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RESUMO  
 
A presente investigação tem como temática a integração de design, marketing e comunicação. 

Procura-se compreender a importância da aplicação de tendências de design a estratégias de 

marketing e comunicação. Com esse propósito, são definidos conceitos importantes como tendência, 

coolhunting, trendspotting, trendsetting, design, e design thinking. Estabelecem-se noções básicas 

sobre a origem e difusão das tendências. 

A investigação tem o objectivo de alicerçar a criação e coordenação de um website (lugar na web) 

acerca de tendências de design aplicadas ao marketing e à comunicação. É feita a descrição detalhada 

das etapas desse projecto e uma breve avaliação do seu período de funcionamento. 

Os objectivos do estudo foram alcançados porquanto as opiniões dos especialistas entrevistados 

foram esclarecedoras e convergentes em relação a tópicos basilares do estudo. Os profissionais 

consultados clarificaram a capacidade comunicante do design e a importância da aplicação de 

tendências e dos processos do design thinking no sucesso de uma organização ou marca. O presente 

trabalho não dispensa, contudo, pesquisa e estudos adicionais, na medida em que a temática abordada 

é vasta e, em Portugal, carece, ainda, de produção científica. 

 

Palavras-chave: marketing; comunicação; tendência; design thinking. 

ABSTRACT  
 
The scope of this study is the integration of design, marketing and communication. This work aims 

at understanding the importance of the use of design trends within the context of marketing and 

communication strategies. The definitions of important concepts, such as trend, coolhunting, 

trendspotting, trendsetting, design and design thinking, are provided. Basic notions concerning the origin 

and dissemination of trends are also presented. 

The research intent is to build the foundations for the creation and coordination of a website. The 

website focus will reside on design trends applied to marketing and communication strategies. The 

developmental stages of said project are thoroughly described and a brief assessment of the website’s 

uptime is provided.  

The goals of this study were achieved as the interviewed experts’ inputs were valuable and 

convergent regarding the fundamental issues of the study. These professionals explained the 

communicating skills of design and clarified the important role of trends and design thinking in the 

success of a brand or organization. However, this paper is a mere contribution to ongoing research and 

analysis. This is a broad theme that still lacks scientific production in Portugal. 

 

Keywords: marketing; communication; trend; design thinking. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de projecto intitula-se Tendências de Design aplicadas ao Marketing e à 

Comunicação. Trata-se de um estudo exploratório que pretende fazer o enquadramento teórico 

necessário à operacionalização de um projecto. Esse projecto consubstancia-se na criação e 

coordenação de um website (lugar na web) acerca de tendências de marketing e comunicação. No 

plano prático, o Breaking Marketing & Design (http://breakingmarketing.blogspot.pt/) – assim se 

intitula o lugar na web – procura posicionar-se como trendspotter, congregando notícias, entrevistas, 

projectos de investigação e artigos de opinião acerca de Tendências de Design aplicadas ao Marketing 

e à Comunicação. Os objectivos são, portanto, criar um agregador de notícias, entrevistas e estudos 

(em primeira instância) e também desenvolver uma referência em termos de pensamento crítico e 

criativo na área (em segunda instância). Pretende-se, paralelamente, tirar partido do ensejo para tentar 

colocar a investigação feita no ISCSP sobre estas matérias numa plataforma mais acessível e – espera-

se – com maior exposição. 

A motivação para a execução deste projecto partiu do interesse pessoal do autor no design como 

ferramenta de comunicação. Esse interesse, para além de pessoal, foi produto da formação adquirida 

enquanto o autor frequentou – durante cinco semestres – o Mestrado Integrado em Arquitectura no 

Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa (actualmente, Universidade de Lisboa). 

Assim se justifica aquela que foi a vontade de criar uma fonte de informação que possa ser uma 

referência na área do Design, Marketing e Comunicação para estudantes e não só. 

No plano teórico, o processo de investigação desenvolveu-se tendo em conta a pergunta de partida 

formulada: o que é que o Design pode fazer pelo Marketing e pela Comunicação? Depreende-se, 

portanto, que o estudo procura compreender as aplicações e a importância do design nas estratégias 

de marketing e de comunicação. A abordagem escolhida dever-se-á prender, sobretudo, com a 

perspectiva dos especialistas e das organizações. 

 
Procede-se, agora, a uma breve apresentação dos temas abordados em cada uma das partes deste 

documento. 

A primeira parte dedica-se à descrição das várias fases da metodologia mista aplicada no processo 

de investigação. Na segunda parte procede-se a uma contextualização conceptual que consiste na 

definição – de acordo com diferentes perspectivas – de alguns conceitos-chave pertinentes para a 

compreensão da temática. A terceira parte consiste numa síntese dos trabalhos científicos e literários 

produzidos, nacional e internacionalmente, acerca da temática abordada no presente trabalho ou que 

abordem tópicos que tenham pontos de contacto com a mesma. A quarta parte prende-se com a relação 

entre Design e Marketing e Comunicação. Abre-se a discussão sobre o papel do design e a sua 

aplicação na área da comunicação a nível nacional e internacional. Encerra-se o capítulo com a 

enumeração e categorização das principais tendências apuradas no decorrer da pesquisa e 

identificadas pelos especialistas entrevistados. Na quinta parte procura-se compreender a relação entre 

o design e a imagem da organização ou marca. Faz-se referência a organizações ou marcas nacionais 

e internacionais onde essa relação tenha sido identificada, pelos especialistas, como forte e assídua. 

A sexta e última parte refere-se à vertente prática deste trabalho, ou seja, ao website Breaking 

http://breakingmarketing.blogspot.pt/
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Marketing & Design. Para além da descrição detalhada do projecto e das etapas inerentes – desde a 

sua projecção à sua concretização –, apresenta-se um breve balanço do funcionamento do website 

durante o período de 25 de Fevereiro a 25 de Maio de 2014. Por último, no final do documento, é 

apresentado um glossário onde se elencam e definem, sucintamente, alguns conceitos e termos 

técnicos utilizados na redacção deste documento ou que auxiliem a sua compreensão. 

 

1 | METODOLOGIA 

 
Os objectivos que se pretende alcançar a partir da questão de partida são os que se elencam abaixo: 

 
1. Compreender as aplicações e a importância do design no marketing e na comunicação; 

 
2. Identificar que tendências de design aplicadas ao marketing e à comunicação são apontadas 

pelos especialistas e em que áreas; 

 
3. Compreender o papel do design na construção da imagem da organização ou marca; 

 
4. Identificar exemplos paradigmáticos a nível nacional e internacional. 

 
A concretização destes objectivos permitirá ao autor munir-se dos conhecimentos necessários a 

uma coordenação informada e competente do Breaking Marketing & Design. Com o propósito de 

responder à questão de partida e de alcançar os objectivos propostos, foi aplicada uma metodologia 

mista: intervencionista e não-intervencionista de base qualitativa. A investigação devolveu-se, portanto, 

em duas fases distintas:  

 
 Uma primeira fase não-intervencionista constituída por: 

 
 Pesquisa indirecta baseada em teses, artigos científicos, publicações especializadas e 

websites de interesse; 

  
 Entrevistas a especialistas nacionais e internacionais das áreas do Marketing e 

Comunicação, Design e Estudo de Tendências. Procurou-se recolher informação acerca 

do método de trabalho dos profissionais destas áreas e sobre como estes perspectivam 

os papéis do design e das tendências e a sua influência na imagem das marcas ou 

organizações a nível nacional e internacional.  

 
Até à data da conclusão deste trabalho, foram contactados onze especialistas das três áreas de 

interesse através de inquérito por entrevista. Oito desses contactos foram bem-sucedidos e resultaram 

nas entrevistas em apêndice (vide apêndices A a H). Os entrevistados foram seleccionados de acordo 

com: 

 
 A sua relevância nos resultados nas pesquisas na web; 

  
 O seu contributo em trabalhos científicos consultados;  

 
 Obras publicadas dentro as áreas de interesse deste estudo; 

 
 A pertinência dos cargos profissionais que ocupam. 
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 Uma segunda fase intervencionista composta pela criação e coordenação – em todas as 

vertentes – do website que constitui o projecto propriamente dito. A criação deste lugar na web 

foi alicerçada numa pesquisa intensiva sobre a temática e numa análise minuciosa aos existentes 

websites das áreas do Marketing e Comunicação e também do Design. Esta observação 

pretendeu perceber o que fazer e o que não fazer ao nível da informação, design e organização 

da página. A parte 6 deste documento versa, em detalhe, sobre todo este processo. 

Todos os procedimentos metodológicos aplicados têm como cunho comum o facto de se focarem 

nas perspectivas dos especialistas e das organizações. 

 

 

Entrevistado Perfil no LinkedIn Actividade profissional Data Meio Apêndice 

Bruno Pereira 
http://pt.linkedin.com/pub/
bruno-pereira/48/266/4a9 

Editor, Magnética Magazine; 
Director Criativo, Labdesign 

19/11/2013 Presencial A 

Salomé Areias 
http://www.linkedin.com/in/
salomeareias 

Professora na ETIC; Trend 
Researcher; Coolhunter; 
Consultora 

29/11/2013 Via email B 

Henrik 
Vejlgaard  

http://www.linkedin.com/pu
b/henrik-
vejlgaard/28/551/b40 

Sociólogo; Consultor; Orador; 
Autor, Anatomy of a Trend 
(2008) 

04/12/2013 Via email C 

Daniel Levine 
http://www.linkedin.com/in/
daniellevinetrends 

Director, Avant-Guide Institute; 
Editor, WikiTrend.org; Orador; 
especialista em tendências de 
marketing 

23/12/2013 Telefone D 

Sérgio Costa 
http://pt.linkedin.com/in/ser
giofccosta/pt 

Copywriter Sénior, OgilvyOne 09/03/2014 Via email E 

Rui Ventura 
http://pt.linkedin.com/in/rui
pedroventura 

Presidente da APPM; Director 
Sénior de Marketing e 
Vendas, Fuel TV 

10/03/2014 Via email F 

Carlos Rosa 
http://pt.linkedin.com/in/ros
acarlos 

Coordenador da Lic. em 
Design, IADE; Docente de 
Design e Investigador, IADE; 
Designer, Carlos Rosa 
Designers Group 

23/03/2014 Via email G 

Sofia Dias 
http://www.linkedin.com/in/
sofiadias 

Directora, PARDAL – 
BRANDS [RE] CREATION; 
Directora, Conceptual 
Innovation; Docente, IADE e 
IPAM; Designer; Investigadora 

10/04/2014 Via email H 

Tabela 1 – Especialistas entrevistados 

http://pt.linkedin.com/pub/bruno-pereira/48/266/4a9
http://pt.linkedin.com/pub/bruno-pereira/48/266/4a9
http://www.linkedin.com/in/salomeareias
http://www.linkedin.com/in/salomeareias
http://www.linkedin.com/pub/henrik-vejlgaard/28/551/b40
http://www.linkedin.com/pub/henrik-vejlgaard/28/551/b40
http://www.linkedin.com/pub/henrik-vejlgaard/28/551/b40
http://www.linkedin.com/in/daniellevinetrends
http://www.linkedin.com/in/daniellevinetrends
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2 | CONTEXTUALIZAÇÃO CONCEPTUAL  
 
2.1. O que é uma “tendência”? 

 
“Para um sociólogo de tendências, uma tendência não é algo que 

aconteceu, mas sim uma previsão de algo que vai acontecer de uma 

determinada forma – especificamente, algo que será aceite pelo cidadão 

comum” (Vejlgaard, 2008: 7-8). 

 
O âmbito das tendências está directamente ligado à Sociologia, à Antropologia e ao Marketing e “é 

de grande importância nos dias de hoje, devido ao facto de haver cada vez mais uma necessidade de 

conseguir antecipar os desejos, necessidades e comportamentos da sociedade e do modo como esta 

consome” (Gonçalves, 2012: 7). Segundo Vejlgaard (2008), tendência pode referir-se a: 

 
 Novos produtos; 

 
 Desenvolvimento de Produto; 

 
 Um processo de mudança.  

 

Na lógica desta investigação interessa, sobretudo, definir tendência como processo de mudança. Assim, 

tendência refere-se a uma mudança no estilo ou nos gostos – como nos vestimos, o que comemos ou aquilo 

a que assistimos na televisão, por exemplo – mas também se estende a processos emocionais, intelectuais 

ou até mesmo espirituais. Estas mudanças são regulares, mas, apesar disso, o processo inerente ao 

fenómeno das tendências ainda não é totalmente compreendido. No entanto, se considerarmos que as 

tendências são um processo social – o processo social da Difusão da Inovação –, então também deveremos 

considerar que podem ser entendidas (Vejlgaard, 2008; Ribeiro et al., 2012; Areias, entrevista pessoal, 

apêndice B; Ventura, entrevista pessoal, apêndice F). 

Existem diferentes tipos de mudanças, umas de curto-prazo – normalmente chamadas de “ondas” 

ou fads – e outras de longo-prazo. Estas últimas perduram e acabam por ser adoptadas por muitas 

pessoas. São aquilo a que podemos chamar, verdadeiramente, “tendência” e a que alguns autores 

chamam de “tendência de mentalidade” (Vejlgaard, 2008; Areias, 2012; Ribeiro et al., 2012; Areias, 

entrevista pessoal, apêndice B; Levine, entrevista pessoal, apêndice D). 
 

Fig. 1 – Ciclos de difusão de "ondas", tendência de moda e tendências de mentalidade 
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Fonte: Adaptado de http://salomeareias.com/what-is-a-trend/ 
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2.1.1. Tendência de mentalidade 

 
“A definição da tendência de fundo (mentalidade) é do domínio da 

expressão do íntimo, pois não se trata de saber se as saias serão longas ou 

curtas, mas de compreender como o indivíduo vai evoluir na sociedade, como 

ele vai comportar-se, envolver-se, o que vai motivá-lo e tudo isso a longo 

prazo porque ele não muda de hábitos da noite para o dia” (Cuvillier, 2008: 

186 apud Gonçalves, 2012: 37). 

 
As mudanças de longo-prazo são, também, chamadas “tendências de mentalidade”. Esta 

denominação permite distinguir as mudanças de longa duração das tendências de moda (ou “modas”) 

e das ondas. As tendências de mentalidade definem-se como uma mudança no comportamento ou na 

mentalidade que influencia uma quantidade significativa de pessoas e organizações. Por surgirem de 

mudanças de comportamento profundas, as tendências de mentalidade são mais consistentes e 

duradouras que as tendências de moda e as ondas. Muitas vezes, as últimas são interpretadas como 

tendências relevantes quando, na realidade, individualmente, não fornecem informação significativa 

sobre as necessidades do consumidor. Caracterizam-se, assim, por serem tendências passageiras 

que, rapidamente, se desvanecem, ainda que tenham um forte impacto inicial (Areias, 2012, 2013; 

Ribeiro et al., 2012; Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 

 

“Uma tendência é um movimento societal, com manifestações nicho que 

tendem a evoluir ao nível da amplitude da sua influência” (Dias, entrevista 

pessoal, apêndice H). 

 
As tendências de mentalidade podem ser classificadas em dois tipos: macrotendências ou 

microtendências. As microtendências são manifestações mais localizadas – nacional, regional ou 

culturalmente – das macrotendências e reflectem as mentalidades, comportamentos e atitudes de 

grupos de indivíduos mais restritos. Estas tendências afectam sectores, mercados e demografias mais 

específicos. Contrariamente, as macrotendências são aquelas que resultam de profundas mudanças 

 

Fig. 2 – Exemplo das áreas de influência de micro e macrotendências.  

Fonte: http://www.portalconsular.mre.gov.br 

http://www.portalconsular.mre.gov.br/
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sociais e que têm uma influência global, na medida em que afectam diversos sectores, mercados e 

demografias. Estas tendências reflectem as mentalidades, comportamentos e atitudes da sociedade 

mundial e dos seus diversos grupos (Gonçalves, 2012; Ribeiro et al., 2012). 

 

2.2. Origem e difusão das tendências 
 

As tendências não acontecem por acaso nem surgem do nada, muito embora o processo possa ser, 

muitas vezes, orgânico e espontâneo. O fenómeno social da Difusão da Inovação foi estudado, entre 

outros, por Everett Rogers (1983) e é um processo através do qual uma inovação é comunicada, ao 

longo do tempo, pelos elementos de um grupo social. Assim, estudando tendências anteriores, é 

possível determinar o padrão desse processo e prever a sucessão de eventos que incitará o surgimento 

da tendência (Vejlgaard, 2008; Areias, entrevista pessoal, apêndice B; Costa, entrevista pessoal, 

apêndice E). Resumidamente, esse processo pauta-se pelas seguintes etapas (Vejlgaard, 2008):  

1. A nova tendência surge como uma reacção àquilo que é mainstream; 

 
2. Diferentes tipos de trendsetters adoptam a tendência; 

 
3. Um elevado número de trendsetters adoptam a tendência; 

 
4. A tendência emerge, primeiramente, numa grande cidade onde exista um grande número 

de trendsetters; 

 
5. A tendência difunde-se rapidamente para outras cidades onde também exista um grande 

número de trendsetters; 

 
6. Existe um desenvolvimento contínuo do produto e/ou do design no início do processo da 

tendência; 

 
7. Os produtos ou os estilos são susceptíveis de serem imitados; 

 
8. Um grande número de órgãos de comunicação considerados trendsetters produzem artigos 

sobre a tendência.  

 
Em suma, as tendências “são conceitos-chave que passam de manifestações espontâneas a 

mudanças de paradigmas” (Dias, entrevista pessoal, apêndice H). Pode dizer-se, portanto, que uma 

tendência é um movimento perceptível numa determinada direcção. Normalmente, quando se assiste 

a uma tendência, o futuro dessa tendência é que ela ganhe cada vez mais expressão. As tendências 

 

Fig. 3 – Modelo da Difusão da Inovação proposto por Rogers (1983). 

Inovadores; primeiros adoptantes; maioria inicial; maioria tardia e retardatários | Fonte: Rogers (1983) 
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têm muita inércia, ou seja, uma vez iniciadas continuam a sua difusão a não ser que ocorra algo que 

as detenha. Normalmente, apenas um evento de grandes proporções é capaz de deter ou mudar a 

orientação da tendência (Levine, entrevista pessoal, apêndice D). 

2.2.1. Quem? 
 
Quem estabelece as tendências são os chamados “trendsetters”: pessoas ou marcas que, de 

alguma forma, influenciam, lançam tendências e se destacam pela diferença e inovação. O consumidor 

tem, actualmente, muito poder sobre as marcas e ele próprio sabe que é co-autor, co-produtor e 

trendsetter. Hoje em dia, referirmo-nos a trendsetting é falar de um processo simbiótico entre marcas e 

consumidor, processo que faz “avançar a humanidade em conjunto” (Levine, entrevista pessoal, 

apêndice D). Os designers podem criar produtos que sejam trendsetters e que cativem os 

consumidores trendsetters. Contudo, nem todos os novos produtos cativam os consumidores 

trendsetters, pelo que, no fim de contas, o poder recai sobre o consumidor que acaba por ditar a 

tendência através daquilo que, de facto, compra. De certa forma, este poder sempre esteve na posse 

do consumidor, mas vê-se agora reforçado pela participação activa impulsionada pelas redes sociais 

(Vejlgaard, 2008; Gonçalves, 2012; Areias, entrevista pessoal, apêndice B; Vejlgaard, entrevista 

pessoal, apêndice C; Levine, entrevista pessoal, apêndice D; Dias, entrevista pessoal, apêndice H). 

 

“Actualmente vivemos naquilo que Joseph Pine e James Gilmore 

baptizaram de ‘economia da experiência’ na qual as pessoas passam do 

consumo passivo para a participação activa” (Brown, 2009: 110). 

 

 

Fig. 4 – O Modelo da Tendência em Forma de Diamante.  

Criadores da tendência; trendsetters; seguidores da tendência; mainstreamers iniciais; mainstreamers tardios; 

conservadores; anti-inovadores | Fonte: Vejlgaard (2008). 
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Neste sentido, podemos observar tendências em dois sentidos: top-down – das marcas (ou de 

pessoas que constituem, elas próprias, uma marca) para o consumidor – e bottom-up – dos 

consumidores para as marcas. A maioria dos consumidores trendsetters – cujas componentes 

estruturante das suas personalidades são a receptividade o facto de desejarem mudança 

periodicamente – são encontrados em grupos como os jovens abaixo dos trinta anos, celebridades, 

pessoas com poder financeiro, artistas, designers e homossexuais (Vejlgaard, 2008; Ribeiro et al., 

2012; Dias, entrevista pessoal, apêndice H). 

 

2.2.2. Onde? 
 
A maioria das tendências surge em grandes cidades onde existe um grande número de trendsetters. 

Mundialmente, destacam-se Nova Iorque, Los Angeles, São Francisco, Londres, Paris, Milão e Tóquio. 

Tratam-se de cidades com reconhecidas ligações à arte, indústria cinematográfica, tecnologia, moda e 

design (Vejlgaard, 2008). 

 

2.2.3. Como? 
 
Sendo o homem um “animal mimético” (Tarde apud Gonçalves, 2012: 32), é quando membros de 

cada um dos grupos de trendsetters entram em contacto e se observam e copiam mutuamente que a 

nova tendência ganha expressão. Contacto, observação e cópia: este processo repete-se uma e outra 

vez, com a ajuda dos diversos media (Vejlgaard, 2008). 

 

2.3. Coolhunting e Trendspotting 
 
Coolhunting e Trendspotting são dois conceitos da órbita da tendência comumente tomados por 

sinónimos. Não o são, apesar de ambos os termos se referirem à pesquisa e antecipação de desvios 

à normalidade, a qual se designa por trend forecasting. 

O coolhunting é a uma actividade desenvolvida com o objectivo de “identificar eventuais padrões de 

comportamento, desejos e atitudes que existirão num futuro próximo” (Gonçalves, 2012: 59). Ao 

contrário daquele que poderá ser o raciocínio mais imediato, o coolhunting não é a procura daquilo que 

é cool e popular. É, precisamente, a procura daquilo que ainda não é cool e popular, pelo que é 

considerado uma metodologia de pesquisa de tendências baseada na observação de pessoas, seja 

em espaço urbano, seja através da internet – aquilo a que se chama “etnografia digital” –, em blogues 

e redes sociais, assim como noutros meios de comunicação como jornais e revistas. O coolhunting é, 

no entanto, apenas uma fase primária do estudo de tendências. É apenas uma recolha intuitiva de 

dados brutos que requer, ainda, um processo de “destilação” para interpretar as necessidades latentes 

do consumidor (Gonçalves, 2012; Rehn & Lindkvist, 2013; Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 

 

“Pode dizer-se que as empresas pecam pela pretensão ao presumirem 

que a cópia daquilo que 'está a dar' pode significar o sucesso garantido” 

(Areias, entrevista pessoal, apêndice B).  
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O trendspotting, por sua vez, é mais abrangente do que o coolhunting, na medida em que se refere 

ao estudo e análise quantitativa e qualitativa das tendências e da forma com estas se desenvolvem e 

afectam a sociedade, cruzando informações a nível social, cultural e económico. Ao contrário do 

coolhunter, o trendspotter não baseia a sua actividade na busca daquilo que é cool. O trendspotter deve 

pesquisar tendências independentemente de as considerar cool. Veja-se o exemplo do calçado Crocs: 

um coolhunter tê-lo-ia ignorado, um trendspotter não. Os Crocs tratam-se, efectivamente, de uma 

tendência, independentemente de serem rotulados pelos especialistas como cool ou não (Gonçalves, 

2012; Rehn & Lindkvist, 2013). 

 

2.4. Design e Design Thinking 
 

 

“A tecnologia foi o motor do século XX. O design é, agora, o motor do 

século XXI” (Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 

 

Do verbatim anterior se parte para a definição de design que, pela sua constante evolução, pela sua 

abrangência e pelo forte impacto da disciplina nos dias de hoje e, se exige cuidadosa. Apesar da sua 

crescente importância, ainda existe conflito no que concerne à definição de design: se é simplesmente 

imagem e estilo, se é forma ou função, se é processo ou produto final (Buss, 2006; Luchs & Swan, 

2011; Bloch, 2011; Kim & Baek, 2011; Pereira, entrevista pessoal, apêndice A; Areias, entrevista 

pessoal, apêndice B; Costa, entrevista pessoal, apêndice E). 

Design pode ter “significados diferentes para pessoas diferentes” (Levine, entrevista pessoal, 

apêndice D). Neste estudo procurou-se encontrar diferentes definições do conceito e estabelecer 

pontos de contacto entre eles. Salomé Areias, trend researcher e coolhunter, define design como 

processo. Design é o processo pelo qual um ser humano reconhece um problema e parte para a sua 

resolução, recorrendo a faculdades analíticas e artísticas. O “design é, por isso, ciência e arte” (Areias, 

entrevista pessoal, apêndice B). Também Bruno Pereira, Editor e Director Criativo, considera o design 

um processo. No contexto da comunicação, o design apresenta-se como um processo de filtro que 

simplifica a transmissão da mensagem entre emissor e receptor (Pereira, entrevista pessoal, apêndice 

A). Carlos Rosa, designer e docente, vê, por sua vez, o design como “uma forma de pensamento” 

(Rosa, entrevista pessoal, apêndice G).  

