de Dezembro, de 2009, e Abril de 2010, a 300 

inquiridos. 

 

 
  

 

 

Frequência 

 

Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Discordo 65 6,9 21,0 

Indiferente 121 12,9 39,0 

Concordo 124 13,2 40,0 

Total 310 33,0 100,0 

 

Missing 

 

658 67,0 - 

 

Total 

 

938 100,0 - 
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