As definições supraditas remetem-nos para a visão de Tim Brown, CEO da IDEO. Talvez seja Brown 

quem, actualmente, melhor compreende e sintetiza o conceito de design como processo, apelidando 

esse processo de “Design Thinking”. Podemos definir, então, design thinking como o processo 

colaborativo que usa a sensibilidade e a técnica criativa para responder a necessidades latentes das 

pessoas, não só com o que é tecnicamente observável, mas com uma estratégia de negócios 

sustentável. É um processo de resolução de problemas focado no ser humano que auxilia indivíduos e 

organizações a tornarem-se mais inovadores e criativos (Brown, 2009; Areias, entrevista pessoal, 

apêndice B). 
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“De uma forma lata, diria que o Design resolve problemas pela 

materialização de ideias” (Dias, entrevista pessoal, apêndice H). 

   

O design é, portanto, mais do que a simples estilização do aspecto dos produtos. Mesmo a definição 

de design de produto – mais restrita do que design em lato sensu – tem evoluído para além da forma e 

da função, integrando outros elementos que não se restringem às características tangíveis dos 

objectos. Neste sentido, Peter H. Bloch baseou-se em estudos sobre o valor do design (Boztepe, 2007; 

Chitturi, 2009; Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008; Van Rompay, Pruyn & Tieke, 2009) para definir 

design de produto como “as características formais de um produto que fornece benefícios utilitários, 

hedónicos e semióticos ao utilizador” (Brown, 2009; Bloch, 2011: 1). 

Em suma, design, no seu sentido mais abrangente, pode integrar-se em todos os aspectos do 

desenvolvimento de um produto ou serviço. Esta aplicação e envolvimento total do design – a que 

podemos e devemos chamar Design Thinking – resulta no Design Experience ou Design of 

Experiences, que consiste no desenvolvimento de produtos, processos, serviços, eventos e ambientes 

focados na qualidade da experiência do utilizador (Brown, 2009; Kim & Baek, 2011; Gonçalves, 2012). 

 

Fig. 5 – O processo do design thinking proposto por Tim Brown (2009).  

 

Fonte: Brown (2009).  
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3 | ENQUADRAMENTO TEMÁTICO E TEÓRICO  
 
Com a pesquisa realizada não foi encontrada, até ao momento, produção científica, nacional ou 

internacional, que aborde a temática específica deste projecto, ou seja, Tendências de Design 

aplicadas ao Marketing e à Comunicação. Este facto parece atestar a pertinência deste estudo 

exploratório. O processo de investigação baseou-se, então, na pesquisa de material teórico que, de 

uma forma genérica, pode ser categorizado da seguinte forma: 

 
 Bibliografia relacionada com a integração de Marketing e Comunicação e Design;  

 
 Bibliografia que discuta a importância do Design na construção da imagem da organização ou 

marca; 

 
 Bibliografia que explore o conceito de tendência e outros que lhe estão relacionados. 

 
Marketing e Design são, segundo os especialistas, duas áreas complementares. No entanto, no 

contexto do mercado nacional, a integração de ambas ainda se revela pouco prioritária e pouco assídua 

e, só no decorrer da última década, com a emergência das novas gerações de empreendedores, 

Marketing e Design começam a dar sinais de poder formar uma verdadeira simbiose. Talvez por isso, 

a produção científica sobre o fenómeno da integração destas duas disciplinas seja, ainda, escassa. 

Mesmo em contexto académico, em Portugal a integração das duas disciplinas continua a ser tímida. 

Destaque para o Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE) que oferece, por exemplo, 

formação em design no plano de estudos da Licenciatura em Marketing e Publicidade, bem como 

formação em marketing no plano de estudos da Licenciatura em Design e do Mestrado em 

Comunicação e Imagem (vide apêndice I) (Buss, 2006; Luchs & Swan, 2011; Bloch, 2011; Pereira, 

entrevista pessoal, apêndice A; Areias, entrevista pessoal, apêndice B; Ventura, entrevista pessoal, 

apêndice F; Rosa, entrevista pessoal, apêndice G; Dias, entrevista pessoal, apêndice H). 

Os estudos feitos em Portugal nos últimos anos focam-se, sobretudo, no design da embalagem 

como parte integrante do processo de construção da imagem da marca e como vantagem competitiva 

e factor de diferenciação perante o consumidor. Esta questão, em particular, tem sido merecedora da 

atenção das empresas nacionais. A consciência de que a criação de embalagens com design inovador 

e pioneiro – que possam responder às necessidades actuais e futuras do mercado – pode constituir 

uma vantagem competitiva, tem levado as empresas a disponibilizarem um crescente volume de 

recursos para o desenvolvimento de novas soluções. Os trabalhos de investigação de Pereira (2006) e 

Malheiro (2008) pecam, no entanto, pela antiguidade – os paradigmas do mercado e da comunicação 

desactualizam-se de forma célere –, pela tímida integração de Marketing, Comunicação e Design e 

pela especificidade dos seus case-studies. Os estudos de caso foram as embalagens de cerveja Sagres 

e Super Bock (Pereira, 2006) e a embalagem da Carnes Landeiro, S.A. (Malheiro, 2008). Tratam-se de 

empresas muito específicas, de relativamente pouca expressão internacional e, portanto, cujos 

resultados dos estudos, por si só, não permitem uma generalização no contexto deste estudo. Quando 

nos referimos a marcas de escala global – como a Apple, a LG Hausys, a Coca-Cola, a Dove, a Nestlé 

– ou de grande expressão nacional – como a Moche, a Yorn, a Optimus TAG –, podemos classificá-las 

como exemplos paradigmáticos. Eventualmente são marcas que servem de referência ou inspiração 
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para outras organizações e as suas estratégias não só seguem tendências como as criam (Pereira, 

2006; Malheiro, 2008; Vejlgaard, 2008; Luchs & Swan, 2011; Kim & Baek, 2011; Bloch, 2011; Parsons, 

2012; Ribeiro et al., 2012; Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 

No contexto da presente investigação, acresce a Marketing, Comunicação e Design outro conceito 

que orientou a pesquisa: Tendência. A análise e previsão de tendências é, ainda, um tema pouco 

abordado no campo da investigação científica (Gonçalves, 2012). O âmbito das tendências está 

directamente ligado ao Marketing e “é de grande importância nos dias de hoje, devido ao facto de haver 

cada vez mais uma necessidade de conseguir antecipar os desejos, necessidades e comportamentos 

da sociedade e do modo como esta consome” (Gonçalves, 2012). Apesar de se focar no Design de 

Moda, o trabalho de Gonçalves (2012) sobre tendências e coolhunting merece um especial destaque 

no panorama da investigação nacional dentro dessas temáticas. O seu estudo extensivo sobre o 

conceito de tendência baseou-se na análise do trabalho de diversos autores, dos quais se evidenciam 

Erner, Cuvillier e Areias. O estudo destes e de outros autores permitiu a Gonçalves (2012) definir 

conceitos como:  

 
 Cool;  

 Coolhunting; 

 Design Experience; 

 Design Sensorial;  

 Tendência (micro e macro); 

  Trendsetting; 

 Trendspotting; 

 entre outros. 

 

Estes e outros conceitos da órbita da tendência são, também, abordados pelo sociólogo e especialista 

em tendências Henrik Vejlgaard em “Anatomy of a Trend” (2008). A sociologia tem um papel determinante 

na análise do fenómeno das tendências, na medida em que a compreensão das dinâmicas entre grupos 

e como estes se afectam mutuamente é vital para a compreensão de todo o processo (Vejlgaard, 2008). 

No plano internacional, o reconhecimento por parte das organizações – mesmo daquelas que, 

tradicionalmente, não integravam o design na sua estratégia, como a Procter & Gamble – da utilidade 

da integração de Marketing e Design já não é totalmente novo e já se antecipava que o design iria 

ganhar crescente importância na lógica do marketing e do negócio. Hoje em dia é reconhecido que o 

design é mais do que simplesmente estilo ou forma e função e que o seu sentido é muito mais 

abrangente do que isso (Buss, 2006; Brown, 2009; Bloch, 2011; Luchs & Swan, 2011).  

Os gestores e CEOs assumem, crescentemente, que o design, ou de uma forma mais abrangente, 

o design thinking é uma ferramenta central na prosperidade de um negócio e na imagem da 

organização ou marca – website, embalagem, uniforme dos funcionários, anúncios publicitários, design 

do ponto de venda, lançamento do produto –, sendo apontados casos de sucesso como a Shimano, a 

Apple e a BMW (Brown, 2009, Bloch, 2011; Luchs & Swan, 2011). No capítulo dos casos de sucesso, 

destacam-se, em termos de produção científica, os case-studies da LG Hausys (Kim & Baek, 2011) e 

do design de embalagem da Nestlé (Parsons, 2012). No âmbito da imagem da organização/marca, 

assinalam-se, ainda, a obra de Abingdon, “Out of the Box Marketing” (2005), a obra de Batey, “Brand 

Meaning” (2008) e a obra “Change by Design” (2009) cujo autor, Tim Brown, é CEO da IDEO, empresa 

considerada uma das maiores consultoras especializadas em inovação, criatividade e design thinking 

à escala global.  
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Segundo Bloch (2011), a nível académico, Marketing e Design também ainda não alcançaram uma 

simbiose estável e duradoura, mas o paradigma evoluiu positivamente desde a primeira vez que o autor 

abordou essa questão, em 1995. A propósito desta questão – e apenas com o intuito de providenciar 

alguma contextualização – foi elaborada uma compilação de cursos superiores (vide apêndice I) de 

Marketing e Comunicação que integrem uma componente de Design e vice-versa. Da análise a essa 

lista – ainda que pareça extensa, à escala mundial é escassa – resulta que ainda há um longo caminho 

a percorrer, nacional e internacionalmente, no que respeita à criação de licenciaturas e pós-graduações 

que agreguem as disciplinas. Da amostra recolhida, destacam-se os cursos de Design de Comunicação 

e os Marketing B.A. (Bachelor of Arts) que, ao contrário dos Marketing B.S. (Bachelor of Science) 

integram no plano curricular uma vertente artística, ainda que tímida. Em suma, apesar de já se assumir 

que o design é determinante no sucesso no mercado, ainda não se estabeleceu em definitivo no 

marketing académico (Bloch, 2011). 

 

4 | DESIGN, MARKETING E COMUNICAÇÃO 
 

Neste estudo exploratório, procurou-se entrar em contacto com especialistas da área do Marketing 

e Comunicação; da área do Design e da área do Estudo de Tendências. O esforço por estabelecer 

contacto com esses especialistas ainda não terminou e continuará a existir no âmbito da coordenação 

futura do website Breaking Marketing & Design. As partes 4 e 5 são dedicadas à exposição de 

resultados de cariz prático, feito que está o devido enquadramento teórico. Esses resultados são 

apoiados em dados da literatura consultada e, sobretudo, em dados das entrevistas realizadas aos 

especialistas (vide Tabela 1). Por questões práticas, nas partes em questão, as referências aos 

entrevistados serão abreviadas de forma a facilitar a leitura. 

 

 O Design na Comunicação 

 

“O design é, na realidade, um acto de comunicação, o que implica ter um 

conhecimento profundo da pessoa com quem o designer está a comunicar” 

(Norman, 2002: 10). 

 

Com o advento das redes sociais online e dos novos gadgets pessoais, a imagem ganhou 

protagonismo como ferramenta de comunicação e partilha. A arte e o design estão, nesse sentido, a 

sofrer um processo de mudança, na medida em que quem produz design tem de fazê-lo com maior 

responsabilidade e tendo em conta um número maior de variáveis (Pereira; Levine). 

O design é um veículo de discurso e é, em si mesmo, uma linguagem comunicante. Design e 

comunicação são, assim sendo, duas áreas interdependentes e que se enriquecem mutuamente e 

pode dizer-se que é muito difícil que se faça bom design sem alguma vertente comunicativa e boa 

comunicação sem alguma vertente de design (Pereira; Areias; Costa; Ventura; Dias).



 
 
4 | Design, Marketing e Comunicação 

 

28 

 

 O Design no Marketing 

 
Para comunicar através do design deve partir-se do consumidor, reconhecer as suas necessidades 

e expectativas e aplicar o design em todas as suas vertentes. A comunicação é um processo 

bidireccional e ignorar esse facto é ignorar o consumidor. Muitas vezes o design dito visual ou estético 

é utilizado como máscara que dissimula a falta de qualidade de produtos e serviços. Isso não basta e 

raramente resulta em produtos de sucesso duradouro, na medida em que o consumidor é cada vez 

mais atento e exigente. Prova disso é que as marcas com os melhores desempenhos no mundo são 

pensadas de forma holística, onde o design em todo o espectro (de equipamento, da tecnologia, do 

packaging, da comunicação e de sistemas) é pensado passo-a-passo com o marketing (Pereira; Areias; 

Levine; Ventura). 

Antes de qualquer coisa, contudo, o design – de produto, de embalagem, de ponto de venda, dos 

anúncios – deve estar assente num modelo de negócio sustentável e que responda às necessidades 

do consumidor. Não pode ser expectável que seja o design visual a ser responsável por todo o processo 

de comunicação e persuasão (Brown, 2009; Pereira; Areias). 

 

“Todo o exercício do design deve partir da empatia e compreensão 

daquele a quem estamos a servir. Por isso o design thinking e a análise de 

tendências são tão imprescindíveis hoje em dia, em qualquer mercado” 

(Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 

 

Para ser conquistado, o consumidor deve ser colocado no centro das atenções das organizações, 

as quais devem guiar-se pela ideia de que o Marketing tem como objecto de estudo o consumidor e 

não o consumo. É no aspecto da personalização que o design desempenha um importante papel. A 

forma de pensar do Design (o Design Thinking), juntamente com uma preferência crescente e 

generalizada por economias sustentáveis, “trouxe o Marketing de volta à terra e aos consumidores” 

(Areias). O Design deve, neste contexto, apresentar-se ao serviço do Marketing como ferramenta 

fundamental do Marketing Mix, não apenas como um acessório, algo que, apesar de em redução, ainda 

acontece. O design deve ser aplicado em todos os processos, pois muitas boas ideias podem deparar-

se com o insucesso por se descurarem fases importantes do design thinking (má qualidade, má 

execução, defeitos no chamado design físico, demasiada complexidade, desconexão com o 

consumidor, etc.). Assistimos a uma inversão da pirâmide e o sector empresarial deve, não só atender 

mais ao consumidor, como “descer do pedestal” para conquistá-lo, pois este está a tornar-se cada vez 

mais exigente, nomeadamente ao nível do design. Os consumidores compram, crescentemente, 

produtos que “não apelam apenas ao intelecto, mas também ao coração” (Levine), ou seja, o design, 

quer numa perspectiva funcional, quer numa perspectiva estética, importa cada vez mais (Bloch, 2011; 

Kim & Baek, 2011; Luchs & Swan, 2011; Pereira; Areias; Vejlgaard; Ventura; Rosa). 
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 O Marketing no Design 

 
A indústria do Design, por sua vez, deve ter o Marketing, não só muito mais presente no seu modelo 

de negócio, como deve, também, ser muito mais orgânico e ter uma maior dinâmica interdisciplinar do 

que costumamos ver. Muitas vezes, a natureza do próprio designer fá-lo esquecer a parte essencial da 

empatia e limitar-se ao exercício artístico e egocêntrico. O Marketing deve ajudá-lo a conhecer o seu 

consumidor (Areias, 2012; Pereira; Areias). 

 

 Contexto internacional  

 
No plano internacional, o reconhecimento por parte das organizações – mesmo daquelas que, 

tradicionalmente, não integravam o design na sua estratégia, como a Procter & Gamble – da utilidade 

da integração de Marketing e Design já não é totalmente novo e já se antecipava que o design iria 

ganhar crescente importância na lógica do marketing e do negócio (Chidley, Ragnetti & Marzano, 2006; 

Luchs & Swan, 2011).  

O design, no seu sentido mais abrangente, pode integrar-se em todos os aspectos do 

desenvolvimento de um produto ou serviço, podendo ser, ele mesmo, motor de inovação. Não só é 

motor de inovação como se afigura como um dos pontos de partida primários para a criação de 

plataformas de negócio viáveis. Deve dizer-se, no seguimento deste raciocínio, que internacionalmente, 

em particular nos EUA e Grã-Bretanha, o design é respeitado e já é encarado como sinónimo de 

criatividade, comunicação, marketing e negócio (Chidley, Ragnetti & Marzano, 2006; Bloch, 2011; Kim 

& Baek, 2011; Pereira). 

Em termos comparativos, o panorama internacional apresenta sinais mais optimistas relativamente 

àquela que é a relação desejável entre marketing e comunicação e design e, dependendo do nível de 

maturação do mercado e da empresa, essa relação já existe e é funcional (Vejlgaard; Costa; Ventura; 

Dias). A este propósito, Salomé Areias explica: 

  

“Regra geral, sociedades multi-culturais têm mais propensão para a 

inovação, principalmente se estiverem geograficamente localizadas em 

zonas de grande tráfego populacional. Mais ainda, países com sistemas 

políticos e sociais mais evoluídos também revelam maior confiança entre as 

pessoas e entre as instituições. Esse factor é muito importante, pois traz a 

empatia entre as organizações e com ela o bom design. Neste aspecto, o da 

empatia, concluo que no estrangeiro as relações profissionais e com o 

consumidor são mais amistosas e frutíferas e, por conseguinte, o design 

resulta mais ‘limpo de impurezas’” (Areias). 

 

Apesar desta evolução francamente positiva na forma de pensar dos empreendedores estrangeiros, 

a simbiose ainda não é total e os profissionais de marketing continuam a apresentar algumas reservas 

relativamente à aceitação do papel central do design – em lato sensu – no modelo de negócio, mesmo 

sabendo-se que o produto – e, por extensão, o seu design – representa uma variável fundamental do 

Marketing Mix (Luchs & Swan, 2011; Bloch, 2011; Vejlgaard). 
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 Contexto nacional  

 
No contexto do mercado nacional, a integração de Marketing e Design ainda se revela pouco 

prioritária e pouco assídua e “isso torna marcas, produtos e serviços mais fracos e sobretudo 

inconsistentes” (Ventura). Só no decorrer da última década, com a emergência das novas gerações de 

empreendedores, Marketing e Design começam a dar sinais de poder formar uma verdadeira simbiose 

(Pereira; Areias; Ventura; Rosa; Dias).  

 

 Oportunidades e obstáculos 
 
Portugal é um país de inovadores, mas o poder e a mentalidade vigentes são, ainda, os de 

empresários, directores, professores – população em posições cimeiras – que continuam a reger-se 

por um paradigma pré-crise, no qual a confiança entre as instituições não é a ideal para o sucesso. O 

design thinking não lhes é intrínseco e, por isso, numa conjuntura de crise, é nos departamentos de 

marketing e de design que cortam nas despesas. Isto ocorre porque ainda há muita desconfiança 

relativamente aos profissionais de marketing e design, os quais são frequentemente responsabilizados 

pelo insucesso das estratégias. Os designers, particularmente, parecem, ainda, ser encarados como 

meros operativos. São as novas gerações de criativos e empreendedores que dão sinais de poder 

alterar este paradigma (Pereira; Areias; Ventura; Rosa). 

As crises fragmentam os sistemas sociais e dão espaço à edificação daquilo que é novo de acordo 

com um novo modelo. É este o contexto de oportunidade do qual as novas gerações estão a tirar 

partido. “A necessidade aguça o engenho” é uma máxima que espelha o trabalho dos novos 

empreendedores e criativos portugueses que, numa conjuntura de crise, criam simbioses que resultam 

da intercepção de comunicação, marketing, design e gestão, intercepções a que se pode chamar 

design thinking. As start-ups nacionais não só revelam já um investimento primário no design, como o 

design já faz parte da linguagem dos novos empresários portugueses. As novas marcas e organizações 

apresentam uma grande evolução relativamente às marcas antigas. Quem as cria beneficia de ter sido 

formado numa época em que as barreiras à informação são praticamente inexistentes e, por essa 

razão, está muito melhor informado de como funcionam as marcas lá fora. Isto possibilita uma melhor 

organização às start-ups portuguesas que têm agora, por exemplo, press releases de melhor qualidade, 

trabalho fotográfico feito com muita competência, uma comunicação de maior qualidade e mais sintética 

e conceitos e objectivos definidos (Pereira; Areias). 

Apesar do esforço das novas gerações para evangelizar esta nova forma de pensar, quem está à 

frente da maioria das organizações mais antigas continuam a ser profissionais que ainda se regem por 

regras que parecem já não fazer sentido no contexto actual e que parecem negligenciar a integração 

de Design e Marketing e Comunicação. Essas organizações continuam a não recorrer aos profissionais 

indicados para criar estratégias ligadas ao design e continuam a mostrar resistência em correr o risco 

de delegar e aprender com as gerações mais novas. As grandes multinacionais diferenciam-se nesse 

aspecto (Pereira; Areias; Ventura). 
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 Tendências de Design aplicadas ao Marketing e à Comunicação 

 
O design thinking e a análise de tendências devem ser imprescindíveis, hoje em dia, em qualquer 

mercado. Talvez por isso estejamos a assistir a uma “tendência das tendências”, ou melhor, a uma 

tendência para a aplicação da análise de tendências (Areias, Vejlgaard; Levine). 

De acordo com a as entrevistas a Bruno Pereira, Salomé Areias, Henrik Vejlgaard, Daniel Levine, 

Sérgio Costa, Rui Ventura e Sofia Dias foram identificadas as seguintes macrotendências que, de 

acordo com os especialistas, determinam e determinarão tendências de design aplicadas ao marketing 

e à comunicação: 

  
 Sustentabilidade – é muito mais do que ecologia. Trata-se, também, da preferência por e 

emergência de sistemas autónomos e cíclicos, cujos motores se alimentam dos recursos 

existentes ou do próprio universo desse sistema. Esta tendência surge do atestado de invalidez 

do sistema económico vigente, baseado no crescimento exponencial, expansão e exploração de 

recursos finitos. Do ponto de vista exclusivamente ecológico, esta trata-se de uma grande 

tendência que irá estar, provavelmente, presente durante muitas gerações, dada a necessidade 

inequívoca e previsível de gerir recursos. Naturalmente, as preocupações ambientais terão 

impacto nos processos do design e da comunicação das mensagens. Por exemplo, já não basta 

dizer que se tem pouco impacto ecológico: tem de se mostrar, com recurso às mais diversas 

facetas do design, que se tem pouco impacto ecológico; 

 
 Poder do Consumidor – existe uma inversão da pirâmide. O consumidor tem agora muito poder 

sobre as marcas e ele próprio sabe que é trendsetter. Este fenómeno é que estimulou o sector 

empresarial a repensar os seus métodos criativos e, não só a atender mais ao consumidor, como 

actuar à pequena escala, com maior foco nas emoções, nas sensações, no ser humano. O 

consumidor é cada vez mais atento e exigente, nomeadamente ao nível do design, e é crucial 

atender às suas necessidades latentes nesse âmbito. Pode dizer-se, de forma mais moderada, 

que não ocorreu uma inversão total da pirâmide mas sim um equilíbrio de forças e, por isso, hoje 

em dia, referirmo-nos a trendsetting é falar de um processo simbiótico entre marcas e 

consumidor. Muitas vezes, as organizações ou marcas não conseguem um “tiro certeiro” e 

produzem e financiam muitos produtos ou serviços na procura de, pelo menos, um ser bem-

sucedido junto do consumidor. Esse sucesso é determinado pela adesão do consumidor que 

acaba por ditar a tendência através daquilo que, de facto, compra. Este poder do consumidor 

sempre existiu com maior ou menor expressão, mas vê-se, agora, reforçado pela participação 

activa impulsionada pelas redes sociais. 

 
 Pensar Design (Design Thinking) – cada vez mais pensamos sobre o design e respeitamos o 

design como a ciência e o motor do século XXI. É o design, e não a tecnologia propriamente dita, 

que pensa de forma analítica e, ao mesmo tempo, consegue dar o salto para a inovação quando 

aplicado em todo o seu espectro, em todos os processos. Como dizia Henry Ford: “se eu 

perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles diriam que queriam uma carruagem com 

mais cavalos”. Trata-se de uma citação retirada de um contexto no qual o motor criativo ainda 

era a tecnologia, mas que serve o propósito de traduzir o espírito inovador incorporado pelo 
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design thinking. Esse espírito tem repercussões muito positivas no novo mundo pós-crise, 

receptivo à inovação; 

 
 Individualismo – a globalização fez antever este fenómeno. A perda de raízes, das nossas 

casas, as migrações, a dissolução de barreiras (físicas, geográficas ou de comunicação) trouxe-

nos uma grande nostalgia e uma grande vontade de criar identidades. Ao longo dos anos fomo-

nos fragmentando em grupos, estilos, depois pequenas tribos urbanas. Hoje em dia, ser-se 

individualista e diferente, de uma forma autêntica e positiva, pode ser uma vantagem competitiva 

em termos profissionais e sociais. No design, isto reflecte-se na adaptação ao estilo de cada 

utilizador e, neste sentido, a mass customization é um bom exemplo. 

 
 Mass customization – mais do que fabricar um produto para cada consumidor – modelo com o 

qual as grandes marcas que produzem para as massas não se compadecem –, a mass 

customization trata-se de dar ao consumidor as ferramentas necessárias para adaptar produtos 

e serviços às suas necessidades; 

 
 Peça Única – vai ao encontro do Poder do Consumidor e ao Individualismo. Existe uma 

necessidade latente de individualismo, diferenciação e personalização e é nesse aspecto que as 

peças únicas ganham dimensão afectiva junto do consumidor. As pequenas marcas 

desempenham um papel importante neste contexto; 

 
 Impressão 3D – relaciona-se com a Peça Única. Começam a chegar o mercado as primeiras 

impressoras 3D a preços razoavelmente acessíveis e estas configuram uma nova forma de criar 

peças únicas. Aliás, com esta ferramenta, o poder de criar peças únicas pode até passar a ser 

do próprio consumidor que, como já foi sendo dito, é, também ele, autor ou co-autor de muitos 

produtos. Em termos de processo criativo, numa fase que antecede a chegada dos produtos ao 

mercado, a impressora 3D permitirá às equipas criativas – marketers, designers, copywriters – 

fazer uma rápida transição do papel ou do ecrã para um 3D físico e palpável. Isto pode acelerar 

o processo criativo e facilitar a comunicação dentro das próprias equipas criativas e entre estas 

e o consumidor; 

 
 Retro Branding – relaciona-se com a nostalgia e a dimensão afectiva referidas no tópico sobre 

o Individualismo e sobre a Peça Única. Tem ligações com as nossas raízes, com a nostalgia e 

com o vínculo afectivo às marcas e produtos do passado ou que tomem referências do passado; 

 
 Hipsterismo – triângulos invertidos, símbolos geométricos, tipos de letra retro, tipos de letra 

manuscritas, back-to-the-roots, ou seja, retorno às origens. Relaciona-se com o retro branding; 

 
 Esoterismo – imagens místicas, céus estrelados, gradações de cores, imagens do zodíaco, 

símbolos maçónicos, etc.. 

 
 Pequenas Marcas – é um reflexo da tendência do “não institucionalizado” e da conjuntura de 

crise. Os jovens empreendedores tiram partido da conjuntura para lançar pequenas marcas, 

produtos e serviços cujo valor vai para além das suas características tangíveis e cujo modelo de 

negócio assenta no design thinking. Liga-se às tendências do Individualismo e da Peça Única. O 

grande desafio destas marcas reside em como se tornarem marcas de grande expressão e 
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mainstream sem perder o feeling e a identidade de quando eram apenas uma marca de nicho. 

Em 2014, antevê-se uma explosão de pequenas marcas de qualidade no mercado nacional; 

 
 Crowdfunding – o crowdfunding ou financiamento colectivo tem três vertentes: angariar fundos 

do público em geral para financiar um produto ou serviço; aferir o potencial interesse do público 

no produto ou serviço; comunicar o produto ou serviço, ou seja, gerar publicidade. O meio onde 

habitam as plataformas de crowdfunding é, habitualmente, a internet, pelo que esta tendência 

obriga a processos de design e de comunicação apropriados a esse meio; 

 Viral – muitas marcas procuram criar soluções que lhe permitam gerar conteúdos virais com 

grande input das redes sociais. A criação de conteúdos em que a marca não se tenta “vender", 

mas sim proporcionar valor adicional, é também ela, em si, uma tendência suplementar (acções 

de activação de marca, por exemplo); 

 
 Made in Portugal – aqui, mais uma vez, entra em consideração a ligação afectiva, que pode ser 

maior quando se trata de um produto nacional. A manufactura de origem nacional, o design 

pensado por criadores portugueses e o uso de ícones e paisagens de Portugal – nomeadamente 

nos trabalhos fotográficos – advogam a favor da marca junto do consumidor. Contudo, muitas 

marcas portuguesas procuram o sucesso através do foreign branding, apesar de destacarem o 

facto de serem made in Portugal; 

 
 Foreign Branding – muitas pequenas empresas portuguesas de sucesso (vide parte 5) 

identificam-se com nomes anglófonos, apesar de fazerem do “made in Portugal” um forte 

argumento; 

 
 Less is more – a frase associada ao movimento artístico modernista está de novo em voga. É a 

tendência do design e comunicação minimalistas e objectivos; 

 
 Wearable technology – com a nova geração de dispositivos electrónicos que, literalmente, se 

vestem, abre-se caminho para uma nova categoria de produtos: a wearable technology. Esta 

tendência de design e tecnologia vem dar resposta à macrotendência social dos cuidados com 

a saúde e o bem-estar. É, por isso, importante que marketers, designers, marcas e organizações 

estejam atentos às novas formas de explorar esta nova categoria de produtos; 

 
 Responsive – a função do design responsivo é construir páginas que detectam o tamanho e as 

características do ecrã do dispositivo do visitante, com o objectivo de adaptarem as suas 

dimensões e a orientação dos seus elementos a esse gadget específico (TechTarget, 2014). O 

surgimento de novas plataformas e dispositivos electrónicos veio criar a necessidade de 

adaptabilidade dos conteúdos e pensar na comunicação de forma ainda mais transversal; 

 
 Design Sensorial - o Design Sensorial visa estabelecer um diagnóstico geral das percepções 

sensoriais de um produto e definir os meios adequados para desenvolver ou redesenhar um 

produto de design (Gonçalves, 2012). 

 
Estas macrotendências podem, de forma genérica, ser organizadas ou resumidas em quatro 

categorias de macrotendências (Dias): 
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 Talento e Personalização; 

 
 Simplicidade e Sustentabilidade; 

 
 Partilha e Envolvimento; 

 
 Sentido(s) e Sensibilidade. 

 

4.6.1. De trend follower a trendsetter 
 
Em entrevista, Salomé Areias explica que uma marca, para além de seguir e aplicar tendências de 

design à sua estratégia, pode tornar-se, ela mesma, numa tendência e ser trendsetter, ponto de vista 

do qual Henrik Vejlgaard partilha (2013):  

 

“A marca pode ser difundida com sucesso ao longo do tempo pelos 

elementos de uma população, podendo inclusivamente – e aqui é que se 

torna uma tendência realmente relevante para o mercado e para as 

necessidades do consumidor – alterar o DNA social ou a cultura/estilo de vida 

de uma sociedade. Para isso, basta que ela seja uma resposta a uma 

necessidade do sistema social onde se insere e ter sido apontada para as 

pessoas alfa desse mesmo sistema (…)” (Areias).  

 

A este respeito, Daniel Levine declara-se mais reservado. Concorda que as tendências ganham 

importância quando respondem a uma necessidade do consumidor, mas não acredita que uma marca 

possa, ela mesma, ser uma tendência, mas sim uma “onda”. Levine acredita, isso sim, que as marcas 

podem lançar tendências que poderão perdurar para além do tempo de vida dessas mesmas marcas. 

Normalmente, lançar uma tendência duradoura é, para as marcas, algo que implica um enorme 

investimento financeiro ou, alternativamente, uma combinação afortunada de factores (Levine).  

É de notar que as marcas que são tendência ou que lançam tendências, consoante o especialista, 

incorporam e aplicam, regra geral, as tendências relativas ao design thinking já elencadas neste estudo, 

bem como outras que lhes permitem crescer no mercado e ganhar dimensão até serem capazes de se 

posicionar como trendsetters. Vemo-nos, como resultado deste raciocínio, na circunstância de os 

seguidores de tendências (trend followers) se tornarem trendsetters e assim sucessivamente, num 

movimento a que Daniel Levine se refere como “a cultura e o mercado a avançarem em conjunto” 

(Levine). 

Daniel Levine, especialista em tendências e CEO do Avant-Guide Institute lança, ainda outra 

questão. Levine questiona a ordem dos acontecimentos e formula a seguinte pergunta: as marcas 

podem, realmente, gerar tendências ou, por outro lado, detectam e compreendem as tendências de 

origem desconhecida na sua fase primordial e actuam sobre elas, criando a ilusão de que geraram a 

tendência? A hoje famosa cadeia de restaurantes McDonald’s, por exemplo, abriu caminho à tendência 

da fast food, tirando partido de uma necessidade imposta pelo estilo de vida que então se instalava na 

sociedade Norte-Americana. Mais recentemente, foi a Apple a operar uma mudança profunda no nosso 

estilo de vida e na forma como encaramos e actuamos junto dos gadgets no quotidiano, tirando partido 
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de tendências de marketing, design e tecnologia pré-existentes e lançando, ao mesmo tempo, a 

tendência das apps, algo sem precedentes. Conclui-se, portanto, que não existe uma resposta 

definitiva: seguir, aplicar e criar tendências é um processo contínuo e interligado em vários pontos 

(Chidley, Ragnetti & Marzano, 2006; Vejlgaard; Levine). 

 

4.6.2. Seguir, aplicar e criar tendências: exemplos internacionais 
 

Indivíduos, organizações e marcas de sucesso devem estar atentos às principais tendências de 

design aplicáveis ao marketing e à comunicação (Ribeiro et al., 2012; Levine; Dias). Abaixo são 

elencadas plataformas, eventos ou empresas que auxiliam, de alguma forma, marcas ou organizações 

a criar, seguir e aplicar tendências de design integradas na estratégia de marketing e comunicação: 

 
 Kickstarter – é uma empresa e uma plataforma de crowdfunding criada em 2009, construída 

com o fim de angariar fundos do público em geral para o financiamento de novos produtos e 

serviços. A Kickstarter é pioneira no crowdfunding e é, actualmente, a plataforma que recebe e 

lança os projectos mais inovadores e com maior potencial trendsetter (Levine; Kickstarter, 2014); 

 
 TEDtalks – um dos maiores e mais conceituados eventos gratuitos para troca e disseminação 

de ideias (Areias); 

 
 IDEO – empresa considerada uma das maiores consultoras especializadas em inovação, 

criatividade e design thinking à escala global. É um exemplo na aplicação do design thinking e 

no foco no ser humano como principal objecto do design, ajudando marcas e organizações a 

integrarem marketing, comunicação e design (Brown, 2009; Areias); 

 
 The Avant-Guide Institute – o Avant-Guide Institute é uma consultora especializada em 

marketing, consumo, turismo e tendências sociais globais (Levine; The Avant-Guide Institute, 

2013). 

 

4.6.3. Seguir, aplicar e criar tendências: exemplos nacionais 
 
Também a nível nacional podem ser apontadas plataformas, eventos ou empresas trendsetters que 

podem ajudar na evolução de indivíduos, organizações e marcas no que respeita ao marketing, 

comunicação e design: 

 
 Os programas de start-ups são fortes pontos de partida. Destacam-se a Start-up Lisboa e a 

Beta Start, entre outros (Areias); 

 
 As festas (na maior parte das vezes gratuitas) que oferecem experiências memoráveis aos 

convidados, como é o caso da Rebel Bingo, Cheryl e outras (Areias);  

 
 Eventos gratuitos para troca de ideias, procedentes da ideia original do TEDtalks, como é o caso 

do PechaKucha (Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 
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5 | DESIGN E A IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO OU MARCA 
 

 O papel do design 

 

“O design é, na minha perspectiva, uma das componentes mais relevantes 

a ter em conta quando gerimos uma marca” (Ventura). 

 

A criação de uma imagem e identidade fortes são cruciais para o sucesso das marcas e 

organizações. A aplicação do design thinking e das tendências relacionadas com ele são centrais nesse 

processo (Abingdon, 2005; Chidley, Ragnetti & Marzano, 2006; Batey, 2008; Luchs & Swan, 2011; 

Bloch, 2011; Areias; Vejlgaard; Pereira; Levine), na medida em que “bom design, é um bom negócio” 

(Tom Watson Jr., IBM, 1973). 

Estudos sugerem que o consumidor comum é alvo de mais de 2 000 mensagens publicitárias por 

dia, a maioria das quais é ignorada. Deste facto emerge a necessidade de as marcas se destacarem 

de entre a “multidão”. Essa diferenciação é conseguida através de uma identidade única e forte (Batey, 

2008). Afinal, uma “boa identidade é ‘metade’ da marca” (Ventura, entrevista pessoal, apêndice F). 

 

“As marcas que pretendem deixar uma, necessitam de uma narrativa 

clara, entusiasmante e que promova a identificação com o seu público” (Dias). 

 

Existem elementos básicos à construção dessa imagem que se relacionam directamente com o 

design. O design é crucial na travessia da ponte entre o que a marca ou organização “diz” e aquilo que 

“mostra”. Cita-se alguns exemplos (Abingdon, 2005; Chidley, Ragnetti & Marzano, 2006; Batey, 2008; 

Brown, 2009; Bloch, 2011; Levine; Costa; Ventura; Dias): 

 
 O manual de normas gráficas; 

 
 O nome da organização;  

 
 O logótipo (muito importante na superação das barreiras linguísticas);  

 
 O produto;  

 
 Os eventos de lançamento de novos produtos; 

 
 Os eventos de activação de marca que mais do que “vender a marca”, geram valor adicional;  

 
 A embalagem;  

 
 A arquitectura e o design – exterior e interior – do ponto de venda; 

  
 A arquitectura do edifício sede; 

 
 O uniforme dos funcionários;  

 
 O website;  

 
 Os anúncios publicitários; 
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 O storytelling, em que o design se comporta como veículo de discurso e linguagem comunicante.  

 

Todos estes elementos conjugados proporcionam aquilo a que se chama Design Experience. 

Quando nos sentamos num avião, quando vamos às compras ou quando ficamos hospedados num 

hotel não estamos apenas a desempenhar acções isoladas: estamos a viver uma experiência. Destaca-

se o Club Watt, um exemplo particularmente interessante mencionado na entrevista a Daniel Levine. 

Este clube nocturno de Roterdão, mais do que se querer afirmar como ecológico, quis envolver os 

consumidores no conceito do negócio. Para isso, desenvolveu uma pista de dança com um pavimento 

assente sobre estruturas semelhantes a molas que, ao oscilar verticalmente, produzia energia. Como 

este, existem outros exemplos, com outras abordagens. As marcas de sucesso indicadas pelos 

especialistas (vide ponto 5.2. Exemplos paradigmáticos a nível internacional) proporcionam, regra geral 

e de uma forma ou de outra, esta experiência de design integrado (Brown, 2009). 

Outro conceito importante neste âmbito é o Design Sensorial. O Design Sensorial apela 

directamente aos sentidos do consumidor e é uma ferramenta de comunicação poderosa que aparenta 

estar a tornar-se numa tendência. Existe um número crescente de exemplos flagrantes. Cita-se alguns 

deles (Batey, 2008):  

 
 O Herbal Essences da Clairol (olfacto); 

 
 L’Oreal (tacto). O seu anúncio impresso no qual metade da impressão era rugosa e áspera ao 

toque e a outra metade era suave é um bom exemplo; 

 
 Starbucks (olfacto); 

 
 Gillette (forma e cor); 

 
 Absolut Vodka (forma e cor); 

 
 Apple (forma e cor); 

 
 Swatch (forma e cor). 

 

 

 

Fig. 6 – Imagem promocional do Starbucks, realçando a componente olfactiva.   

Fonte: http://www.starbucks.com/ 
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Algumas marcas de café, por exemplo, projectam as suas embalagens de café premium com 

válvulas especiais que, com a saída do ar, trazem o aroma do café que constitui o “antegosto” do 

produto. Isto indica que o design do produto e da embalagem são mais importantes do que nunca e 

decisivos na decisão de compra (Pereira, 2006; Malheiro, 2008; Batey, 2008). 

 

“As marcas começam como uma etiqueta num produto e acabam como 

ícones de significado” (Goodyear, 1996:113, apud Batey, 2008:189). 

 

Fig. 8 – Imagem promocional da Apple, destacando a fina espessura do iPad Air.   

 

 

Fonte: https://www.apple.com/   

Fig. 7 – O imperativo da cor nas imagens promocionais da Absolut Vodka.  

Fonte: http://www.absolut.com/  

Fonte: http://www.swatch.com/ 

Fig. 9 – O imperativo da cor nas imagens promocionais da Swatch.   

 

https://www.apple.com/
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O design é, hoje, um “portal para uma experiência” (Luchs & Swan, 2011), que significa que o design 

thinking é usado para alterar as atitudes dos consumidores perante as marcas. Podemos falar, então, 

de um “significado implícito da marca” ou “identidade psicológica da marca”. Uma vez dominados os 

aspectos da visibilidade, é necessário investir na percepção que o consumidor tem da marca e ligar a 

essa visibilidade a ideia de qualidade e os significados implícitos. Podemos citar, a título de exemplo, 

o IKEA – estilo, funcionalidade e preço acessível – ou a Gillette, que mais do que representar 

equipamento de barbear é um ícone de cuidados pessoais com a imagem (Abingdon, 2005; Chidley, 

Ragnetti & Marzano, 2006; Batey, 2008; Ribeiro et al., 2012).  

Nem todos os consumidores, contudo, são sensíveis aos benefícios que, em teoria, o design traz à 

imagem das marcas. Há pessoas para as quais o design – num sentido mais estético – não importa ou 

é preterido em benefício de outras virtudes, como o preço reduzido, ou a funcionalidade do produto, 

por exemplo. Cita-se a Microsoft a título de exemplo que, durante muitos anos, se celebrizou pelo mau 

packaging, sem que isso tenha, aparentemente, prejudicado de forma directa o sucesso da empresa 

(Levine). 

 

 Exemplos paradigmáticos a nível internacional 

 
De acordo com os especialistas entrevistados e com a literatura consultada, no plano internacional 

já existe um elevado número de marcas e organizações cujo modelo de negócio baseado no design 

thinking se reflecte na sua imagem com grande sucesso. Destacam-se, na tabela abaixo. 

 
Fontes: Abingdon, 2005; Chidley, Ragnetti & Marzano, 2006; Batey, 2008; Brown, 2009; Kim & Baek, 2011; Luchs 
& Swan, 2011; Parsons, 2012; Pereira, entrevista pessoal, apêndice A; Areias, entrevista pessoal, apêndice B; 
Vejlgaard, entrevista pessoal, apêndice C; Levine, entrevista pessoal, apêndice D; Ventura, entrevista pessoal, 
apêndice F; Dias, entrevista pessoal, apêndice H. 
 

 Exemplos paradigmáticos a nível nacional 

 
Em Portugal assistimos a um lento, mas promissor, reconhecimento do design como ferramenta 

aplicada à construção da identidade das marcas e organizações (Pereira; Areias; Ventura; Rosa; Dias). 

Nesse âmbito, os especialistas nacionais entrevistados destacam, como exemplos paradigmáticos, 

grandes marcas consagradas e pequenas marcas emergentes. Destacam-se, na tabela seguinte: 

 

 

Tabela 2 – Marcas e organizações internacionais. 

Amazon Coca-Cola Gap Lacoste Nintendo Wii Samsung United Airlines 

Apple 
Dannon 

(Danone EUA) 
Gillette LG Hausys Nokia 

Scandinavian 
Airlines 

Virgin Atlantic 
Airways 

Barbour Dell Google McDonald’s Pantone Starbucks W Hotels 

BMW Diesel IKEA Mercedes Philips Swatch 

Clairol Dove L’Oreal Nestlé Prada Toyota Prius 
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Fontes: Marketeer, 2014; Pereira, entrevista pessoal, apêndice A; Areias, entrevista pessoal, apêndice B; Ventura, 

entrevista pessoal, apêndice F. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Marcas e organizações nacionais. 

Marcas Observações 

Marcas 
Consagradas 

BES – Banco 
Espírito Santo  

É o mais antigo banco privado português com mais de 142 anos de história. 

Continente  
Foi a primeira cadeia de hipermercados em Portugal e permanece como a 
referência no sector de retalho alimentar do país. 

EDP 
Empresa líder em Portugal no sector da energia. Além do sector eléctrico, 
produção, distribuição e comercialização, marca também, presença no sector 
do gás da Península Ibérica. 

Moche 

Quase todas as empresas de telecomunicações e suas sub-marcas. Optimus TAG  

Yorn 

Pequenas 
Marcas 

Fine & Candy 
Acessórios de escritório de luxo que já marcam presença no Harrods, uma 
das department stores mais prestigiantes do mundo. 

GUAVA 
É uma marca jovem e inovadora criada em 2011 e que cunha tendências de 
moda na área do calçado. 

Ideal & Co 
Marca de malas e acessórios em pele manufacturados por artesãos na Serra 
de Aire e Candeeiros através de um processo de curtimenta vegetal. Criada 
em 2012. 

La Paz 
Vestuário de fabrico português já com grande impacto lá fora, mas que ainda 
não foi reconhecida no mercado nacional. Os primórdios da marca recuam 
até 2003, mas a primeira colecção surgiu em 2012. 

Lemon Jelly 
Marca de calçado de borracha com design de qualidade. Ao fim de 40 anos 
no mercado do calçado, a desenhar e a fabricar solas injectadas para marcas 
de todo mundo, a empresa criou, em 2013, uma marca própria. 

URSOTIGRE 
Marca de peças únicas de vestuário em lã natural feito à mão e com design 
de qualidade lançada em 2012. 
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6 | BREAKING MARKETING & DESIGN 
 
6.1. Descrição do projecto 

 
O “Breaking Marketing & Design – Tendências de Marketing e Comunicação” constitui a 

concretização prática do trabalho de investigação levado a cabo no contexto deste projecto.  

O website, a viver no endereço breakingmarketing.blogspot.pt, pretende posicionar-se como 

trendspotter – assente na observação de eventos, na pesquisa através da internet, em blogues e redes 

sociais, assim como noutros meios de comunicação como jornais e revistas – e disponibilizar acesso 

livre e gratuito a informação agregada nas áreas do Design, Marketing e Comunicação. Pode dizer-se, 

por isso, que o objectivo primeiro do website é ser capaz de integrar e harmonizar conteúdos de áreas 

diferentes, mas que partilham sinergias. 

Quem aceder à página do Breaking Marketing & Design (BM&D) poderá encontrar notícias, 

entrevistas e artigos de opinião de redacção própria, bem como projectos de investigação subordinados 

à temática que também dá título ao presente documento: Tendências de Design aplicadas ao Marketing 

e à Comunicação. Também está disponível uma página de Perguntas Frequentes (FAQs) que, para 

além de informativa, é uma forma de comunicar directamente para o leitor mesmo quando não se está 

online. Estes conteúdos dão corpo aos objectivos a que esta página se propõe e que foram 

operacionalizados em duas fases: 

 
 Primeira instância – criar um agregador de notícias, entrevistas e estudos. Dentro dos estudos 

ou projectos de investigação pretende incluir-se a toda a produção científica do ISCSP neste 

âmbito. Desta forma espera colocar-se a investigação feita no instituto sobre estes assuntos 

numa plataforma de fácil acesso e maior visibilidade; 

 
 Segunda instância – desenvolver uma referência em termos de pensamento crítico e criativo 

na área. A isto correspondem os artigos de opinião publicados e os projectos inovadores 

noticiados e debatidos no website. 

 
 
 
 

Fig. 10 – Logótipo do website. 

Fonte: produção própria 
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6.2. Etapas do projecto 

 
Da génese da ideia à sua concretização, a evolução do website obedeceu a várias etapas que 

englobaram a escolha do título, o webdesign, o design do logótipo e agregação do material teórico e 

fontes. 

 

6.2.1. Escolha do título 

 
A escolha do título do website foi encarada como a escolha do nome de uma marca e, portanto, 

pode dizer-se que foi o primeiro passo do branding do Breaking Marketing & Design. O nome de uma 

marca, assim como o logótipo, deve ser altamente reconhecível (Abingdon, 2005; Vejlgaard, entrevista 

pessoal, apêndice C). Por isso, a escolha do título do website, mais do que fruto da inspiração, 

obedeceu a uma série de critérios lógicos simples, mas determinantes. Foram eles: 

 
 Disponibilidade – como será esclarecido mais adiante, os dois serviços de alojamento 

considerados foram o Blogger.com e o Wordpress.com. Foi necessário garantir que o nome 

escolhido não estava já a ser utilizado por outrem nestes domínios e que, por isso, se encontrava 

disponível; 

 
 Cumprimento das expectativas – o título deve ser, logicamente, adequado, pertinente e 

contextualizado, tentando exprimir de forma clara e, simultaneamente, criativa o assunto tratado 

na página; 

 
 Expressividade – relaciona-se com o anterior. A criatividade aliada à pertinência tornam o nome 

memorizável; 

 
 Exclusividade – a exclusividade do nome prende-se com dois factores: os direitos autorais e os 

resultados nos motores de busca. Ou seja, em primeiro lugar o nome deve ser único de forma a 

não infringir os direitos autorais alheios. Em segundo lugar, pesa a preocupação de garantir que 

o nome seja tão exclusivo e distinto quanto possível, de maneira a que, quando pesquisado, 

mais facilmente surja nos primeiros resultados nos motores de busca sem ser confundido com 

outra página que já exista. Logicamente, quanto mais acima nos resultados uma página web 

surge, mais visitas poderá ter (Abingdon, 2005); 

 
 Universalidade – a opção pela língua inglesa obedeceu a este critério (aplicou-se a tendência 

do foreign branding). O Marketing e o Design são áreas cuja linguagem técnica específica tem 

forte influência anglófona e, por essa razão, as pesquisas dos estudantes lusófonos são muitas 

vezes – via senso comum – feitas em inglês.  

 
Foi de acordo com estes critérios que se chegou a Breaking Marketing & Design, com o subtítulo 

“Tendências de Marketing e Comunicação” – o endereço é apenas “breakingmarketing” (.blogspot.com) 

com o intuito de o tornar mais curto. O título pretende fazer referência às tendências, à inovação, a tudo 

quanto seja disruptivo ou “outside the box” (“breaking”) ao mesmo tempo que refere clara e 

directamente as duas disciplinas que se pretende integrar (Marketing e Design). É importante que o 

título transmita estas ideias, na medida em que o nome da marca contribui em grande medida para a 

formação do significado e imagem da marca (Batey, 2008). 
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6.2.2. Design do website 

 
O design é “um acto de comunicação” (Norman, 2002: 10). Foi de acordo com esta convicção que, 

enquanto estudante de comunicação, o autor encarou o design da página web e do logótipo com a 

mesma seriedade com que foram encaradas todas as fases deste trabalho de projecto. 

A construção da página começou com a procura do alojamento mais apropriado. A escolha do 

alojamento obedeceu, logo à partida, a um critério fundamental: ser gratuito. Nesse contexto, as 

opções top of mind foram o Wordpress.com, o Blogger.com, o Weebly.com e o Sapo.pt. O Blogger e o 

Wordpress destacaram-se pela capacidade de armazenamento de dados – o conteúdo de um website 

deve ser acumulável para permitir acesso às antigas publicações (Pereira, entrevista pessoal, apêndice 

A) –, notoriedade, interface intuitiva e número de templates (modelos) compatíveis. De entre este dois, 

a escolha recaiu sobre o Blogger sobretudo devido à grande liberdade que oferece – gratuitamente e 

sem sujeição a publicidade – ao nível da manipulação do design (permite editar o código da página). 

A escolha do modelo foi guiada por alguns critérios simples aos quais correspondem algumas 

tendências de webdesign: 

 
 Conteúdo em primeiro lugar (content first) – o conteúdo foi a maior preocupação. Ou seja, 

procurou-se um design que apresente a informação de forma clara, eficiente, acessível e – muito 

importante – pesquisável (Pereira, entrevista pessoal, apêndice A); 

 Design simples – relaciona-se com o anterior. Um design simples, minimalista, com muito 

espaço negativo e que se foque no essencial – sem publicidade ou outros elementos disruptivos 

– destaca e facilita o acesso à informação. Aplicou-se a tendência do minimalismo ou “less is 

more” (Pereira, entrevista pessoal, apêndice A); 

 Flat colors e ausência de “skeumorfismos” – as últimas tendências de webdesign indicam 

que é esta a estética que tem vindo a ser favorecida. Cores simples (flat colors), sem sombras, 

brilhos ou 3D; formas simples, sem elementos decorativos desnecessários (“skeumorfismos”); 

 Design centrado na imagem (grid based design) – procurou-se um design que desse destaque 

à imagem. As imagens da página principal devem ser de dimensões razoáveis e formar um 

mosaico (grid) que cubra a maior parte da área da página, não existindo colunas laterais com 

widgets; 

 Redes sociais online – foi dada especial atenção às ferramentas de partilha das principais redes 

sociais, atendendo ao facto de que estas são uma importante plataforma de passa-a-palavra 

(Ribeiro et al., 2012; Pereira, entrevista pessoal, apêndice A). 

 
Não existindo um modelo de página “ideal”, optou-se por aquele que mais se aproximou do 

pretendido. Foram feitos, posteriormente, os ajustes necessários através da edição do ficheiro XML. 

Uma vez reunida a informação básica acerca de linguagem e edição HTML, procedeu-se às seguintes 

alterações no layout (esquema): 

 
 Eliminação das marcas d'água e outras imagens decorativas que existiam no modelo original e 

que eram dispensáveis; 

 Alteração da estrutura de colunas e de texto bem como das margens e dimensões das várias 

secções do esquema; 
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 Alteração dos botões das redes sociais do topo da página: para as redes sociáveis onde o BM&D 

ainda não tem perfil, esses botões foram transformados em botões de partilha em vez de serem 

hyperlinks para as páginas de redes sociais do website. Para já, apenas os botões do Facebook 

e do Google+ são botões de acesso ao perfil do BM&D nessas redes; 

 Criação dos botões do menu e do drop down menu com os filtros por tema associados a tags 

(etiquetas), permitindo que os vários separadores mantenham o esquema da página principal, 

(com excepção da página de FAQs). Esses separadores correspondem a Notícias, Entrevistas, 

Artigos de Opinião e Projectos de Investigação; 

 Reposicionamento dos widgets que, por defeito, se encontravam bloqueados numa posição 

específica. Essa posição só era alterável mediante a edição do código; 

 Tradução para português de tudo aquilo que tinha sido herdado do modelo original. 

 

Fig. 11 – Aspecto geral da página principal do website. 

Fonte: http://breakingmarketing.blogspot.pt/ 

http://breakingmarketing.blogspot.pt/
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Em síntese, a intenção foi construir um website que se assemelhe o mínimo possível a um blogue. 

Muitas vezes os utilizadores não consideram um blogue um "website a sério" e foi, também, por esse 

motivo que se optou por um design clean, que mantém o esquema da página principal nos vários 

separadores e que incorpora o mínimo de widgets. Muitas vezes, a grande quantidade de widgets 

contribuí para o ruído visual da página.  

 
6.2.3. Design do logótipo 

 
Uma vez que o nosso cérebro apreende e processa as imagens mais facilmente do que as palavras, 

os instrumentos visuais e símbolos constituem ferramentas de branding poderosas que têm provado 

que são mais memoráveis que as palavras. Foi segundo esta perspectiva que o logótipo do Breaking 

Marketing & Design se desenvolveu (Abingdon, 2005; Batey 2008; Vejlgaard, entrevista pessoal, 

apêndice C). 

Em consonância com o design do website, também o design do logótipo obedeceu a determinadas 

tendências, algumas delas coincidentes: 

 
 Flat colors – cores simples. Neste caso, o preto, o branco e o cinza; 

 
 Preto e Branco (B&W) – relaciona-se com a anterior e vai ao encontro da ideia de simplicidade 

e minimalismo de que já se falou. Neste caso, apenas com o recurso a cores neutras foi possível 

dar destaque a “Breaking” numa caixa de fundo preto; “Marketing” e “Design” foram colocados 

em caixas iguais de fundo branco, o que coloca as duas palavras em níveis iguais de destaque 

e hierarquia; 

 
 Formas simples – uso de formas elementares. Neste caso, é o rectângulo a forma em redor da 

qual o logótipo se constrói: um rectângulo maior que se desconstrói em rectângulos de menor 

dimensão; 

 
 Texto – integração do texto no logótipo ou estilização do texto, tornando-se, ele mesmo, no 

logótipo. Neste caso, o nome do website foi incorporado nas formas geométricas; 

 
 Line Craft – design baseado em linhas de espessura semelhante que desenham formas, 

imagens e texto; 

 
 Adaptabilidade – o logótipo deve ser distinto, mas camaleónico. Ou seja, deve adaptar-se ao 

meio, dimensão, plataforma, etc. Neste caso, o logótipo do Breaking Marketing & Design pode 

ser simplificado e não incluir o texto, sendo reconhecido pela forma. Chama-se a esse processo 

de exclusão do nome, “debranding” (Marketeer, 2014). Esse logótipo simplificado pode variar a 

sua dimensão, forma, cor, etc., como acontece, por exemplo no favicon (pequena imagem 

exibida pelo browser no separador da página).  

Fonte: http://breakingmarketing.blogspot.pt/ 

Fig. 12 – Ícone do separador do browser. 

 

http://breakingmarketing.blogspot.pt/
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Orientado por estas tendências, o conceito do logótipo é “disrupção”, “fuga à regra”, “diferenciação”. 

Para transmitir essas ideias, o design do logótipo começou por um rectângulo simples de grandes 

dimensões que se subdividiu e desconstruiu em rectângulos menores que se desviam do eixo vertical 

imaginário nos dois sentidos. Esta axialidade induzida facilita a inclusão e a leitura do título – que é 

razoavelmente extenso –, uma vez que as palavras são justapostas verticalmente. A leitura faz-se, 

portanto, de cima para baixo e é, por isso, mais imediata do que a leitura do título na horizontal, o que 

obrigaria à deslocação do eixo visual da esquerda para a direita ao longo de uma grande extensão. 

 

 

6.2.4. Escolha das fontes 

 
Os critérios que precedem a escolha das fontes de informação para um lugar na web não diferem 

dos critérios que norteiam a escolha de fontes no universo do jornalismo. Em termos práticos, podemos 

destacar dois critérios (Cruz, 2008): 

 
 Produtividade – as fontes devem fornecer muito material que, neste caso, mantenha a 

actividade regular do website; 

Fig. 13 – Processo de criação do logótipo do website. 

 

Fonte: produção própria 
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 Credibilidade – segundo Cardet, “uma informação errada é uma mentira pública” (1979:47 apud 

Cruz, 2008:113). Assim, para nossa protecção, as fontes devem ser credíveis e ter legitimidade 

reconhecida para abordar determinado tema. Neste caso, esses temas são o Marketing, a 

Comunicação e o Design. 

 
As fontes escolhidas foram revistas e websites de comunicação, marketing e design, websites de 

inovação e criatividade, de coolhunting e de trendspotting, bem como revistas e jornais generalistas de 

referência. Algumas fundações de renome como a TED também foram e serão consideradas. Estas 

fontes nacionais e internacionais – listadas na bibliografia deste documento – pretendem ajudar à 

coordenação do Breaking Marketing & Design, mantendo a sua actualidade e interesse. Naturalmente, 

estas fontes poderão variar ao longo do tempo de vida do website. 

 

6.3. Avaliação: período de 25 de Março a 25 de Maio 

 
Até à data da conclusão deste documento, o website Breaking Marketing & Design contava com 34 

publicações. No período de 25 de Março a 25 de Maio o lugar na web recebeu 1575 visitas e a 

publicação com maior número de acessos foi o artigo noticioso “Pardal Brands[re]creation”, com 57 

visitas. Observou-se que a interacção dos cibernautas com a página de Facebook do Breaking 

Marketing & Design foi superior à interacção com o website propriamente dito. 

Concomitantemente ao arranque das publicações no website Breaking Marketing & Design, a 25 de 

Março de 2014, foi lançada uma página de Facebook homónima a viver no endereço 

http://facebook.com/breakingmarketing. Seguindo as orientações da rede social, a página enquadra-se 

na categoria de “empresas e organizações de média/notícias/sector editorial”. Nessa página são 

promovidos os artigos publicados no website, paralelamente a pequenas publicações (imagens, frases, 

vídeos) subordinadas à temática do Breaking Marketing & Design que, não tendo conteúdo informativo 

que justifique a publicação no website, são ali divulgadas. À data da redacção deste documento, a 

página contava com 213 “gostos”; a publicação com a maior alcance (pessoas que viram a publicação) 

foi o post a promover o artigo “TAP aterra em Belém”; a publicação com maior interacção (cliques, 

gostos, comentários e partilhas) foi o post a promover o artigo “Quem somos ‘NOS’?”. Todas as acções 

de promoção deste projecto foram levadas a cabo sem qualquer custo monetário. 

Uma breve nota para a recepção de dois comunicados de imprensa no endereço de email dedicado 

ao website – breakingmarketing@gmail.com – provenientes da agência FIX Lisboa. O primeiro 

comunicado dava conta de uma acção de activação de marca promovida pela marca de produtos de 

higiene oral Colgate e o segundo dava conta do Mês da Saúde Oral da Colgate. 

 

http://facebook.com/breakingmarketing
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CONCLUSÃO 
 
 
A presente investigação partiu da ideia de que Marketing e Comunicação podem beneficiar da 

integração do Design nas suas estratégias. Os resultados práticos mostram que os especialistas 

entrevistados corroboram a literatura consultada. As várias fontes indicam que a relação combinada de 

marketing e comunicação e design se revela, frequentemente, frutífera e benéfica para a imagem da 

organização ou marca. As contribuições do design dentro dessa relação podem manifestar-se, por 

exemplo, no nome da organização; no logótipo; no produto; nos eventos de lançamento de novos 

produtos; nas acções de activação de marca; na embalagem; na arquitectura e design do ponto de 

venda; na arquitectura do edifício sede; no uniforme dos funcionários; no website; nos anúncios 

publicitários e no storytelling. 

No plano internacional, o reconhecimento por parte das organizações da utilidade da integração de 

Marketing e Design já parece estar consolidada, sendo transversal aos mais diversos sectores do 

mercado. Em Portugal, apenas no decorrer da última década, com a emergência das novas gerações 

de empreendedores, Marketing, Comunicação e Design começaram a dar sinais de poder formar uma 

verdadeira simbiose. No mercado nacional, essa simbiose tem-se destacado, sobretudo, nas áreas das 

telecomunicações e do vestuário e acessórios. 

Os especialistas entrevistados acreditam que, em conjunturas de crise, é nos departamentos de 

marketing e design que as empresas nacionais cortam nas despesas, o que é revelador da 

desconfiança relativamente aos profissionais de marketing e design. Os designers, particularmente, 

parecem, ainda, ser encarados como meros operativos. Apesar dos obstáculos, o contexto de crise 

apresenta-se como uma oportunidade para as novas gerações de empreendedores e líderes criarem 

novas empresas ou reestruturarem as existentes, na medida em que as crises fragmentam os sistemas 

sociais e dão espaço à edificação daquilo que é novo de acordo com um novo modelo, normalmente 

mais evoluído. 

Para que seja estável e duradouro, o novo modelo dever-se-á alicerçar na forma de pensar holística 

do design – o design thinking – e na análise de tendências. Conhecer as tendências que guiam os 

comportamentos dos consumidores é, hoje em dia, essencial em qualquer mercado e, por isso, assiste-

se a uma tendência para a aplicação da análise de tendências. Afigurou-se pertinente identificar 

algumas dessas tendências recorrendo ao conhecimento especializado dos diferentes profissionais 

consultados. Os especialistas identificaram macrotendências relevantes para o design que começam a 

manifestar-se: talento e personalização; simplicidade e sustentabilidade; partilha e 

envolvimento e sentido(s) e sensibilidade. 

A pesquisa realizada no contexto do estudo confirmou a convicção de que, em Portugal, ainda existe 

uma carência de fontes de informação e de formação académica que integrem marketing, comunicação 

e design. A noção de que estas três disciplinas partilham sinergias não é totalmente assumida a nível 

nacional. Com o intuito de ajudar a preencher essa lacuna, procurou-se, nesta investigação, alicerçar 

a criação e coordenação do website (lugar na web) “Breaking Marketing & Design – Tendências de 

Marketing e Comunicação”. Este projecto congrega notícias e entrevistas aos especialistas das áreas 

de interesse, divulgação de estudos realizados dentro desta temática e artigos de opinião de autoria 

própria do investigador. Projecta-se, ainda, futuramente, uma rúbrica a que se chamará “Redactor 
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Convidado”. O objectivo será convidar especialistas a escreverem um pequeno artigo de opinião sobre 

determinada matéria.  

A nível pessoal, o autor do estudo encontrou na Comunicação – como disciplina – o veículo de 

humanização e operacionalização dos conceitos ditos “artísticos” que foram parte integrante da 

formação recebida, no passado, enquanto estudante de Arquitectura, agora revisitados. Contribuindo 

para a comunicação, o design está presente nas interacções diárias do ser humano com o mundo e, 

devidamente integradas, as duas disciplinas originam uma nova perspectiva, a que foi chamada, ao 

longo do estudo, design thinking. Como estudante da Licenciatura em Ciências da Comunicação, o 

autor deparou-se com o facto de que a comunicação e a necessidade de comunicar para alvos 

específicos dão um propósito aos processos criativos e artísticos que, doutra forma, podem, muitas 

vezes, cingir-se a meros exercícios egocêntricos. A existência de um alvo da comunicação e a 

necessidade de dirigir mensagens a esse alvo revelam a importância de fazer coincidir o que se “diz” 

com o que se “mostra” e, acima de tudo, levar sempre em conta o que o público “vê” e “percebe”. A 

comunicação ensina-nos que as mensagens nem sempre atravessam os canais sem perturbações e 

os criativos devem entender que a visão e interpretação que idealizam pode não coincidir com a visão 

e interpretação do público. Esta noção está bem presente no design thinking. 

Os objectivos estabelecidos pelo estudo foram alcançados. Esta foi uma primeira abordagem a uma 

temática pouco explorada ao nível da produção científica nacional e que pretende abrir caminho a 

estudos de aprofundamento, casos de estudo inovadores ou investigações que assumam uma 

abordagem mais vasta do que aquela que foi assumida neste documento. O estudo apresenta 

limitações decorrentes das dificuldades em entrevistar um maior número de especialistas nacionais e 

internacionais, não obstante o esforço desenvolvido pelo investigador nesse sentido. Contemplar a 

perspectiva do consumidor teria, provavelmente, enriquecido a pesquisa, mas considerou-se 

importante assegurar um bom fundamento teórico e conceptual sobre o tema, antes de prosseguir esse 

objectivo no futuro. 

Indica-se, como sugestões para estudos futuros, um estudo comparativo focado numa organização 

portuguesa que tenha feito a transição de uma estratégia pré design thinking para uma estratégia 

pró design thinking e a análise do impacto dessa transição no sucesso da empresa; um estudo 

comparativo entre duas organizações do mesmo sector que tenham níveis de integração do design 

distintos na sua estratégia e a avaliação do seu sucesso; uma pesquisa que procure entender 

o impacto das estratégias relacionadas com o design thinking no consumidor e a influência dessas 

estratégias na percepção que o público tem da marca e nas decisões de compra. Estes e outros 

estudos deverão ser operados de forma periódica, na medida em que os paradigmas do marketing, da 

comunicação e do design evoluem e transformam-se de forma célere.
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GLOSSÁRIO 
 

Branding – actividade de nomeação e gestão de uma marca, através das estratégias e instrumentos 

do Marketing, de modo a torná-la atractiva para os consumidores (Ribeiro et al., 2012). 

 

Cool – algo atractivo, inspirador e com forte potencial de crescimento futuro (Gonçalves, 2012). 

 

Coolhunter – pessoa que desenvolve a actividade de Coolhunting (Gonçalves, 2012). 

 

Coolhunting – diferente de trendspotting, apesar de ambos os termos se referirem à pesquisa de 

desvios à normalidade. O coolhunting não é a procura daquilo que é cool e popular. É, precisamente, 

a procura daquilo que ainda não é cool e popular (Rehn & Lindkvist, 2013: 20), pelo que é considerado 

uma metodologia de pesquisa de tendências baseada na observação de pessoas, seja em espaço 

urbano, seja através da internet, em blogues e redes sociais, assim como noutros meios de 

comunicação como jornais e revistas (Gonçalves, 2012) de maneira a identificar eventuais padrões de 

comportamento que poderão influenciar num futuro próximo. De forma sucinta, é o acto de detectar o 

que é cool num determinado contexto e destacar o que pode vir a tornar-se uma tendência (Gonçalves, 

2012). 

 

Crowdfunding – o crowdfunding ou financiamento colectivo tem três vertentes: angariar fundos do 

público em geral para financiar um produto ou serviço; aferir o potencial interesse do público no produto 

ou serviço; comunicar o produto ou serviço, ou seja, gerar publicidade. 

 

Design – é o processo pelo qual um ser humano reconhece um problema e parte para a sua resolução, 

recorrendo a faculdades analíticas e artísticas. 

 

Design de Produto – características formais de um produto que fornece benefícios utilitários, 

hedónicos e semióticos ao utilizador. 

 

Design Thinking – processo colaborativo que usa a sensibilidade e a técnica criativa para responder 

a necessidades latentes das pessoas, não só com o que é tecnicamente observável, mas com uma 

estratégia de negócios sustentável. É um processo de resolução de problemas focado no ser humano 

que auxilia indivíduos e organizações a tornarem-se mais inovadores e criativos (Tim Brown, 2009; 

Areias, entrevista pessoal, apêndice B). 

 

Design Experience – o Design da Experiência consiste no desenvolvimento de produtos, processos, 

serviços, eventos e ambientes focados na qualidade da experiência do utilizador. 
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Design Sensorial – o Design Sensorial visa estabelecer um diagnóstico geral das percepções 

sensoriais de um produto e definir os meios adequados para desenvolver ou redesenhar um produto 

de Design. 

 

Drop down menu – menu descendente que apresenta uma lista de opções.   

 

Etnografia digital – metodologia através da qual se observam os comportamentos de um determinado 

grupo de indivíduos nas redes sociais ou numa comunidade online. 

 

Fads ou ondas – tendências de curta duração, passageiras e que rapidamente se desvanecem, ainda 

que tenham um forte impacto inicial. 

 

Flat colors – Cores simples, sem sombras, brilhos ou 3D. 

 

Foreign Branding – estratégia de escrever ou pronunciar o nome da marca numa língua estrangeira 

(Batey, 2008). 

 

Identidade psicológica da marca – Inclui atributos e benefícios (ex.: durabilidade, prestígio); carácter 

ou personalidade (ex.: agressividade, serenidade, simpatia); território (espaço de mercado onde a 

marca é legítima); valores culturais (imagem corporativa); utilizador percepcionado (tipo de pessoa que 

se imagina a consumi-la); notoriedade e imagem (forma como a imagem é identificada no conceito do 

receptor); características da imagem de marca (dimensões, juízos de valor, conteúdo e representações, 

mentais) (Ribeiro et al., 2012). 

 

Impressão 3D – processo de fabricação de objectos sólidos tridimensionais de qualquer forma a partir 

de um modelo virtual. O método utilizado é designado como processo aditivo, ou seja, adição de 

camadas sucessivas de material, normalmente um polímero (PCMag Digital, 2014). 

 

Layout – esquema ou rascunho da estrutura diagramática de uma página. 

 

Line Craft – design baseado em linhas de espessura semelhante que desenham formas, imagens e 

texto. 

 

Macrotendências – tendências que resultam de profundas mudanças sociais e que têm uma influência 

global, pois afectam diversos sectores, mercados e demografias. Estas tendências reflectem as 

mentalidades, comportamentos e atitudes da sociedade mundial e dos seus diversos grupos. 

 

Mainstream – algo que é comum; do conhecimento das massas; acessível à população geral. 

 

Mainstreamer – aquele afecto àquilo que é mainstream. 
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Marca – é um nome, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, cujo propósito é identificar bens e 

serviços de um vendedor e diferenciá-los dos concorrentes (Marketing American Association). 

 

Mass customization – mais do que fabricar um produto para cada consumidor, a mass customization 

trata-se de dar ao consumidor as ferramentas necessárias para adaptar produtos e serviços às suas 

necessidades. 

 

Microtendências – tendências que reflectem manifestações mais locais (nacionais, regionais ou 

culturais) das macrotendências e reflectem as mentalidades, comportamentos e atitudes de grupos de 

indivíduos mais restritos. Estas tendências afectam sectores, mercados e demografias mais 

específicos. 

 

Responsive – a função do design responsivo é construir páginas que detectam o tamanho e as 

características do ecrã do dispositivo do visitante, com o objectivo de adaptarem as suas dimensões e 

a orientação dos seus elementos a esse gadget específico. 

 

Skeumorfismos – elementos decorativos desnecessários. 

 

Template – modelo visual de um documento. 

 

Tendência – tendência refere-se a uma mudança no estilo ou nos gostos, mas também se estende a 

processos emocionais, intelectuais ou até mesmo espirituais. 

 

Tendências de mentalidade – mudança no comportamento ou na mentalidade que influencia uma 

quantidade significativa de pessoas e organizações. 

 

Tendência top-down – das marcas (ou de pessoas que constituem, elas próprias, uma marca) para o 

consumidor comum. 

 

Tendência bottom-up – dos consumidores para as marcas. 

 

Top of Mind (T.o.M) – primeiro a ser recordado espontaneamente (Ribeiro et al., 2012).  

 

Wearable technology – dispositivos electrónicos que, literalmente, se vestem, sendo usados junto ao 

corpo. 
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Trend follower – de forma simples, é aquele que adere à tendência; 

 

Trend forecasting – prever tendências a médio e longo prazo através do estudo e análise da sociedade 

e dos mercados, verificando o seu possível impacto e oferecendo sugestões de novos produtos, novos 

negócios e novos nichos de mercado (Gonçalves, 2012). 

 

Trend researcher – pessoa que desenvolve a actividade de Trend forecasting (Gonçalves, 2012). 

 

Trendsetter – espécie de opinion maker. Pessoas ou entidades que, de alguma forma, influenciam, 

lançam tendências, se destacam pela diferença e inovação (Gonçalves, 2012). 

 

Trendspotter – pessoa que desenvolve a actividade de trendspotting (Gonçalves, 2012). 

 

Trendspotting – resumidamente, trata-se de obter informação antecipadamente sobre o que vai 

acontecer no mercado, estudando os trendsetters (vejlgaard, 2008). É mais abrangente do que 

coolhunting. É o estudo e análise quantitativa e qualitativa das tendências e da forma com estas se 

desenvolvem e afectam a sociedade, cruzando informações a nível social, cultural e económico 

(Gonçalves, 2012). Ao contrário do coolhunter, o trendspotter não baseia a sua actividade na busca 

daquilo que é cool. O trendspotter deve pesquisar tendências independentemente de as considerar 

cool (Rehn & Lindkvist, 2013: 25). Veja-se o exemplo do calçado Crocs: um coolhunter tê-lo-ia ignorado, 

um trendspotter não. Os Crocs tratam-se, efectivamente, de uma tendência, independentemente de 

serem rotulados pelos especialistas como cool ou não (Rehn & Lindkvist, 2013: 25).  

 

Widget – pequeno aplicativo. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA A BRUNO PEREIRA 

 

Entrevistado: Bruno Pereira – Editor, Magnética Magazine; Director Criativo, Labdesign. 

Meio: presencial. 

Data e local: Lisboa, 19/11/2013. 

Transcrição na íntegra 

 

1. Segundo a investigação que fiz, o Bruno faz muitas coisas: é designer, jornalista, músico, 

pintor…como é que o Bruno se define?  

 

Defino-me como criativo. 

 

No fundo é a criatividade que une todas essas áreas… 

 

Sim sim. Formação formação, só tenho em Design, jornalista não me considero mesmo. Acho que 

não o sou, sou editor sim, visto que tenho uma visão sobre as coisas que quero editar, mas como 

jornalista não me assumo porque acho que um jornalista tem de ter formação para tal. Editor, isso sim, 

porque as selecções são minhas, mas como jornalista não me identifico. Designer é a minha formação, 

curso superior feito no IADE.  

Sou músico autodidacta, tive uma banda nos anos 90’ que uma banda mais ou menos a sério… 

 

Os Atomic Bees não foi? 

 

Sim. E agora vou lançar um disco em nome próprio. Estive 10 anos parado, mas sempre ligado à 

música ou a fazer design de capas, etc. Trabalho muito em conjunto conceptual e criativo com a Rita 

Redshoes, a qual acompanho - o facto de ser minha irmã também ajuda a isso -, houve sempre uma 

relação muito directa entre nós. Ela era vocalista dos Atomic e a partir daí, não só pelo facto de sermos 

do mesmo sangue, mas também pelo facto de trabalharmos em muita coisa juntos, o nosso universo é 

parecido.  

 

Sou um criativo, o que me leva a fazer muita coisa. A questão da pintura - também não me chamo 

pintor – tem a ver com a minha ligação às artes plásticas desde muito novo. Fiz artes até ao 12º ano, 

depois quis entrar para pintura e fiquei frustrado porque não entrei por uma décima nas ESBAL 

[actualmente, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa]. A minha mãe empurrou-me para 

design à força toda, eu não queria ir, queria ir trabalhar e voltar a experimentar pintura. 

 

E arrepende-se de ter ido para Design?



 

62 
 

Não não. Depois foi uma descoberta muito interessante porque tenho um lado muito criativo mas ao 

mesmo tempo voltado para a comunicação. Gosto de comunicar e acho que o design me ajudou a ser 

mais prático e eficiente na minha comunicação. O meu lado conceptual e artístico teve aqui uma grande 

ajuda da parte prática do design, [ajudou-me a] comunicar de uma forma directa e simples. Acho que 

isso me ajudou muito, não a descomplicar a parte artística, mas sim a torná-la operacional.  

 

2. Mencionou design e comunicação: como profissional das duas áreas, qual é a sua opinião 

sobre a relação entre as duas?  

 

Acho que são duas áreas que podem, logicamente, existir sozinhas. A comunicação é muito mais 

abrangente, mas precisa do design para comunicar. O design é uma boa forma de comunicação e tem 

a vantagem de tornar simples uma coisa que pode ser muito complicada. Há uma série de códigos do 

emissor que tu terás de fazer passar por um processo de filtro – acho o design um processo de filtro 

– que quando [a mensagem] chega ao receptor ir simplificada. Acho que nesse aspecto o design e a 

comunicação estão intrinsecamente ligados. 

O design também não é só comunicação, há muitos tipos de design – industrial, de espaço, etc. –, 

mas a sua ligação é interessante. A mim, pelo menos, mesmo a nível de edição, ajuda-me bastante a 

tornar os conteúdos interessantes, visto que feliz ou infelizmente – em certa parte infelizmente – hoje 

em dia ligamos demasiado à imagem e pouco ao conteúdo. É uma época cada vez mais rápida, o 

Instagram é um sucesso porque tu vês uma imagem num quadradinho, fazes poucos comentários e 

podes opinar sobre ela com dois cliques sobre a imagem. Mais rápido do que isto a nível de 

comunicação não há, atingiu-se aqui um extremo incrível, o que, ao mesmo tempo, é preocupante mas 

é um desafio. Nunca foi tão verdade que “uma imagem vale mais do que mil palavras”. Hoje em dia as 

pessoas comunicam, cada vez mais, com a imagem. Ao longo do processo da magnética temos 

percebido que, às vezes, o conteúdo – que continuamos a produzir [bem] por uma questão de princípio 

– não é tão interessante para o utilizador actual como a imagem. E a arte e o design hoje em dia estão 

a sofrer uma grande mudança também à conta disso: como é que o receptor olha para as coisas, como 

é que recebe a informação o que é que quer ver, o que é que quer ler. Não é uma coisa de agora, isso 

passa-se nos jornais – também trabalhei em jornais e revistas – e, enquanto antigamente tu lias texto 

e texto e às vezes nem vinha imagem, hoje em dia o processo é completamente ao contrário, quere-se 

muita imagem e, às vezes, uma legenda. Acho isso interessante, acho interessante que quem fizer 

imagem tem de saber comunicar muito melhor [do que no passado]. 

 

Então pode-se dizer que design e comunicação se enriquecem mutuamente? 

 

Completamente, nesse aspecto sim. 

 

3. Agora vamos falar um bocadinho sobre a Magnética. Sei que Magnética Magazine é uma 

revista exclusivamente online desde que foi fundada em 2008. Qual foi a motivação para a
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escolha exclusiva do suporte electrónico? Foi uma medida economizadora, foi uma medida 

ecológica, ou foi uma resposta às novas tendências de comunicação?  

Foi uma resposta às tendências que eu via lá fora, não em Portugal. Lá fora comecei a perceber 

que, embora a net ainda tivesse uma velocidade de acesso um pouco complicada – e nós deparámo-

nos com isso no início -, senti que um dos caminhos seria o digital. Havia uma mudança e senti isso. 

Cá em Portugal não havia nada ou havia pouca coisa. O mundo ainda não conhecia o Facebook, ainda 

não tinha bloggers…já havia alguns blogues sim, mas não o que é hoje e eu achei interessante transpor 

uma revista que deixava de ser em papel e passava a ser online. E eu e os meus sócios fizemos um 

processo para papel, o nosso projecto não ganhou mas eu tinha investido muito tempo naquilo, mesmo 

a nível editorial, tinha superado até aquilo que o projecto em si pedia. Chegámos ao fim, não ganhámos, 

olhámos para aquilo e eu disse:  

 

- A gente vai ter que por isto [a andar]… 

E eles [os sócios]: 

- Mas queres fazer isto em papel? 

- Não não, vamos fazer isto em digital, uma coisa diferente. 

 

E arrancou assim e fizemos, avançámos, posso-te dizer, hoje em dia, que com uma inexperiência 

gigante, mas com muita vontade. 

 

Na altura foram pioneiros, pelo menos a nível nacional… 

 

Sim, não havia nada. Tão pioneiros que as agências de meios não sabiam como é que haviam de 

nos tratar. “Então mas isso não tem um mrec, não tem um banner?” e não, era diferente, era em flash, 

era um flip page. “Mas como é que nós vamos fazer publicidade para isso? Não conseguimos fazer, 

não sabemos… venham daqui a cinco anos!”, foi o que nos responderam. Claro que isso ainda me deu 

mais “pica”! Dali a cinco anos já estaria toda a gente a fazer o mesmo. Então continuámos à nossa 

maneira e tivemos a sorte de algumas marcas de topo – MTV, Nike, Adidas – nos compreenderem 

logo. Eles perceberam que aquilo não era para ter lá um mrec ou ter um banner. A Magnética era muito 

mais do que isso, era um statement, era uma forma de estar, era uma diferenciação assumida perante 

todos os instrumentos que havia físicos e online e essas marcas quiseram lá estar e perguntaram-nos 

como é que podiam estar com a Magnética. E nós dissemos-lhes que podíamos fazer “assim e assado”, 

podíamos fazer coisas online, podemos fazer coisas na rua… E foi assim que aconteceu, passámos 

nós a ditar as regras. 

 

No fundo vocês criaram uma tendência a nível nacional. 

 

Sim, em Portugal fomos o primeiro conteúdo online com aquele formato. Só para perceberes o que 

é que nós fizemos na altura, ao que é que correspondeu em Portugal aquela mudança, logo a seguir 

fomos abordados pelo Público, por um grande grupo editorial da Blue Living…vieram todos falar 
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connosco. Era um formato que as pessoas nem sequer percebiam. Hoje olhas para a Magnética e tem 

trinta e tal mil fãs no Facebook e a revista tem cinco anos. Nós não somos uma mega empresa, não 

somos um grupo editorial… Isto nasceu de uma parceria entre uma editora e uma empresa de design. 

Somos isso e queremos continuar a ser isso, embora queiramos alargar os nossos projectos. Já 

fazemos mais projectos à conta da Magnética que é a nossa bandeira da frente. Mas sim, foi “uma 

pedrada no charco”. 

3.1. Lá fora já existia este tipo de conteúdo online. Que tipo de pesquisa de marketing foi 

feita para perceber o que é que se fazia lá fora e o que é que se podia adaptar ao mercado 

nacional?  

 

Eu não adaptei nada, a única plataforma que eu achei interessante, para não ser completamente 

disruptivo, foi o flip page. Essa foi a única coisa que pesquisei, eu não queria que fosse um blogue, que 

já havia, queria que fosse mais do que isso. Uma vez chamei àquilo [flip page] numa entrevista um 

“vintage avant garde”. Queria que fosse uma coisa à qual as pessoas tivessem uma ligação emocional 

– esse foi o primeiro passo - mas que as empurrasse para o online. Se na altura eu as empurrasse para 

ir online ver um blogue não resultava, esse ainda não era o pensamento. Ainda não estávamos lá, 

ainda não se comunicava como se comunica hoje no Facebook. Eu tinha de criar algo mais emocional 

e foi por aí que eu pesquisei, analisei a questão do flip page e vi que era como se fosse um livro ou 

uma revista online. Era diferente, era novo, mas era um upgrade de uma coisa que as pessoas já 

conheciam. Sabendo eu que não era o formato que eu queria, foi uma forma de abrir caminho. 

 

4. Falando agora da reformulação do site, em 2012, quais foram as vossas principais 

preocupações ao nível do design? 

 

Foram duas.  

Uma foi manter o look and feel da Magnética porque havia muita gente que gostava do flip page. 

Esse foi o primeiro desafio, como passar a revista para uma plataforma moderna, rápida e eficiente 

sem perder o feeling. Caso contrário íamos tornar-nos num blogue, coisa que eu não queria, apesar de 

saber que o formato perfeito, hoje em dia, é esse. Não é por acaso que aquilo é assim: simples, adapta-

se a todas as plataformas, mobile, iPad, etc. Portanto o primeiro desafio foi perceber como fazer um 

upgrade, como fazer uma coisa nova e refrescante sem perder os leitores de 40 anos, 50 anos e até 

80 anos – e tínhamos pessoas de 80 anos a ver aquilo [flip page].  

O segundo desafio teve a ver com já sermos diários, já não estávamos a ser mensais, estávamos a 

receber muita informação diariamente e não tínhamos como editar aquilo tudo. Não tínhamos 

capacidade de resposta, o que criava uma grande frustração porque havia muita coisa boa a acontecer 

que eu não mostrava. E por isso tive de tornar a plataforma diária e pesquisável, o que não era por 

causa do Flash. 

Portanto, num primeiro ponto, manter o look e a onda da Magnética sem perder o ADN; e depois ter 

uma plataforma muito mais actualizável, rápida, eficiente e acumulável em termos de conteúdos. Tinha 
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muita gente que escreve sobre design e moda a perguntar-me como é que se pesquisava na Magnética 

conteúdos que já tinham saído. E aí eu percebi que tinha de tornar os conteúdos acessíveis, para toda 

a gente poder ver. 

Posso dizer-te já que já estou a pensar numa nova reformulação, mas que virá com o tempo, com 

calma, mas que tem de acontecer.  

Online desactualizamo-nos muito mais rápido do que em papel. O papel é o vintage, já toda a gente 

conhece. Hoje em dia há ipads e essas coisas todas mas muita gente continua a gostar do papel. Eu 

próprio, que sou um tipo do digital, amo papel, o cheiro dos livros, o peso, o sentir, virar a página, o 

abrir em todo o lado sem estar dependente se tenho rede ou não, se tenho bateria ou não. Eu continuo 

a escrever numa agendazinha Moleskin que guardo há 10 anos. E gosto de ver as minhas memórias, 

de ir atrás, de ver como é que eu escrevi, ver como era a minha letra, como é que eu estava naquele 

dia, se estava stressado, se fiz um desenho, se escrevi por abreviaturas…percebes? É outra coisa, é 

história.  

 

Pode-se dizer que o papel é mais humano? 

 

Sim, pode-se dizer que é mais humano, mas só até uma certa geração. Eu fui pai agora e não sei 

como é que o meu filho vai olhar para uma Moleskin, se calhar ele já nem vai ter jeito para escrever 

com uma caneta, se calhar na escola já vai estar a escrever com um teclado. Tudo muda, também não 

podemos ser aquele velho do restelo pessimista que só gosta do antigamente. Não é assim, o mundo 

muda, a ciência altera-se. Das duas uma: ou te adaptas ou te especializas.  

Mas acha que a especialização é um risco? 

 

Não sei se é um risco. Tu olhas para os EUA e vês tanta gente especializada que é um sucesso, mesmo 

online, miúdos da nova geração a aparecer. Há “n” marcas que eu apresento na Magnética como, por 

exemplo, a Ideal & Co da qual sou grande fã a qual apoio a 100%. É uma marca portuguesa que voltou 

à tradição e faz produtos em pele vegetal curtida por artesãos. É uma coisa completamente diferente, 

nova, antiga, mas com um twist moderno. 

 

Isso também é uma tendência. Não sei se é assim que se chama, mas será uma espécie de 

retro branding? 

 

Sim, é uma tendência o retro branding. É básico, tu vais ter sempre vontade de voltar para o colo 

da mãe. E esse colo mental pode ser o cheiro de uma casa, o cheiro de um restaurante, o toque de um 

tecido: é a cultura. Na tradição encontras as tuas raízes. Para mim o que é perigoso é tu perderes o 

que é a ligação ao teu tempo. Na net não tens tempo. Por exemplo na arquitectura, hoje em dia estamos 

a rever o Gropius e o Mies Van der Rohe finalmente, mas isto não é nada moderno, voltámos atrás. O 

problema é a história que deixas para trás. Se o meu filho daqui a 20 anos vier a interessar-se por 

arquitectura e vier aqui a Belém [CCB], vê um edifício que é igual aos que ele tem nos dias dele. É esse 

o perigo do online, não tens história, não deixas registo.
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Trata-se de evoluir, sim, mas sem amnésia? 

 

Sim, seria o ideal. 

 

5. Estivemos a falar da reformulação do site. Qual é a imagem que vocês pretendem transmitir 

aos leitores (e às marcas e criadores)? Qual é a identidade da Magnética? 

 

Eu acho que o ADN da magnética tem sempre um bocadinho do tal “vintage avant garde”. Gosto de 

falar de coisas com tradição de uma forma actual e sempre com uma qualidade muito grande. É por 

isso que eu sempre pensei desde o início que não queria fazer jornalismo leviano, simples, fácil: 

mandarem-me os press releases, traduzir e mudar umas palavras; receber uns ténis de uma marca e 

falar muito bem dela. A Magnética tem essa verticalidade e vontade porque não pertencemos a nenhum 

grupo económico, somos livres na nossa informação e, acima de tudo, fazemos o que queremos, como 

queremos. Essa liberdade é importante na Magnética. Eu quero que – e sempre quis – que as marcas 

sentissem que estão na Magnética, não por enviarem um press release ou por oferecer roupa, mas 

porque nós escolhemos a marca para lá estar. E isso, hoje em dia, é muito importante porque as marcas 

conseguem comprar publicidade se quiserem. Mas uma coisa é comprares publicidade, outra coisa é 

estares numa revista porque a revista e o editor da revista diz: isto é bom. 

 

E isso vai transmitir mensagem aos leitores? 

 

80% ou 90% das revistas que tu compras ou dos meios online que tu vês, basta analisá-las e ver 

que são catálogos de marcas e conteúdo forçado. 

 

Sem sentido crítico, é isso? 

 

Às vezes sim, sem sentido crítico porque as coisas também são muito rápidas. Tu para comer 

precisas de ter dinheiro, certo? É básico. Para seres um meio que sobrevive só da publicidade, é normal 

que escrevas sobre quem paga. E eu, sabendo isso porque também trabalhei em jornais e revistas, 

quis que a Magnética tivesse a liberdade suficiente para poder fazer, actualmente, uma edição de 

conteúdos o mais honesta possível. Era esse o meu objectivo e continua a ser. Se me perguntares se 

é mais fácil? Não, seria mais fácil bajular as marcas, mas não o fazemos. É mais gratificante quando é 

difícil, gosto sempre de ser o pequenino a ganhar aos grandes, sempre gostei desde miúdo.  

 

É esse o tal feeling de que falámos há pouco que a Magnética quer transmitir? Acha 

que isso passa para os leitores? 

 

Sim, aos poucos vai passando. Há outra coisa que passa muito para os leitores, e disso eu tenho o 

feedback, que é o facto de lançarmos novos talentos. Toda a gente sabe que lançamos novos criadores, 
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novos designers, novos fotógrafos, novos stylists, novos makeup artists, novos hair stylists, novos 

ilustradores (muitos com o Entre Pólos). Portanto disso eu tenho a certeza e essa era um dos pontos 

principais: mostrar novo talento nacional e estrangeiro também, mas sobretudo produto nacional. 

 

5.1. Para transmitir essa imagem aos leitores, que ferramentas de comunicação é que são 

usadas? 

 

Tem a ver com a forma como tu comunicas, como tu te apresentas. Tem de ser uma comunicação 

directa para que as pessoas percebam aos poucos o que é a Magnética. Nem toda a gente vai perceber, 

não se pode ter a pretensão de toda a gente perceber. Isso passa para os mais atentos. Quem pesquisa 

mais e acompanha a revista percebe o que a Magnética é, os outros que entram e saem do site para 

ver conteúdos talvez nunca cheguem a perceber. 

As nossas ferramentas são: 

 

- A forma de comunicar através da escrita; 

- Aquilo que fazemos exteriormente com o Entre Pólos e o Manifesto que são projectos que põem 

a magnética no exterior, mostrando que as coisas são bem feitas e com o cuidado. Com o tempo isto 

vai sendo visível de fora, mas nem toda a gente percebe.  

- O design cuidado do site; 

- E explicar o que a Magnética é quando comunico como estou a comunicar agora, porque a seguir 

tu vais comunicar o que eu acabei de dizer.   

 

6. “Somos um pólo que cruza tendências nacionais e internacionais”. Então pergunto, que 

tendências pensa que irão ser notícia na Magnética em 2014?  

Acho que vão continuar a aparecer muitas pequenas marcas portuguesas. 

 

Em que áreas? 

 

O vestuário e os adereços estão a ter sucesso e vão continuar a aparecer porque, apesar da crise, 

foi quando ela disparou que que dispararam, também, mais pequenas marcas nacionais. Claro que 

algumas poderão ficar pelo caminho, mas há muitas que estão a marcar pontos. 

 

E estão a marcar pontos por quê? Pela forma de comunicar? 

 

Sim, há uma grande evolução das marcas antigas para as modernas que estão a nascer agora 

porque quem as cria está muito melhor informado de como funcionam as marcas lá fora, são muito 

mais organizados, têm press releases muito melhor feitos, fotografias com grande qualidade, a forma 

de comunicar é muito melhor, muito mais sintética, conceptualmente têm muito mais “sumo” e sabem 

onde querem chegar. E, para além disso, têm uma coisa boa que é o que a Magnética também tem, 
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que é o facto de não terem dinheiro. E como não têm dinheiro têm de fazer as coisas muito mais on 

target, muito mais focadas. Os tiros que dão têm de ser certeiros. 

 

A necessidade obriga à criatividade? 

 

Precisamente, perante esta crise eu não esperava outra coisa dos portugueses. 

Temos estado a falar do mercado nacional. E a nível nacional, o que pensa que vai 

aparecer de novo em termos de comunicação através do design? 

A tendência acaba por ser, cada vez mais, fazer mais com menos. Disso não há dúvidas. Acho que 

as marcas são cada vez mais verdadeiras porque os consumidores também são cada vez mais críticos. 

Portanto, as marcas são obrigadas a ser verdadeiras: porque é que escolheram este casaco, onde é 

que o compraram ou onde é que o fizeram, de que material é aquele casaco, por exemplo. E isto 

envolve o design. O design vai deixar de ser só estético. 

 

O design passa uma mensagem aos consumidores? 

 

Sim, o design vai ter de ser aplicado na sua total abrangência, não só visual. Porque o design (visual, 

gráfico...) é muito usado para disfarçar má qualidade. Comunica-se muito bem, com uma grande foto, 

mas depois veste-se o casaco duas vezes, nem pode ser lavado, fica cheio de borboto e acaba por ser 

muito barato e vestiste aquilo duas vezes. 

Portanto, essa exigência sobre o design vai ser muito maior. Mesmo a nível visual! Não basta ser 

um site bonito, tem de ser um site rápido, um site em que eu possa fazer like, um site em que eu possa 

fazer share, que possa partilhar no Pinterest, que possa partilhar no meu Tumblr, etc., etc.. Isso vai ser 

uma tendência: o design na sua total abrangência. A disciplina vai ter de estender ao máximo. E eu sou 

um fã de design e da forma como o design é aplicado, mas o design é muitas vezes tão mal falado. 

Toda a gente agora – ainda bem, por um lado – diz “esta chávena tem design” [pega numa chávena], 

“esta colher tem design” [pega numa colher], “este bule tem design” [pega num bule] e pega-se nisto e 

sai água por todos os lados. Não tem design nenhum! Tem uma forma, não tem um design. Quando se 

fala de design tem de se falar de coisas simples, minimalistas, less is more. A Bauhaus quando estudou 

o design disse tudo. 

O design de comunicação, por vezes, é o mais perigoso, em Portugal especialmente.  

 

Porquê? Em Portugal design e comunicação ainda não estão bem integrados? 

 

Eu acho que não. Está a melhorar, mas nós ainda complicamos muito a comunicação a nível visual, 

quanto a mim.  
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E acha que isso faz parte da cultura do português ou faz parte da evolução que os 

profissionais da área ainda têm de sofrer? 

É um misto. 

 

7. Mais uma citação: “Procuramos diamantes lapidados e por lapidar”:  

7.1. Se tivesse de destacar uma (ou mais) marca/organização nacional que se tem vindo a 

destacar pelo seu design e pela sua forma de comunicar, qual escolheria (a Magnética 

e a Lab não contam)?  

Destaco a Ideal & Co, de que já falei. Gosto bastante da Lemon Jelly que é uma marca do norte de 

calçado todo feito em borracha, comunicam muito bem e têm um grande produto. Gosta bastante da 

URSOTIGRE da Sónia Pessoa que está a fazer peças únicas de lã feitas à mão. São peças únicas, 

acho que vai ter muito sucesso, senão cá, no exterior. Gosto da Fine and Candy que é uma marca d 

acessórios de escritório. 

Sim, destaco essas quatro marcas, são marcas pequenas, portuguesas, pouco conhecidas mas que 

estão a trabalhar muito bem em todo o espectro: imagem, conceito, comunicação. 

 

O Bruno falou em peças únicas. A “peça única” pode ser considerada uma tendência? 

 

Claramente. Vai existir essa vontade de possuir algo único. Existe, em parte, uma vontade de nos 

assumirmos como grupo, mas existem pessoas que gostam de assumir a sua individualidade. Esses 

que gostam de se sentir únicos, que não querem estar na massa, que não querem ser iguais, com os 

mesmos óculos, com os mesmos chapéus, com os mesmos casacos, vão procurar essas peças únicas 

que, assumidamente, terão um carinho maior da parte de quem as faz e terão de ser mais caras. Haverá 

cada vez mais essa procura porque as pessoas vão querer ser elas próprias, não vão querer ser iguais 

a mais ninguém. 

 

É a tal ligação emocional à marca? 

 

Sim, e ao carinho que se tem a uma coisa que é só tua. É como os nossos filhos, são nossos e não 

há outros iguais. A individualização será uma tendência, mas não para toda a gente. Há muita gente – 

talvez a maioria, ou mesmo a maioria – que vai continuar a querer juntar-se às massas para fazer parte 

do grupo. É o instinto de nos juntarmos aos outros para sermos mais fortes ou, não tendo uma 

identidade, para termos uma identidade juntamente com os outros. É como ir para uma claque porque 

queres ser um membro daquela claque. Um membro! É uma “parte de”. Há outros que querem ser 

“aquele gajo”. 

 

Querem ser a “peças única”? 
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Querem ser a peça única. Às vezes dou um exemplo a brincar: entre um Ferrari e um Mini dos 

antigos, numa cidade em que toda a gente anda de Ferrari, eu preferia andar num Mini todo podre. 

 

7.2. Falou das marcas que se têm vindo a destacar. E para o futuro? Quais as 

marcas/organizações que pensa que se irão destacar em 2014 (pelo seu design e plano 

de comunicação)? 

 

Essas quatro de que te falei, tirando a Fine & Candy que já existe há algum tempo, acho que a 

Lemon Jelly, Ideal & Co e URSOTIGRE em 2014 vão receber o devido respeito. Há uma outra marca 

de que gosto muito também, que é a La Paz. É uma marca de vestuário de uns portugueses, muito 

bem feita e com grande qualidade, muito interessante. Já é [reconhecida] lá fora mas ainda não tem o 

reconhecimento devido [em Portugal].  

O grande desafio é quando passas de ser uma marca de nicho para ser, não digo mainstream, mas 

passas a ter mais visibilidade, porque também precisas de vender para sustentar a marca. O grande 

desafio das marcas quando são pequenas e têm uma grande onda é como é que elas se tornam 

grandes sem perder isso. Esse é o maior desafio. O desafio nem é tanto ser [uma marca] de nicho, 

porque o nicho cria-se , são aquelas pessoas que se identificam com a marca, têm a mesma onda. O 

desafio é, quando essa marca passa a ser mainstream, se essas mesmas pessoas que compravam a 

marca vão querer andar vestidos, por exemplo, iguais a tantas outras pessoas. Podes perder esses 

teus primeiros clientes. São desafios que as marcas têm: se queres crescer, como crescer respeitando 

aquilo que a marca é. Há marcas que conseguiram, a Vans, por exemplo, conseguiu.  

 

Estou a reparar aí numa tendência, pelo menos do discurso do Bruno, que é o produto 

português. Para além de ser um gosto pessoal, acha que o Made in Portugal vai ser uma 

tendência no mercado nacional? 

Já é e vai ser mais em 2014. As marcas estão a surgir, as pessoas [os criadores] estão a fazer e as 

pessoas estão a perceber que, entre comprar português ou estrangeiro, por que não português se a 

marca é boa? Há coisas engraçadas. Ainda ontem estava a navegar ne net e econtrei uma coisa que 

é a “Fruta Feia”. “Fruta feia para gente bonita”! Achei delicioso. É uma cooperativa que junta fruta dos 

agricultores cuja fruta não tem aquele tamanho “A” e vende. As pessoas estão fartas de ir às grandes 

superfícies e comer laranjas que são todas iguais e todas do mesmo tamanho e não sabem a nada. A 

mensagem que passa é “vai ao pomar buscar, não são todas iguais, não faz mal, são muito saborosas, 

são feias mas são bonitas, não vás atrásda massificação”. Essa tendência é cada vez mais assumida 

pelas novas gerações. As revoluções não são feitas por homens adultos. Ou são feitas por mulheres 

ou por “putos”. Os homens que movimentam o mundo querem estabilidade e quando chegam ao poder 

querem estabilidade para eles e para os bolsos deles. 
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8. Vamos falar um bocadinho da Labdesign. Há puco o Bruno estava a dizer “Less is more” e 

salvo erro vi essa frase no site da Labdesign.  

 

O site da Lab tem: “Less is the new more”. 

 

Exactamente. A Labdesign trabalha com muitas marcas. Recentemente, que projectos lhe 

deram especial satisfação como designer no contexto da Labdesign?  

 

Fizemos o Cartão Caixa MTV que foi um projecto interessante que mexeu com muita coisa e 

quisémos manter a nossa identidade. Tivemos agora um projecto em que entrei como Director Criativo 

ligado à Magnética com a Pepe Jeans. Aí houve a junção Magnética/Labdesign, juntamos muitas vezes 

as forças, ainda mais porque sou Director Criativo da Labdesign e Editor da Magnética. Fomos 

convidados a ser a revista portuguesa a comemorar os 40 anos da Pepe Jeans. Então escolhemos 5 

criadores portugueses que estão em Londres – porque a marca é de Londres – e fomos filmá-los e 

fotografá-los a Londres. Esse foi um desafio espectacular. Por vários motivos. Pelo desafio que é, por 

sermos convidados pela Pepe – uma marca com 40 anos – escolhidos em Portugal entre os meios 

todos que eles podiam escolher. Através da sua agência de meios, que é a Birdsong, escolheram-nos 

a nós, o que me deixou super orgulhoso. Depois o facto de trabalhar com uma marca dessa dimensão 

e ser um desafio tremendo em termos de logística porque tivemos de filmar e fotografar em Londres. E 

ter um produto final interessante que teria de ser aprovado pela Pepe Jeans central que aprovou e 

adorou. Esses projectos dão “pica”, puxam a adrenalina e sentes-te reconhecido ao mesmo tempo e é 

um processo interessante. 

Na Lab estamos agora a trabalhar com uma marca portuguesa que é a Mike Davis, já com 36 anos. 

Estamos a fazer o reposicionamento da marca o que está a ser um processo também muito interessante 

aqui na Lab. 

Os projectos da MTV são sempre interessantes. Temos projectos conjuntos com a Magnética como 

o dos ténis Air Force One da Nike que fizeram 30 anos e fizemos dois ou três projectos em conjunto. 

Agora estou a ser curador – eu/Labdesign – do lançamento do Alegro Setúbal que é um centro 

comercial que vai abrir. Estamos a fazer 11 projectos artísticos que vão durar um ano em Setúbal. Já 

fizemos o primeiro envolvendo uma série de street artists portugueses - Kruela d'Enfér, Tamara Alves, 

Klit, Mosaik, etc.. No segundo vamos ter a intervenção de 3 designers portugueses – João Dantas, 

André Beato e Cátia Tomé - em máquinas de obra. Não vou falar aqui dos projectos todos mas acabará 

com uma banda sonora feita pelo DJ Glue, DJ Ride, a Rita Redshoes e o The Legendary Tigerman. 

Portanto estou a conseguir juntar arte a uma mega marca comercial e está a ser um processo também 

super interessante.  

 

Essas marcas com a Labdesign trabalha – a Lab e porconsequência também a magnética 

– são marcas que se calhar têm uma maneira de comunicar e uma onda semelhantes à da 

Magnética, pode-se dizer isso?
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Nem sempre, procuram-nos mas nem sempre têm o mesmo ADN, mas claro que se identificam. 

 

Talvez faça parte do desafio encontrar uma maneira de comunicar e trabalhar com essas 

marcas mesmo que a linguagem seja diferente?  

 

Isso mesmo. Nós, como Labdesign e como designers, temos essa obrigação. O designer tem de 

ser um bocadinho como um camaleão. Adaptar-se à marca, extrair dela o melhor e em consonância 

com o marketing tentar ser obejctivo – lá está, mais uma vez, o design objectivo – porque vamos querer 

objectivos práticos com a nossa comunicação. 

 

9. Para terminar gostaria de ter a opinião do Bruno sobre se, em Portugal, design e 

Marketing/Comunicação convivem bem e assiduamente. Ou seja, se os profissionais de 

comunicação estão sensibilizados para o uso do design? E recorrem aos profissionais 

adequados?  

 

Não. 

 

Em Portugal não? Quais são os erros que são cometidos nesse sentido? 

A ligação entre design e marketing é péssima. Não trabalham em conjunto, não são organizados.  

Somos medrosos, temos medo de arriscar, só copiamos – e estou a falar do institucionalizado, não 

estou a falar das novas gerações nem das novas marcas de que falei – porque depois o nosso patrão 

diz que não vendemos e às vezes a culpa não é daquilo que tu fizeste, a culpa é da estrutura que está 

toda mal feita e mal organizada. Então ninguém assume nada, não se assume o risco e nem se pensam 

as coisas previamente. Eu na Lab, por vezes, recebo campanhas de manhã para fazer até à tarde. 

Nem recebo briefings nem nada, mas aquilo tem de ter um impacto tremendo. E é impossível. Essa 

preparação e esse estudo são muito mal feitos. Os portugueses não perdem tempo a pensar, nós 

perdemos tempo a fazer “à rasca” e isso tem de mudar.  

A ligação design/marketing não funciona. Acho que o marketing vê nos designers uns operativos 

meramente e são mais do que isso. E das duas uma: ou os marketers não sabem o que estão a fazer 

– e há muitos marketers assim – ou sabem e exigem aquilo que querem e ponto final e o design aí tem 

de responder. 

 

O que é que tem de mudar nessa ligação? 

 

É preciso deixar de ter medo de partilhar, de trabalhar em equipa, o medo de perder. Tem de se 

perceber que se se falhar, falham todos, desde o CEO à senhora que está no ponto de venda. Depois, 

tem de haver tempo para se pensar nas coisas. Temos de programar mais as coisas. O marketing tem 

de estar mais junto ao design e vice-versa. O designer também não pode pensar, como há muitos 

designers que pensam, que é o ego e a estrela da companhia e que tudo tem de ser como eles querem. 
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Não pode ser assim porque no fim está um objectivo comum que, normalmente, é vender qualquer 

coisa. 

 

Portanto, são áreas que são compatíveis? 

Não só são como têm de ser. Porque separadamente não funcionam, fazem parte da mesma 

estratégia. O marketing, o design e as vendas.  

 

9.1. E internacionalmente, pensa que essa relação é melhor? 

Sim, tens casos de sucesso, claro. Às vezes dou o exemplo de Inglaterra tem um respeito pelo 

design incrível. Lá quando chega um  designer, o designer é que sabe. [Em portugal] o problema é que 

opinamos em tudo. Fala-se de um logótipo, de uma fotografia, de uma cor ou de um lettering e aí já és 

o maior, toda a gente opina. Portanto o design é tratado assim em Portugal. Claro que nalgumas marcas 

que têm alinhamentos estratégicos diferentes isso não acontece, mas em muitos casos é. 

 

Deu-me o exemplo de inglaterra. Alguma marca específica que trabalha bem essas áreas? 

 

Muitas, todas  asmarcas de topo, nem precisas de ir a Inglaterra. Falei-te na Barbour, a Diesel, a G-

Star Raw, a Prada, Lacoste, tu vês essas marcas todas e não é por acaso que elas são o que são. São 

marcas pensadas dos pés à cabeça, com um alinhamento estratégico incrível. Tudo o que estas marcas 

fazem, escrevem e dizem é completamnte integrado: design, marketing e vendas.  

 

Portanto o sucesso de uma marca depende da integração das várias disciplinas? 

 

Completamente, não podes descurar nada. Tens de ter especialistas em todas as áreas. Se tiveres 

só especialistas no design não te safas. 

 

Os novos criativos portugueses já estão a seguir esse caminho? 

 

Alguns estão, mas mesmo assim têm dificuldades porque não há pessoas especializadas em 

vendas. Algumas das marcas de que falei, de certeza que se lhe perguntares qual é o elo mais fraco 

da sua estratégia elas vão-te dizer que são as vendas. É preciso saber como é que pegas numa marca 

que é bem feita – e hoje em dia há muitas boas marcas em Portugal – e como é que as vendes bem 

para o estrangeiro? Como eles no estrangerio chegam cá e nos vendem a nós. Nós não temos 

nenhuma marca de denim portuguesa do género da Levi’s, G-Star Raw, Diesel, etc.. Mas muitas dessas 

marcas produzem em Portugal. Na Bread & Butter, que é uma das maiores feiras de moda do mundo, 

onde há muitas marcas alternativas, se começares a perguntar em todos os stands onde é que as 

marcas produzem em cada 10 há 3 ou 4 com coisas feitas em Portugal, eles só põem a etiqueta. Fazes 

cá tudo.
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Faz falta integração e cabeças que pensem dessa forma. A Lemon Jelly, por exemplo, é uma cabeça 

nova num grupo que faz peças para a Hunter e para uma série de marcas estrangeiras de botas de 

borracha e etc.. Agora, dentro da própria marca, um dos filhos do dono criou a Lemon Jelly, 

aproveitando tudo o que já tinham lá dentro porque eles é que produzem para as outras marcas lá fora.   

 

Para concluir, falámos muito dos novos criadores e das peças únicas. Pode dizer-se que 

o não institucionalizado é uma tendêcia? 

 

Sim sim, claro. Durante os próximos anos vais ver a quantidade de marcas inteligentes, práticas e 

feitas na garagem que vão explodir.  

 

Vou estar atento. É tudo Bruno, muito obrigado. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA A SALOMÉ AREIAS 
 

Entrevistado: Salomé Areias – Professora na ETIC; Trend Researcher; Consultora. 

Meio: via email. 

Data: 02/12/2013 

Transcrição na íntegra 

 

1. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “design”?  

 

Design é processo. Design é o processo pelo qual um ser humano reconhece um problema e parte 

para a resolução, recorrendo a ambas as faculdades analíticas e artísticas. Design é por isto ciência e 

arte. É a interpretação do passado para projectar para o futuro, mas é também o aqui, o eu e o agora 

(a condição egocêntrica que permite ao criador inovar). Design é também uma filosofia ou mindset; 

uma forma de nos posicionarmos em relação ao mundo: o que ele nos dá e como o transformamos 

para solucionar desafios emergentes das sociedades e seus universos de interdependência (mais ou 

menos como é a fé e as regras de uma religião na sua função aglutinadora e perpetuadora da 

humanidade). 

 

2. Design e Comunicação (no sentido lato): qual é a sua opinião sobre a relação entre as duas 

áreas? 

 

Design não existe desprovido de Comunicação. Não existe nada que não comunique. Da mesma 

maneira não existe comunicação que não seja parcial e, como tal, exige sempre um exercício de design 

de 'discurso' e de 'mensagem'. A relação é de interdependência. 

 

3. Design e Marketing: na sua opinião, que relação devem ter estas duas disciplinas?  

O Marketing tem como objecto de estudo o consumidor - e não o consumo! Esta confusão muitas 

vezes desvia os métodos e ramifica os caminhos processuais logo desde o início. E numa economia 

em que as corporações sobrevivem à base do lucro, é quase sempre inevitável a despersonalização e 

colocação do consumidor fora da equação; é quase sempre inevitável interpretar números em vez de 

interpretar seres humanos com dados emocionais riquíssimos. 

A forma de pensar do Design (Design Thinking), junto com uma preferência crescente e 

generalizada por economias sustentáveis baseadas em recursos, trouxe o Marketing de volta à terra e 

aos consumidores. 

A indústria do Design, por sua vez, deve ter o Marketing, não só muito mais presente no seu processo 

empresarial e de modelo de negócio, como também muito mais orgânico e de dinâmica interdisciplinar 

do que costumamos ver. Como referi no início da entrevista, Design é ciência e é arte, Design é ou 

outros e nós mesmos, mas muitas vezes a natureza do próprio designer fá-lo esquecer a parte essencial 
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da empatia e limitar-se ao exercício artístico e egocêntrico. O Marketing deve ajudá-lo a conhecer o 

seu consumidor. 

Todo o exercício do design devia partir da empatia e compreensão daquele a quem estamos a servir. 

Por isso o design thinking e a análise de tendências são tão imprescindíveis hoje em dia, em qualquer 

mercado. A tecnologia foi o motor do século XX. O design é agora o motor do século XXI. 

Se estivermos a falar do Design ao serviço do Marketing, é também imperativo verificar a boa 

aplicação de todos os processos, vulgo o bom design, pois muitas boas ideias podem cair por terra por 

descurarem-se fases importantes (má qualidade, má execução, defeitos no chamado design físico, 

demasiada complexidade, desconexão com o consumidor, etc)  

 

3.1. Acha que em Portugal essa relação existe e - se sim - é assídua? Ou seja, acha que os 

profissionais de marketing e comunicação estão sensibilizados para o uso do design e 

recorrem aos profissionais adequados?  

 

Sim, mas apenas nas camadas mais jovens. Somos um país de inovadores, mas temos ainda uma 

geração de empresários, directores, professores, uma população em posições cimeiras que se rege 

ainda por um paradigma pré-crise. Com isto quero dizer, que apesar das novas gerações já terem 

'nascido' com o pensamento do design e evangelizarem a importância desta forma de pensar e 

trabalhar, quem está à frente das antigas empresas continuam a ser aqueles que na altura da crise não 

fizeram mais senão cortar despesas nos departamentos de marketing e de design. São estas as 

empresas que desrespeitam o design. Como o design thinking não lhes é intrínseco, geralmente não 

sabem distinguir bom de mau design. Então o problema assenta na qualidade do contrato ou do 

briefing, e não no próprio jovem designer que decidiram contratar. As grandes multinacionais não 

pecam por ai, pois cresceram ainda mais e 'correram o risco' de aprender com as novas gerações. 

Penso que as crises fragmentam os sistemas sociais, para se edificar aquilo que é novo e de acordo 

com um novo paradigma. Fazer pequenas adaptações não basta: ou se deita fora e se cria de novo, 

ou a readaptação tem que vir de uma espécie de implosão de novos valores e novas missões. As 

nossas start-ups já revelam um investimento primário no design. Mais do que investimento, o design 

faz já parte da linguagem dos novos empresários portugueses, e é impossível dissociarem-no do seu 

trabalho. 

 

3.1.1. No estrangeiro essa relação é diferente?  

 

Não tendo informação suficiente para te responder acuradamente a esta pergunta, vou entrar na 

esfera da minha experiência profissional. Tendo trabalhado para empresas de tendências (podes 

equiparar a Marketing por ambas as áreas estudarem o consumidor) nos EUA, Holanda e Bélgica, o 

cenário não é muito diferente. Há apenas menos exploração e mais respeito pelos designers. 

Regra geral, sociedades que são multi-culturais têm mais propensão para a inovação, 

principalmente se estiverem geograficamente localizadas em zonas de grande tráfego populacional. 

Mais ainda, países com sistemas políticos e sociais mais evoluídos, como é o caso, também revelam 
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maior confiança entre as pessoas e entre as instituições. Esse factor muito importante traz a empatia, 

e com ela o bom design. Neste aspecto, o da empatia, concluo que no estrangeiro as relações 

profissionais e com o consumidor são mais amistosas e frutíferas, e por conseguinte, o design resulta 

mais limpo de impurezas. 

 

4. Na sua opinião, qual a importância do design na construção da imagem e identidade das 

organizações/marcas? 

 

Considero o design, sem qualquer dúvida, essencial ao exercício de construção de uma identidade. 

Sem comunicação não existimos, ninguém sabe quem somos. E muitas vezes, uma má comunicação 

resulta pior do que não ter comunicado. 

 

4.1. De que formas pensa que o design pode ser aplicado para transmitir essa imagem e 

essa identidade? 

 

Partindo do consumidor. Comunicação é uma actividade bidireccional. Muitas vezes esquecemo-

nos deste pormenor quando contruímos uma identidade, a nossa identidade, a identidade de algo. É 

importante lembrar que qualquer órgão de uma sociedade vive dentro dela e é por isso um elo da 

cadeia, um elemento do grupo que depende dessa harmonia comunitária. Antes mesmo do design de 

comunicação, essa identidade tem que fazer sentido no grupo onde se insere. Não pode vir o design e 

tentar convencer a comunidade que o que está ali é bom e para ficar. Dito isto, acho imperativo que, 

antes do design de comunicação, o bom design da própria organização se verifique, com um modelo 

de negócio sustentável e que responda às necessidades do consumidor. Nestes moldes é muito mais 

fácil depois comunicar, pois sabemos quem está do lado de lá. 

 

4.2. Que marcas/organizações destacaria como bons exemplos do uso de design aplicado 

ao Marketing e Comunicação, nacional e internacionalmente? 

 

A primeira empresa que vou enumerar sem hesitar é a IDEO, talvez por ser um exemplo na 

aplicação do design thinking e no foco no ser humano como principal objecto do design. Mas existem 

outros exemplos igualmente irrepreensíveis: a Coca-Cola, a Dove, a Apple até certo ponto, em Portugal 

quase todas as empresas de telecomunicações e suas sub-marcas (destaco a Moche, Yorn, Optimus). 

 

5. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “tendência”? 

 

Tendência, em lato sensu, é tudo aquilo que tende para algum sentido. Tendência é uma propensão 

para algo; é algo que é indicador da sua própria orientação. Sendo que tendência é um termo 

extremamente abstracto e generalista - e que podemos falar de uma tendência económica, um 
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tendência da física ou química, ou mesmo até de uma tendência para alergias (!) - penso que o Luis se 

refere ao fenómeno social da Difusão da Inovação: o processo pelo qual uma inovação é comunicada, 

ao longo do tempo, pelos elementos de um grupo social. 

O estudo das tendências (ou da difusão da inovação) serve para interpretar as necessidades 

latentes de uma população. O que invalida as opiniões que consideram ser sua função indicar o que 

deve ser literalmente seguido, adoptado, copiado. Ou seja, há um processo de 'tradução' da tendência 

que não deve ser ignorado, e que muitas vezes o é. 

Quando falamos de tendências no âmbito do mercado, é comum confundir-se o trigo com o joio. 

Muitas vezes, as chamadas ondas ou fads  (tendências de curta duração) são interpretadas como 

tendências relevantes, quando na realidade, individualmente, estas não fornecem informação 

significativa nem fiel sobre as necessidades do consumidor. 

A maneira mais fácil é conceber a tendência como uma mudança no comportamento ou na 

mentalidade do grupo onde se insere. 

 

5.1. O que distingue uma microtendência de uma macrotendência? 

 

A qualidade de micro e macro numa tendência não está relacionada com o tempo de difusão, como 

erroneamente costuma ser interpretada. Ao invés disso, está relacionada com a especificidade vs. 

transversalidade da tendência, a nível de sectores da indústria, a nível geográfico, a nível de gerações, 

a nível de sistemas económicos ou políticos, etc. Quando mais áreas ou escalões abranger, mais macro 

(ou mais global) é a tendência.   

 

6. Actualmente ouve-se falar com muita frequência de tendências, um pouco em todas as 

áreas. Pensa que, hoje em dia, podemos falar numa “tendência das tendências”? Acha que 

o termo “tendência” é usado correctamente?  

Sim. Aplico essa ironia recorrentemente. Existe uma tendência para o uso do termo 'tendência' (tal 

como para o uso de 'cool' e 'coolhunting') e existe uma tendência para a aplicação da análise de 

tendências. 

Mas, tal como qualquer tendência, esta é sempre passível de ser mal interpretada e mal utilizada, à 

medida que a difusão caminha para uma camada da população mais mainstream a conservadora. Este 

desfasamento entre a função original da inovação e a função adulterada pelos mainstreamers é ainda 

mais acentuado quando estamos a falar de uma inovação complexa, abstracta ou não física, e menos 

inteligível. É o caso desta ciência, especialmente mal aplicada na área da moda. Daí a minha luta neste 

sector. 

7. Que importância pode ter o coolhunting para o sucesso e desenvolvimento de uma 

marca/organização?
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Pouca, se a marca/organização limitar a análise de tendências ao coolhunting. Coolhunting é apenas 

uma fase primária da análise de tendências, essencial a nível processual, mas muito pouco significativa 

quando destacada da metodologia original e tratada como actividade independente. Poderá dizer-se 

que as empresas pecam pela pretensão, ao presumirem que a cópia daquilo que 'está a dar' pode 

significar o sucesso garantido. O coolhunting é apenas uma recolha intuitiva de dados (brutos, por 

processar) que requer ainda um processo de 'destilação' para chegar às necessidades latentes. Só aí 

poderão ser geradas as novas ideias como solução. O sucesso só vem no final. A não ser que sejas 

um tipo cheio de sorte e pontaria. 

 

8. Uma marca pode, ela mesma, tornar-se uma tendência? Ou seja, uma marca tem a 

capacidade de incitar todo o processo que cria a tendência?  

 

Sim. Uma marca pode ser tendência e pode ser trendsetter. A marca pode ser difundida com 

sucesso ao longo do tempo, pelos elementos de uma população, podendo inclusivamente - e aqui é 

que se torna uma tendência realmente relevante para o mercado e para as necessidades do 

consumidor - alterar o DNA social ou a cultura/estilo de vida de uma sociedade. Para isso, basta que 

ela seja uma resposta a uma necessidade do sistema social onde se insere e ter sido apontada para 

as pessoas alfa desse mesmo sistema, tendo sempre em conta os drivers externos que podem dificultar 

ou favorecer esta difusão. 

 

9. De acordo com a sua experiência profissional, que tendências de design tem vindo a 

identificar?  

Dentro do design, enumero preferencialmente 4 macrotendências: 

 

Sustentabilidade - Preferência por e emergencia de sistemas autónomos e cíclicos, cujos motores 

se alimentam dos recursos existentes ou do próprio universo desse sistema. Esta tendência surge do 

atestado de invalidez do sistema económico vigente, baseado no crescimento exponencial, expansão 

e exploração de recursos finitos. É muito mais do que ecologia. 

 

Poder do Consumidor - Existe uma inversão da pirâmide. O consumidor tem agora todo o poder 

sobre as marcas e ele próprio sabe que é trendsetter. Este fenómeno é que estimulou o sector 

empresarial a repensar os seus métodos criativos e, não só a atender mais ao consumidor, como 

também a 'descer do pedestal' para conquistá-lo verdadeiramente como uma amizade. 

 

Pensar Design - Refere-se ao que falei há pouco. Cada vez mais pensamos sobre o design e 

respeitamos o design como a ciência e o motor do século XXI. É o design, e não a tecnologia, que 

pensa de forma analítica e ao mesmo tempo consegue dar o salto para a inovação. Como dizia Henry 

Ford: 'Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles diriam que queriam uma 

carruagem com mais cavalos'. Isto tem repercussões muito positivas no novo mundo pós-crise.
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Individualismo - A globalização fez-nos antever este fenómeno crescente há muito tempo. A perda 

de raízes, das nossas casas, as migrações, a dissolução de barreiras (físicas, geográficas ou de 

comunicação) trouxe-nos uma grande nostalgia e um grande vontade de criar identidades. Ao longo 

dos anos fomo-nos fragmentando em grupos, estilos, depois pequenas tribos urbanas. Hoje em dia, 

quanto mais individualistas formos e quanto mais diferentes formos de forma autêntica, melhor. No 

design, isto reflecte-se na adaptação ao estilo de cada utilizador. Mass costumization é um bom 

exemplo. 

 

9.1. Para finalizar, peço-lhe que identifique, por exemplo, 5 projectos que possam ser 

classificados como trendsetters, em Portugal e no estrangeiro. 

De acordo com a sua pergunta vou enumerar exemplos de projectos que propulsionaram ou 

propulsionam novos comportamentos - e não necessariamente projectos que se revelaram, eles 

próprios, tendência: Os programas de start-ups são starting points fortes (Start-up Lisboa, Beta Start 

etc). As festas (na maior parte das vezes gratuitas) que oferecem experiências memoráveis aos 

convidados, como é o caso da Rebel Bingo, Cheryl, etc. Também temos eventos gratuitos para troca 

de ideias, vindos da ideia original do TEDtalks, como é o caso do PechaKucha e outros. Por fim, é 

também importante referir todas as novas redes sociais que surgiram para aproximar digitalmente os 

utilizadores: em portugal Moid, Wishareit, Refood, mas também o clássico Instagram, Pinterest, Foodie, 

Yummly...
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APÊNDICE C – ENTREVISTA A HENRIK VEJLGAARD 

 

Entrevistado: Henrik Vejlgaard – Sociólogo; Consultor; Orador; Professor; Autor, Anatomy of a Trend 

(2008). 

Meio: via email. 

Data: 04/12/2013 

Transcrição na íntegra 

 

1. Design and Marketing: in your opinion, what kind of relationship should these two areas 

have? 

Design is an important element in the 4Ps. In promotion, in particular branding, design is key. With 

respect to branding we have both words and design, but more and more in some cases design in the 

shape of symbols can dominate, for instance, as with the Swoosh symbol. 

 

1.1. Generally speaking, does that relationship, actually and functionally, exists? 

Yes. 

 

2. In your opinion, what’s the importance of design in an organization’s branding process?  

It is a key part: Most organizations are aware of this. 

 

2.1. In what ways can design be used to convey the brand identity? 

Key is creating a symbol (logo) that expresses the identity. 

 

2.2. What brands or organizations would you highlight as remarkable examples of design 

applied to marketing and communication strategies, worldwide? 

Scandinavian Airlines, Coca-Cola, McDonald’s and many many more 

 

3. According to your professional experience and point-of-view, how would you define “trend”? 

There are 3 definitions: 

a. New products 

b. Product development 

c. A process of change  
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(You can learn more about this in my book Anatomy of a Trend) 

 

4. How important is trend spotting to the development and success of a brand or organization? 

It very much depends of the industry and the brand. But in general there is a growing need in all 

organisations to be aware of trends, and this requires some trend spotting. 

 

5. Can a brand become, it self, a trend? 

Yes. I have several example of this in my book. 

 

6. As a world renowned trends expert, what design trends have you identified lately? Give us a 

Top 5, for instance. 

It all depends upon the industry. I generally do not rank trends and I hesitate to highlight trends of 

context, so this question I will pass. 

 

6.1. To wrap it up, let me ask you for 5 (five) examples of projects that can be labeled as 

trendsetters, worldwide. 

People can be trendsetters. Of course, projects can be trendsetting but I will pass on this question, 

too. 

 

  

7. I've read your work and I know which social groups are prone to become trendsetters (the 

young, artists, celebrities, designers, gay men...). In your opinion, nowadays, who are the 

most influencing trendsetters concerning design: corporations and brands or the 

consumer? Some authors argue that the pyramid as shifted and now consumers are calling 

the shots and dictating what they want. Do you agree? 

  

For your extra questions the answer is that is a symbiotic process. One cannot happen without the 

other. We know for a fact that there are trendsetting consumers. Some brands have designers that 

create trendsetting products that appeal to the trendsetting consumers. However, not all new innovative 

products will appeal to the trendsetting consumers so in the end it is the consumers who decide what is 

trendsetting (by what they buy).
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APÊNDICE D – ENTREVISTA A DANIEL LEVINE 
 

Entrevistado: Daniel Levine – Director, Avant-Guide Institute; Editor, WikiTrend.org; Orador; 

especialista em tendências de marketing. 

Meio: telefone 

Data e local: Lisboa-Nova Iorque, 23/12/2013 

Transcrição na íntegra 

 

8. According to your professional experience and point-of-view, how would you define 

“design” – in a broad sense?  

I can tell you from a trends perspective that design is becoming more and more important to 

customers. People are buying things that appeal not just to their brain, but to their heart. 

 

Many experts have told me that people are not just looking for the appearance of the product 

or service, but they are looking for authenticity, well done design. 

 

Authenticity is, from what I see, sort of a different point entirely. The authenticity means that the 

design cannot be unrelated to the product itself, you know? So design has to be very much connected, 

somehow, to the product. 

 

Design can’t be just a mask to disguise, you know, to disguise the bad quality of a product. 

Design can be used just as a tool to pretend… 

 

It can, but people see right through that. That’s not authentic and if you make something like that is 

probably not going to sell.  

 

At least not for a long time maybe… 

 

The problem is that with social media and the internet and people talking you can’t keep anything 

secret, there’s this transparency that everybody knows everything right away. You know, if I buy 

something good other people know. If I buy something bad other people know. So you can’t bullshit with 

design anymore, the design has to be connected to the product, it has to be a good product, you can’t 

just sell “looks”. 

 

9. Concerning the second question, design and marketing. In your opinion, what kind of 

relationship should these two areas have?  
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I’m not even sure how to answer that question… You know, I’m sure that other people that you’ve 

spoken to pointed to Apple as being sort of the quintessential of this. It sort of a boring example to use 

because everybody talks about it so much. 

 

Pretty much everyone that I’ve spoken to has pointed out Apple…  

 

Yeah, yeah… But you know, I think that they’re a very easy example because everybody knows 

them, they’re worldwide and they’re famous for having good design and good functionality. They sort of 

famously decided that the iPhone should have one button… What I think is interesting, from a trends 

perspective, is that we see that the world does not work in silos, in sort of individual private things. 

Everything is connected and so what Apple is doing is really just sort of an example of the way that the 

whole world is going. And it’s an example that the relationship between design and functionality is 

becoming more and more important in every part of our lives: in the clothes we wear and the cars we 

drive, in the products and services that we use.     

 

In that way we might say that Apple was kind of a trendsetter? 

 

I think so, yeah. They certainly helped change the way people think. But, you know, you might say, on 

the other side also, that it was the other way around. They understood… 

 

…they understood something that was happening, a trend that was transpiring…  

 

Exactly, and they answered it in a creative way the appeal to people. 

 

And they were successful as we know. 

 

Concerning the question…In what we [Avant-Guide Institute] work with every day, we see that usually 

culture moves first and then companies answer that demand. But then it sort of feeds on itself and often 

times the two things grow together, the culture changes and the products and services that are out there 

change with them. Culture is always moving forward at a slow deliberate pace. It’s always changing and 

it’s very complicated and it’s intertwined with the products and services that are out there and companies 

that are creating products – let say products – and successful products are the ones that are 

understanding what’s happening “trendwise” with culture, what people are looking for. Often times it’s 

companies that just get lucky or sometimes it’s, you know, It’s because the same designers who are 

creating this products are consumers themselves, they’re part of the culture and they see what’s 

happening and they have a feeling about something. So it’s really just humanity moving forward 

together. 
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Some experts have told me that the pyramid has shifted and now is not only the brands that 

are calling the shots and trendsetting, consumer is now trendsetting more than brands are. Do 

you agree with that or is that an intertwined process? 

 

I see it as intertwined, I don’t really see it that way, except, perhaps, because of social media and 

the internet. Consumers are able to speak with each other about products and services and so it 

empowers them more than they were empowered in the past. But in the past, even before the internet, 

culture was still moving around, it was still moving in certain directions and when a product came out 

that captured the zeitgeist of that culture people would buy it. So, in that way, it hasn’t changed and, you 

know, what a lot of companies do is: they put out a lot of products and they don’t know which one is 

going to hit and to a success and, hopefully, at least one of the things they put out is successful and 

then they put all their marketing money behind that one successful product ‘cause that’s their big hit. 

 

They have to work with odds, right? 

 

Exactly. We see that with media quite a lot, with music and films and television, or books. That’s 

maybe, sort of, the easiest example. They create a lot of product, they have no idea which one is going 

to hit and they put all their marketing money behind the big hit. But we see that with consumer goods 

also. The big companies making, you know, toothpaste, hair products and other things. They put out a 

lot of different things, they market them in different ways and they hope that one of them will hit and 

that’s where they put their money. 

 

There are many variables that can’t be predicted, so they have to take that leap of faith… 

 

Exactly, that is correct. They try different packaging designs and different ways of marketing the 

products because it’s all sort of just guessing until the market decides which is right. We take educated 

guesses and that’s one way where my company comes in, we do trends marketing. So, we look at 

what’s working across the industrial spectrum and we help companies come up with products and 

services and ways of marketing what they have that will actually take advantage of this trends, in the 

hope that we’re hitting it right and the market responds. 

 

 But it’s risky to work based on a trend that may or may not come true, you know what I mean? 

 

Yes, yes, sort of… We make the distinction between a “fad” and a “trend” and that has to do mostly 

with longevity. A fad is something that happens very quickly, has a great impact and then it goes away. 

And a trend, which is really what we focus on more is much longer term things that businesses can 

make a business plan around. And so, you know, we try to catch the trend as early has possible but we 

don’t so much try to predict the future, we mainly see what’s happening and then we jump on to that 

when it’s happening. 
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It’s already happening, you’re not guessing the future, you just jump right on…  

 

Correct, yeah. Because when it comes to trends…you know, a trend is a perceptible movement in 

any particular direction that’s sustained. Usually when you see a trend happen the future of that trend is 

that it will get more so. Trends have a lot of inertia, they keep going in the direction that they’re going 

unless something stops them and they keep getting more so.  

 

So what kind of thing can stop a trend? A new trend? 

 

It’s interesting, we’ve been in this world right now where we have less and less privacy. The trend is 

towards having less privacy with government spying and companies listening to us, but now we’ve 

recently had this whole thing with Edward Snowden and a lot of people now go: “wait a second, we 

should really be looking at this”. And so, this is an example of an event that’s happening now that may 

slow down or change the direction of that trend of losing privacy. So something else big usually has to 

happen to stop or change the direction of the trend.  

 

10. In your opinion, what’s the importance of design in an organization’s branding process?  

Well, I think that design is important to some people and maybe, as a comparison, we may look at 

Microsoft. The Microsoft packaging is sort of famously bad design, you know? And yet that doesn’t seem 

to have hurt their sales, has it? Maybe it has, I don’t know… 

 

Apparently it hasn’t… 

 

So there’s actually a lot of people in this world that don’t really care about design who are buying 

products. But also, design means different things to different people and so it’s hard to say… I think it is 

becoming more and more important, that’s what we’re seeing but it is also not the only thing that is 

important. I mean, I think price will always be more important to most people than design. If you have 

two products, two – I don’t know – ovens and one is cheap and ugly and one is expensive and “designy”, 

the cheap and ugly will be the bigger seller, usually.  

 

As long has it works properly, people will buy the cheap one. 

 

Correct. So the thing is, when you add design you can often add price and add profit… 

 

And add value to the company’s name? 

 

Yes, to that brand image if they care about that. Often times you’ll have a company that will have 

several different brands. You know, they’ll have a brand that is not one that’s not very design heavy and 

you’ll have one that is. But, you know, often times those products that are “designy” they command 

higher prices and just by having better design they can make more money for the company, so that’s 
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an important part of it. But in a lot of this things you put out different products and different things will 

appeal to different people.  

 

10.1. In that matter, what brands or organizations would you highlight as remarkable 

examples of design thinking applied to marketing and communication strategies, 

worldwide? In all the spectrum of design, not only the product design or the POV 

design… 

 

Right. I guess one of the things that pops out of my mind is that there’s certain hotels that are very 

much, you know, lifestyle inclined. I guess what we are talking about are lifestyle brands. It’s not just 

design, you sort of buying into a lifestyle.  

 

Yeah, into the feeling that the brand conveys, the lifestyle that the brand conveys. 

 

Yes, so a think there’s a lot of small hotels, but the bigger ones that are “designy” lifestyle, like W 

Hotels. There’s airlines, like Virgin Atlantic Airways, there’s automobiles, people are buying into the 

lifestyle of a Mercedes, for example. And would say, in a different kind of way the Prius car is a good 

example of that because Toyota actually could have made that car a lot cheaper using the same chassis, 

the same exterior that they use for their other models that they already had. But they a conscious 

decision to design the Prius chassis to make it very specific so that when you see that car on the street, 

you know that’s a Prius. They knew that it’s important for someone who’s buying and driving that car 

that other people to see that and know that. So that’s sort of a very good example of how design is 

important to telegraphing the lifestyle of the owner. A lot of it is about “braggability”, is about how see 

ourselves, but it’s also about how others see us.   

 

11. We’ve already talked about it a little bit in the beginning, but how important is trendspotting 

and coolhunting to the development and success of a brand or organization?  

 

It’s very important and the reason is important is because trends represent demand. Trends are what 

people are looking for, it’s what’s driving consumer decisions and so if businesses can understand what 

the trends are, then all they need to do is come up with creative answers to those trends and the market 

place will respond. So what businesses need to do is understand what are the trends that are motivating 

their customers to buy or to act and then to come up with creative answers to those trends and that can 

be either by coming up with a new product or service or perhaps just changing the way that they market 

the product or service they currently have. Let me give you an example of what I’m talking about: one 

of the biggest trends for the rest of our lives is the whole trend about green and eco and things like that. 

This is a big social trend, people care about it. But it’s not enough just to come out with a product that 

you say is made with a small carbon footprint. That’s not necessarily going to have people buy but your 

product. What will make people buy the product is if you could come up with a creative way to market 

the idea that it’s green. And so, for example, what if you owned a dance club and you realize that green 
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is something that people want to buy into, they want to spend their money on green things, is not enough 

to say “hey, we are a green dance club, we have a small carbon footprint, we don’t use a lot of electricity”. 

There was a dance club in Rotterdam, Holland, called club “Watt” and they built they’re dance floor on 

top of like a spring-like material that moves up and down when people are dancing on it to produce 

energy and they were so successful that are now in business just creating this energy generating floors. 

This is the kind of thing that people respond to because it embraced a trend that people cared about 

and they were able to interact in a very creative way.   

 

If they were to say that they were green people wouldn’t have reacted because they would 

not. But with that “springy” dance floor thing people actually interact with the concept…  

 

Exactly. And there’s so many examples of that. You know, there’s this trend now how a lot of places 

in cities, a lot of buildings, they’re planting they’re roof with like gardens, they’re putting gardens on the 

roof.  

 

Yes, that’s a big trend in architecture. 

 

And the next thing we saw like with hotels and some other buildings, they started to plant eatable 

gardens you know, fruits and vegetables and things up on the roof that are they are serving perhaps in 

the hotel downstairs and then the next step after that is that some hotels lead by the Royal York Hotel 

in Toronto put bees, honey bees up on the roof to pollinate the plants. Last year they created about 200 

Kilos worth of honey which they’re serving to guests downstairs in the restaurant and, interestingly, they 

invite guests who are staying in the hotel to come up to the roof to see the urban bee keeping and how 

do you make honey in the middle of the city. People are staying in the hotel because they want to see 

this sort of things. So, it’s another example of embracing a trend and then doing something do cool with 

it that they’re actually making money from it. So those are the kind of things that we deal with every day, 

is about identifying this trends and then coming up with creative ideas to answer them. So from that 

perspective we think trendspotting is very important to the development of success of brands and 

organizations. It’s key.     

 

But brands also have, as you’ve said, to come up with creative ideas. You and your company, 

the Avant-Guide Institute, provide data - raw data I believe - and companies have to do something 

with that, right? 

 

Well yeah, but we actually help them do something with that. We get involved helping them come up 

with ideas. Another example: have you ever heard about Toms Shoes?  

 

No, I have not actually… 
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It might just be in the United States, I’m not sure. But it is a brand of shoes called Toms and their 

marketing model is that when you buy a pair of their shoes they will give a pair free to a child in need. 

It’s an extremely successful brand, they’ve already given away more than million pair of shoes and 

everyone who buys this shoes, they’re buying them because they like the shoes, you know, they wouldn’t 

be buying them otherwise, but they love the idea, everyone who buys them knows that they have this 

thing that when you buy a pair, they give away pair. And so that’s an example of just marketing 

themselves differently in a way that embraces a trend and that trend is about caring for other people, 

you know, helping communities in the world. It’s a huge trend. So that’s a good example of just changing 

the way you’re marketing something, they didn’t’ change the product at all.  

 

12. We talked about Apple earlier. Can a brand become, it self, a trend? 

 

You know, I think a brand can probably become a fad… 

 

For instance, McDonald’s. Before McDonald’s that whole concept of fast food wasn’t as big 

as it is today. 

 

Right, right, you say can a brand create a brand? Yes, certainly, it happens all the time and I would 

say the main thing is that almost always takes a lot of money. It’s an expensive thing to do. I mean, 

sometimes it can happen just by luck but is usually a very expensive thing to do and we see brands try 

to do it all the time, they’re putting money behind things. Well, something just popped into my mind: 

maybe it’s the other way around! You know, this whole trend, when it comes to food, of being more 

healthful, local, small batch, this are all like words that are very trendy in food right now. So we’re seeing 

big companies like McDonald’s, like Coca-Cola trying to get in on this trends. Coca-Cola, right now, is 

debuting a new product called Coca-Cola Life and it’s an all-natural Coca-Cola.   

 

Really?! 

 

It sounds like a funny thing, you know?! [laughter] 

 

Yeah! [laughter] 

 

But it’s a good example of a trend that’s happening in food and we see even the big players now, 

saying “hey that’s a big trend, let’s how we can jump on it”. So, I don’t know if Coke Life will be successful 

– we’ll see! – but it just came out in Argentina a couple of months ago and they’re putting it out in a 

couple of months in the United States and I guess in Europe right after that.    

 

But what I meant was, for instance, when you talk about an MP3 player nowadays, people 

don’t want just to have an MP3 player, they want to have an iPod because Apple is a trend. You 

know what I mean? 
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I do, I guess… I don’t use the iPod, I have Samsung, I’m using an Android phone, which I think is 

probably going to take over from Apple. I mean, they already have, they are selling more than Apple. 

But yes, Apple definitely started that trend and before that Sony started the trend of the Walkman. 

Perhaps that was even a bigger idea! You know, the Sony Walkman was when you put a cassette… 

 

Yes, it was absolutely ground breaking, I had a Sony Walkman when I was a kid! 

 

Right! Maybe, in a way, that was the big ground breaker because that was the first time that people 

would walk around with music in their pocket and had head phones in their ears. The iPod for music just 

was a different delivery system but it didn’t have to change the way that people act, people were already 

taught to be walking around outside with headphones in their ears. You know, the mobile phone actually 

change the way that people acted, but now the next mobile phone that comes out is just another mobile 

phone with some more bells and whistles. I’m not sure if that answered your question…  

 

Yes, yes, I understand what you’re saying regarding Apple, that’s the example we are giving 

here. They didn’t create the mobile phone, they didn’t create the MP3 player, those things were 

already out there, they just gave it another twist. 

 

Except the one thing they did create was apps. That changed everything. The touch screen 

telephone, that was a big game changer. 

 

13. What design trends applied to marketing and communication strategies have you and the 

Avant-Guide Institute team identified lately? 

  

It’s interesting, off hand as for design trends I can’t think of anything specifically. We’ve certainly 

identified a lot of trends and I don’t know if you’ve taken a look at our website WikiTrends. That’s where 

we put up a lot of stuff and don think that we have something specific about design on WikiTrend, it’s a 

good point, maybe we should add that. 

 

For instance, we were talking about the green trend. I believe there’s a “green design” trend. 

 

I guess, yeah, we’ve certainly seen that with incorporating green into design in very telegraphic ways. 

So, for example, we’ve seen a lot of architecture that’s happening now where obvious green is being 

incorporated like buildings that are being built with wind turbines incorporated into the building that will 

help generate electricity. But done in ways in which the public standing on the street in front of the 

building can see that that’s a green building, they can see the wind turbines, they can see how it’s 

created… So maybe that’s one example of what you’re talking about. And there are other things like 

that, perhaps the roofs planted with gardens is another example of that. We’re interested in, because 

we’re marketers, in doing things in such obvious ways that it helps sell the product in some way. So, 
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again, when it comes to architecture is about being green in a way that’s obvious to the person standing 

on the street.  

 

And what about marketing and consuming trends? Big trends? 

 

Well, in the big ideas we’ve seen a big shift towards people wanting to do good for other people, you 

know, to help out in the world and we see a lot of products and services that are reacting to that. We 

see education as being a major trend at the moment and a lot of companies making money from adding 

an education element to their product or service. We see physical and mental health as being a major 

trend and again the companies are responding to in ways they can make money from that with, 

incorporating that into their product in some way. I mean, for example, one of the biggest product 

categories we’re going to see in the next year is all that wearable computing and those could be clothing 

or watches or other computer that you actually wear on your body. And the two things that are really 

driving that technology is health and monitoring oneself medically and also for sports. So you know, the 

big trend is about being more healthy and that’s being answered by wearable computing that’s one 

reason why this is a moment of wearable computing because is answering a need that people are 

looking for right now. Does that make sense to you?  

 

Yes, absolutely. From what I’ve researched products are successful when they answered to 

a major trend and if a wearable watch is responding to the health trend it probably will be 

successful.  

 

That’s right. It needs to be answering a major trend that’s important to people. If it was a watch that 

did something that people don’t care so much about, it wouldn’t work. But right now people want to 

monitor their heart beats and their exercise and their health and so, that’s what most of this wearable 

computing is responding to. 

 

13.1. To wrap it up Daniel, let me ask you for a few examples of star-up companies or 

star-up brands that you believe can be labeled as trendsetters.  

Yeah, I should’ve though of that before we spoke because off hand it’s hard to do that. I would say 

this: almost every next big thing that we’re seeing coming down is being first promoted on Kickstarter. 

Do you know Kickstarter, the website? 

 

No, actually I don’t! 

 

Ok, great, so I’m giving you new information. You have to check this out. It’s a website that was built 

for raising funds to create new products and services. To raise funds from the general public, you know, 

like crowd funding and they have the coolest stuff that’s happening. Everybody who’s creating something 

new is putting their product up on Kickstarter for several reasons: one, is to raise money from the crowd 

(crowd funding is a major major trend); two, they’re putting it up there to see if there’s interest from the 



 

92  

 

general public for this product or service that they’re creating; three, they’re putting it up there to generate 

publicity for the product or service they’re creating. And so I would say that most of the cool things that 

we’re seeing now are first popping up on Kickstarter.   

  

So that’s actually what I was asking you about. I was asking you about the next big thing. 

Some experts – some Portuguese experts, actually – have pointed out that small companies and 

small brands are becoming trendy because people want to buy a product that no one else has, 

want to wear clothes that only a few people wear and that’s becoming trendy. But those experts 

also pointed out that it’s very hard for those small companies to become big because once they 

become big and mainstream the same people that liked their products because they were 

unique… 

 

That’s why the future for that trend is not about a company making things for individuals but it is 

about companies giving individuals the tools to make things for themselves, because only when we 

make it for ourselves, we can make it really unique, just for us. What’s giving rise to this idea is 3D 

printing also, is exactly this, it allows us to create it for ourselves. If you look on the web Nike I think is 

the biggest sport shoe maker in the world right now, right? But if you go on their website NikeiD they 

give you the tools to create a snicker that is just unique for you. And they’ll send it to you. So this is the 

future.     

 

Can we call it “mass customization”? 

 

Exactly, it’s personalization and mass customization.  

 

So that’s a big trend, mass customization? 

 

Yeah, the trend is people wanting things that are made just for them, that are unique, that are not 

like everybody else has. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA A SÉRGIO COSTA 
 

Entrevistado: Sérgio Costa – Copywriter Sénior, OgilvyOne. 

Meio: via email. 

Data: 09/03/2014 

 

1. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “design”? 

É uma questão complexa, porque o design não é algo estanque e está em constante evolução 

nas diversas perspectivas em que o mesmo se relaciona com o meu trabalho. Se puder tentar 

uma "definição" abrangente diria que o design é tudo aquilo que é trabalhado de forma 

conceptual, não exclusivamente gráfica e que impacta a sociedade/grupo de pessoas, etc, 

tentando responder a um dado problema. Mais especificamente, na área de 

comunicação/publicidade, o design é todo o trabalho gráfico/conceptual/funcionalidade que ajuda 

a realçar e confere, por si mesmo, relevância e maior impacto a ideias que se traduzem em peças 

de comunicação. 

 

2. Design e Comunicação (no sentido lato): qual é a sua opinião sobre a relação entre as 

duas áreas? 

Creio que existem várias vertentes do Design que podem vir do que é efectivamente chamado, a 

nível académico, Design de Comunicação, a Design de Equipamento, Design mais focado em 

matérias digitais e por aí em diante. No meu entender, é difícil colocar rótulos e etiquetas no que 

toca ao Design, simplesmente pelo seu cariz abrangente que se estende a tanta coisa à nossa 

volta. Pondo bem as coisas, é quase impossível haver bom Design sem Comunicação ou boa 

Comunicação sem alguma vertente de Design envolvida. 

 

3. Design e Marketing: na sua opinião, que relação devem ter estas duas disciplinas? 

Em parte, a minha resposta está dada na parte final da pergunta anterior apesar de que, num 

sentido puramente teórico, a questão é ligeiramente abstracta. Especificando um pouco mais, 

Marketing é, em si mesmo, um conceito que abrange um conjunto de disciplinas, estratégias e 

decisões que vão evoluindo em função de resultados. No geral, todo esse conjunto resulta em 

necessidades/desafios que precisam de uma interligação com o Design em diversas vertentes. O 

mesmo se passa depois com os resultados que mencionei, onde o Design pode ter a sua quota-

parte de influência tornando a relação dinâmica em vários aspectos. 

 

3.1. Acha que em Portugal essa relação existe e - se sim - é assídua? Ou seja, acha que os 

profissionais de marketing e comunicação estão sensibilizados para o uso do design 

e - se sim - recorrem aos profissionais adequados? 

Creio que existem vários níveis e várias velocidades, assim como uma perspectiva teórica e 

uma funcional (o que observamos no quotidiano). Não podemos comparar recursos e know 

how que grandes empresas e pequenos serviços possuem, permitindo dar enfoque a uma 
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relação estreita entre marketing/comunicação e design. Se é certo que nos primeiros existe 

por norma um maior cuidado, também é verdade que existem áreas, conforme vamos 

descendo na hierarquia em que isso pode ser subvalorizado. Numa pequena empresa, a 

coisa pode ser mais aleatória, dependendo da sensibilidade, experiência e valorização da 

comunicação e isso irá influenciar a relação (ou a existência ou não da mesma num formato 

regular). Como é que isso se traduz no recurso aos profissionais adequados ou não? Para 

além do critério económico, muitas vezes vigente e que pode gerar situações muito 

diferentes em que, quer de um lado, quer de outro, se torna difícil definir o que são 

"profissionais adequados". E isto aplica-se tanto ao lado do marketing/comunicação como ao 

do design. 

 

3.1.1. No estrangeiro essa relação é diferente? 

Creio que se reproduz um pouco da mesma forma, embora com escalas diferentes, 

consoante os mercados e o tipo de empresas que apontarmos. 

 

4. Na sua opinião, qual a importância do design na construção da imagem e identidade das 

organizações/marcas? 

É essencial. Todas as marcas beneficiam ao mais alto nível se tiverem sido construídas com uma 

boa base de design, desde a identidade aos códigos de marca, a estruturação da parte mais 

técnica de um manual de normas até à forma como a mesma se desdobra nas várias peças e 

aplicações que possam surgir. Isto não tem a ver com o sucesso do negócio - ou seja, ele até 

pode existir - mas com a eficácia e reconhecimento da comunicação.  

 

4.1. De que formas pensa que o design pode ser aplicado para transmitir essa imagem e 

essa identidade? 

Em tudo aquilo que referi, a título de exemplo genérico, no ponto anterior. Há todo um 

processo, quer se trate de uma marca acabada de nascer, quer estejamos a falar de um 

rebranding ou outro tipo de situação, em que o design é indiscutivelmente um recurso 

valioso. 

 

4.2. Que marcas/organizações destacaria como bons exemplos do uso de design aplicado 

ao Marketing e Comunicação, nacional e internacionalmente? 

Por questões profissionais, uma vez que vou possibilitar a divulgação das minhas respostas, 

preferia não dar exemplos concretos aqui. Poderei, a título informal, dar-lhe alguns exemplos 

posteriormente. 

 

5. Como Copywriter, qual é a importância do design no seu trabalho? 

Em quase todos os briefings que recebo, desde a fase da ideia até à execução há sempre uma 

componente importante directamente relacionada com design. Sendo que o meu trabalho é 
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maioritariamente executado em dupla com um director de arte/web designer/designer, 

independentemente do tipo de trabalho é essencial pensar nas implicações a nível de design. 

 

6. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “tendência”? 

Tendência, na minha opinião, é a forma como determinados comportamentos e processos, 

muitas vezes de vanguarda, começam a ser replicados, muitas vezes de forma orgânica e não 

intencional. Posteriormente, quando ganham força/notoriedade, esses mesmos aspectos 

começam a constituir uma prática mais comum e generalizada. 

 

7. De acordo com a sua experiência profissional na Ogilvy, que tendências de design tem 

vindo a identificar? 

Mais do que tendências de design, o meu trabalho permite-me ter mais presentes tendências em 

termos de comunicação. Obviamente, estas depois têm implicações a nível de design, mas não 

há um molde estanque. Assim sendo, muitas marcas tentam criar soluções que lhe permitam criar 

conteúdos virais (grande input de redes sociais). Esta preocupação com a criação de conteúdos 

(em que a marca não se "tenta vender", mas sim proporcionar valor adicional) é também ele em 

si uma tendência adicional. O surgimento de novas plataformas e dispositivos também veio criar a 

necessidade de adaptabilidade e pensar na comunicação ainda de forma mais transversal (o 

factor "responsive" também é valorizado). 

 

7.1. Há algum projecto em que esteja envolvido que seja um exemplo flagrante da aplicação 

dessas tendências? 

Há alguns projectos, mas ainda em fase de produção, pelo que uma vez mais não os poderei 

indicar. Se pretender alguns exemplos passados da agência, poderei indicá-los com todo o 

gosto. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA A RUI VENTURA 
 

Entrevistado: Rui Ventura - Presidente da APPM; Director Sénior de Marketing e Vendas, Fuel TV.  

Meio: via email. 

Data: 10/03/2014 

 

1. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “design”? 

A palavra Design é uma palavra complexa. Pode referir-se apenas à componente gráfica, estética 

e visual de um produto, marca, serviço ou ideia. Ou pode assumir uma componente mais holística 

e representar a forma como vemos o meio envolvente, a arquitectura, a sociedade. É, na minha 

perspectiva, uma das componentes mais relevantes a ter em conta quando gerimos uma marca. 

 

2. Design e Comunicação (no sentido lato): qual é a sua opinião sobre a relação entre as duas 

áreas? 

São duas áreas extremamente comunicantes, ou deveriam ser. Cada uma destas áreas necessita 

do apoio da outra para ter um melhor desempenho. Sobretudo para que exista consistência entre 

aquilo que uma marca "diz" e aquilo que "mostra". 

 

3. E que relação deve existir entre Design e Marketing? 

Deve existir uma relação umbilical. Não é por acaso que as marcas com melhores desempenhos 

no Mundo são pensadas de forma holística, onde o design de equipamento, da tecnologia, do 

packaging, da comunicação e de sistemas é pensado passo-a-passo com o Marketing. O caso da 

Apple é o mais paradigmático nesta perspectiva. 

 

3.1. Acha que em Portugal essa relação existe de forma assídua?  

Claro que existe mas, infelizmente, não é tão assídua quanto deveria. Muitas vezes o Design 

só surge no final da linha. E isso torna marcas, produtos e serviços mais fracos e sobretudo 

inconsistentes. 

 

3.1.1. E no estrangeiro? Essa relação é diferente? 

Penso que é semelhante. No entanto existem alguns mercados com níveis de 

maturação maiores, onde o Design é já um aliado estratégico das marcas desde a sua 

criação. 

 

4. Como caracteriza a importância do design na construção da imagem e identidade das 

organizações ou marcas? 

É Fundamental. Uma boa identidade é "metade" da marca.  

 

4.1. E de que formas pensa que o design pode ser aplicado eficazmente para transmitir 

essa identidade? 
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Se for aplicado de uma forma pensada, estruturada e alinhada com os valores, a missão e a 

Visão da organização. Mas todos sabemos que muitas das vezes não é assim e o Design é 

puramente "acessório". 

 

4.2. Que marcas ou organizações destacaria como bons exemplos do uso de design 

aplicado ao Marketing e Comunicação, nacional e internacionalmente? 

Nacional: Continente, EDP, BES. Internacional: Coca-cola, Apple, Amazon, Starbucks, 

Pantone. 

 

5. Como marketer, qual é a importância do design no seu trabalho? 

É essencial. Quando penso um serviço, um produto ou uma marca, tenho sempre a tendência de 

querer visualizar, e o Design, e sobretudo o Design Thinking, ajuda-me exactamente nesse 

processo, a colocar uma imagem: no packaging, no produto, nos processos, no equipamento, na 

comunicação, nas pessoas, etc.. 

 

6. Mais uma vez de acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria 

“tendência”? 

Tendência é algo que implica uma manifestação (cultural, musical, padrões, vestuário, linguagem, 

cores, alimentação) por parte de um conjunto de consumidores que, ao longo dos tempos, se vai 

mostrando relevante para o resto dos consumidores. Associado à palavra "tendência" estão 

sempre as marcas e os grupos de consumidores: "Trend-Setters / Early Adopters" e os "Trend-

Followers” ou “Late-Movers". 

 

7. Para finalizar, que tendências de design tem vindo a identificar no âmbito da sua actividade 

profissional? 

Minimalismo - less is more. Imagens mais clean, com menos cor e menos elementos. 

Esoterismo - imagens místicas, céus estrelados, gradações de cores, imagens do zodíaco, 

símbolos maçónicos, etc..  

Hipsterismo - triângulos invertidos, símbolos geométricos, fonts retro, fonts manuscritas, back-to-

the-roots.  
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APÊNDICE G – ENTREVISTA A CARLOS ROSA 
 

Entrevistado: Carlos Rosa – Coordenador da Lic. em Design, IADE; Docente de Design e Investigador, 

IADE; Designer, Carlos Rosa Designers Group. 

Meio: via email. 

Data: 23/03/2014 

 

1. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “design”? 

O design será, acima de tudo, uma forma de pensamento. É olhar para o existente de um modo 

crítico, objectivando a construção do inexistente. O designer será, assim, filosoficamente falando, 

um futurologista! 

 

2. Design e Comunicação (no sentido lato): qual é a sua opinião sobre a relação entre as 

duas áreas? 

O Design (focando a questão no Gráfico e no Visual) estará sempre ligado à Comunicação de 

massas e para as massas. O Design será um veículo de projecto que ajudará e potenciará os 

processos de comunicação. 

 

3. Design e Marketing: na sua opinião, que relação devem ter estas duas disciplinas? 

O Design tem a responsabilidade de propor algo novo e inovador. O Marketing deverá focar-se 

em potenciar as qualidades dos objectos (visuais ou tridimensionais) e colocá-los da melhor 

forma possível no mercado e rentabilizá-los. 

 

3.1. Acha que em Portugal essa relação existe e - se sim - é assídua? Ou seja, acha que os 

profissionais de marketing e comunicação estão sensibilizados para o uso do design 

e - se sim - recorrem aos profissionais adequados? 

Não. Os profissionais de Marketing e os de Comunicação continuam a achar que o Design é 

uma ferramenta, manipulada por meros operadores técnicos que têm os conhecimentos de 

software necessários para executar as suas ideias. 

 

3.1.1. No estrangeiro essa relação é diferente? 

Claramente! 

 

4. E em termos académicos? Considera que os cursos superiores de Marketing e de Design 

em Portugal integram satisfatoriamente as duas disciplinas? 

Não. Mas também não sei se têm que integrar… pensando num estilo Bolonha, na aquisição de 

competências, deveríamos estar mais focados naquilo que o Designer ou Marketer deverá ter 

como skills, sempre focado numa perspectiva de mercado. 
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5. Na sua opinião, qual a importância do design na construção da imagem e identidade das 

organizações/marcas? 

Máxima importância. É o Design que traduz visualmente todos os conceitos inerentes à "filosofia 

de marca" e ao "posicionamento".  

 

5.1. De que formas pensa que o design pode ser aplicado para transmitir essa imagem e 

essa identidade? 

Principalmente ao nível da estratégia e do pensamento. A tradução visual virá no 

seguimento desta definição estratégica/visual, que deverá sempre ser liderada pelo 

designer. 

 

5.2. Que marcas/organizações destacaria como bons exemplos do uso de design aplicado 

ao Marketing e Comunicação, nacional e internacionalmente? 

Cidade de Melbourne, Coca-Cola (claro!), Casa da Música. 

 

6. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “tendência”? 

Algo que já foi feito e que voltou a estar nas bocas do mundo. Idealmente, deveria ser a criação 

de linguagens que são tão inovadoras que se tornam marcos a estudar e a seguir. Quando se 

começam a seguir, a ser tomadas como referência, estamos perante uma tendência. 

 

7. De acordo com a sua experiência profissional, que tendências de design tem vindo a 

identificar? 

As marcas territoriais estão "na moda". Cidades como Melbourne, NY e até Guimarães Capital da 

Cultura que replica e bem o conceito usado em Melbourne. A própria Casa da Música com uma 

marca mutante que adquire vários formatos e variadas variações cromáticas… Este tipo de 

linguagens está claramente a ser seguida por vários designers, o que não quer dizer que se 

consiga ser inovador ou ter objectos visuais diferenciados mesmo usando ou seguindo a 

tendência actual. 

 

7.1. Há algum projecto em que esteja envolvido – no âmbito da Carlos Rosa Designers, por 

exemplo – que seja um exemplo flagrante da aplicação dessas tendências? 

A marca do Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco bebeu um pouco destas 

influências e de todas estas marcas faladas na resposta anterior. Volumetria, como na Casa 

da Música, variações cromáticas como em Melbourne, por exemplo. 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA A SOFIA DIAS 
 

Entrevistado: Sofia Dias – Directora, PARDAL – BRANDS [RE] CREATION; Directora, Conceptual 

Innovation; Docente, IADE e IPAM; Designer; Investigadora. 

Meio: via email. 

Data: 10/04/2014 

1. Trata-se de um conceito com muitas interpretações, mas, de acordo com a sua perspectiva 

e experiência profissional, como definiria “design”? 

De uma forma lata, diria que o Design resolve problemas pela materialização de ideias. 

 

2. Design e Comunicação (no sentido lato): qual é a sua opinião sobre a relação entre as 

duas áreas? 

É o veículo de um discurso e é em si, igualmente, uma linguagem comunicante. Como todas as 

manifestações de identidade, é um objecto cultural, particularmente importante na nossa época 

na qual a identidade dos indivíduos é edificada pelos objectos e conceitos no consumo, portanto, 

pelas produções do design. 

 

3. Design e Marketing: na sua opinião, que relação devem ter estas duas disciplinas? 

É uma relação muito abrangente, o que é difícil de determinar apenas com uma ideia, pois tanto o 

Design como o Marketing têm inúmeras manifestações a actuações tipo no seu curriculum. 

Contudo, penso que a relação entre ambas merece ser mais estreita. 

 

3.1. Acha que em Portugal essa relação existe e - se sim - é assídua? Ou seja, acha que os 

profissionais de marketing e comunicação estão sensibilizados para o uso do design 

e recorrem aos profissionais adequados? 

Erradamente, estas áreas tendem a competir entre si dado que existem competências que 

podem eventualmente oferecer algumas sobreposições, nomeadamente no mercado 

nacional no qual a orgânica empresarial tende a promover o "super-profissional-tudo-em-

um". 

 

3.1.1. Parece-lhe que no estrangeiro essa relação é diferente? 

Nos mercados mais "avançados", Design e Marketing são uma dupla entre a 

engenharia do discurso e a estratégia. 

 

4. E em termos académicos? Considera que os cursos superiores de Marketing e de Design 

em Portugal integram satisfatoriamente as duas disciplinas? 

Honestamente, penso que não. Existem tentativas diversas, mas são muitas vezes frustradas, 

dado que não são produzidas investigações que relacionem ambas as áreas em quantidade 

suficiente, nem os docentes (fruto da própria academia) arriscam pela multidisciplinaridade. 

Assim, há um encontro sim, mas numa zona ainda muito cinzenta e desfocada. 
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5. Na sua opinião, qual a importância do design na construção da imagem e identidade das 

organizações/marcas? 

Design é um desígnio, é um instrumento de produção de identidade que comunica, tanto pela 

forma como pelo seu conteúdo. As marcas que pretendem deixar uma, necessitam de uma 

narrativa clara, entusiasmante e que promova a identificação com o seu público.  

 

5.1. De que formas pensa que o design pode ser aplicado para transmitir essa imagem e 

essa identidade? 

Pelo storytelling. Pela conjugação do discurso certo com o imaginário e o enredo certo. Se a 

palavra-chave é o envolvimento, tem de ser criado um estímulo emocional que vá de 

encontro com as aspirações do público, dando o 1º passo, sendo inspirador. É fruto do 

contexto actual, com um mercado muito competitivo e segmentado. Por isso, tem de haver 

um ajuste à pequena escala, à escala humana pelo estímulo das emoções e das sensações. 

As marcas têm de oferecer uma experiência holística, o que só é possível através de uma 

experiência promovida pelo design. 

 

5.2. Que marcas/organizações destacaria como bons exemplos do uso de design aplicado 

ao Marketing e Comunicação, nacional e internacionalmente? 

A Samsung, pela forma criativa como tem aproximado a tecnologia do seu público através 

de apresentações do produto sempre inovadoras e estimulantes, indo ao encontro do seu 

consumidor, envolvendo-o na experiência com os seus produtos. E a IKEA, pela sua 

capacidade de questionamento, integrando o consumidor no processo criativo, como foi o 

caso dos quartos infantis idealizados por crianças e produzidos pela marca. 

 

6. De acordo com a sua perspectiva e experiência profissional, como definiria “tendência”? 

Uma tendência é um movimento societal, com manifestações nicho que tendem a evoluírem ao 

nível da amplitude da sua influência. As Tendências são conceitos-chave que passam de 

manifestações espontâneas a mudanças de paradigmas, aquilo a que, na gíria, designamos de 

macrotendências. 

 

6.1. E quem acha que são os verdadeiros trendsetters? As marcas, os consumidores…? 

Alguns especialistas argumentam que, actualmente, a pirâmide se inverteu e que 

quem tem maior poder na determinação das tendências são os consumidores. 

Concorda? 

Sim, existem dois tipos de observação de tendências: top-down, portanto, das marcas (e há 

indivíduos que são marcas...), para o público ou, bottom-up, portanto do consumidor para as 

marcas. Ambos os sistemas são válidos e ajustam-se a grupos etários, sociais e económicos 

específicos. Contudo, o consumidor deixou de ser passivo podendo agir activamente sobre 
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as marcas dado que, pela tecnologia e por factores inerentes à agressividade do mercado, o 

consumidor é igualmente autor e produtor.   

 

6.1.1. Uma marca pode, ela mesma, tornar-se uma tendência? 

Sim e não. Julgo que há um compromisso entre a sustentabilidade financeira da marca 

e os valores do novo consumidor. E só assim teremos um sistema equilibrado. 

 

6.1.2. Qual é o perfil dos consumidores trendsetters? 

Os trendsetters estão imediatamente antes do early adopter no ciclo de vida de uma 

tendência. Podem ser de diversas ordens, contudo partilham uma característica, que é 

a abertura. São jovens, designers, figuras públicas, a elite financeira, gays, grupos 

nicho, amantes da emergência e da experimentação. Os motivos específicos de cada 

grupo vão mudando, contudo, tipicamente, estes são os grupos a observar para 

detectar a inovação top-down. 

 

7. Actualmente ouve-se falar com muita frequência de tendências, um pouco em todas as 

áreas. Pensa que, hoje em dia, podemos falar numa “tendência das tendências”? Acha que 

o termo “tendência” é usado correctamente? 

Tenho a certeza que não é. É, de facto, uma moda falar em tendência, como um sinónimo de 

inovação e bom gosto. É algo que a popularização do discurso sobre a moda banalizou, 

introduzindo ideias falaciosas sobre este tema. Existem 4 macrotendências que guiam, de forma 

generalizada, outras tendências e microtendências: Talento e Personalização, Simplicidade e 

Sustentabilidade, Partilha e Envolvimento, Sentido(s) e Sensibilidade. 

 

8. Que importância pode ter o coolhunting e o trendspotting para o sucesso e 

desenvolvimento de uma marca/organização? 

São processos que deveriam estar incluídos no processo da criação da marca. Para tal, conceitos 

como o Design Thinking (no qual se integraria, idealmente, o trendspotting), deveriam estar 

banalizados junto dos profissionais de Marketing, de forma a integrar o conhecimento obtido pela 

análise de tendências, por vezes, dificilmente compreendida por áreas menos qualitativas. 

 

9. De acordo com a sua experiência profissional, que tendências de design tem vindo a 

identificar? 

A minha favorita neste momento é a relação da alimentação com a tecnologia. Há aqui um campo 

imenso a ser explorado, nas mais diversas vertentes do design, tanto ao nível do imaginário, 

como das estratégias alimentares, do design dos alimentos até à sua própria engenharia de 

produção. 

 

9.1. Para finalizar, peço-lhe que identifique, por exemplo, 5 projectos que possam ser 

classificados como trendsetters, em Portugal e no estrangeiro.  
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GUAVA, marca tendências na área do calçado. É uma marca fresca, jovem e inovadora. O 

projecto A CASA PORTUGUESA, que trabalhou o tema do amor-próprio dos Portugueses 

pelo seu legado cultural, nomeadamente ao nível do packaging e dos sentidos. É um 

brilhante projecto de marketing emocional, da saudade e identitário, num só projecto. A 

mobilidade urbana ao nível do turismo em Lisboa tem sido explorada de uma forma muito 

interessante, lúdica até, o que marca pontos muito positivos a favor do empreendedorismo 

neste sector, para além de materializar muito bem o espírito resiliente e por vezes até bem-

humorado, por Portugueses. 
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APÊNDICE I – COMPILAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES 

 

Compilação de cursos superiores de Marketing e Comunicação que integram uma componente de 

Design e vice-versa. 

Portugal 

Área Curso 

Marketing 

IADE, Lic. Marketing e Publicidade: 

http://www.iade.pt/pt/cursos/licenciaturas/marketing-e-publicidade.aspx 

IPAM, Lic. em Gestão de Marketing: 

http://www.ipam.pt/pt/ipam-the-marketing-school.aspx#  

Univ. Minho, Mestrado em Design e Marketing: 

http://www.design.uminho.pt/pt-PT/mestrados/mdm.html 

Design 

IADE, Lic. Design: 

http://www.iade.pt/pt/cursos/licenciaturas/design.aspx 

Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, Lic. Design: 

http://www.eseig.ipp.pt/eseig/index.php/pt/cursos/licenciaturas/design/plano-estudos-dgp 

Design de 

Comunicação 

Instituto Politécnico de Portalegre, Lic. em Design de Comunicação 

http://www.estgp.pt/startLoadCourseSeparators.do?type=L&courseView.id=19 

Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, Lic. em Design de Comunicação: 

http://www.esad.pt/pt/cursos/licenciatura/comunicacao 

Faculdade de Belas Artes UL, Lic. em Design de Comunicação 

http://www.fba.ul.pt/cursos/licenciaturas/design-de-comunicacao/ 

Faculdade de Belas Artes UP, Lic. em Design de Comunicação 

http://sigarra.up.pt/fbaup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2013&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sig

la=L&pv_curso_id=1314 

Escola Universitária de Artes de Coimbra, Lic. em Design de Comunicação 

http://euac.arca.pt/node/23 

Escola Superior de Educação e Comunicação UAlg, Lic. em Design de Comunicação 

http://esec.ualg.pt/home/pt/curso/1454 

Instituto Superior Manuel Teixira Gomes, Lic. em Design de Comunicação 

http://www.ismat.pt/index.php/ensino-cursos/1o-ciclo-licenciaturas/15-1o-ciclo-licenciatura-em-design-de-

comunicacao 

Instituto Miguel Torga, Lic. em Design de Comunicação 

http://www.ismt.pt/index.jsp?hm=0&vm=1 

Universidade Lusófona do Porto, Lic. em Design de Comunicação 

http://www.ulp.pt/pt/ensino/faculdades-e-institutos/faculdade-de-comunicacao-arquitectura-artes-e-

tecnologias-da-informacao/licenciatura-em-design-de-comunicacao-1-ciclo.html 

Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa, Lic. em Design de Comunicação 

http://www.estal.pt/licenciatura1.html 

Outros 
IADE, Mestrado em Comunicação e Imagem: 

http://www.iade.pt/pt/cursos/mestrados/comunica%C3%A7%C3%A3o-e-imagem.aspx 

http://www.iade.pt/pt/cursos/licenciaturas/marketing-e-publicidade.aspx
http://www.ipam.pt/pt/ipam-the-marketing-school.aspx
http://www.design.uminho.pt/pt-PT/mestrados/mdm.html
http://www.iade.pt/pt/cursos/licenciaturas/design.aspx
http://www.eseig.ipp.pt/eseig/index.php/pt/cursos/licenciaturas/design/plano-estudos-dgp
http://www.estgp.pt/startLoadCourseSeparators.do?type=L&courseView.id=19
http://www.esad.pt/pt/cursos/licenciatura/comunicacao
http://www.fba.ul.pt/cursos/licenciaturas/design-de-comunicacao/
http://sigarra.up.pt/fbaup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2013&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=1314
http://sigarra.up.pt/fbaup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2013&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=1314
http://euac.arca.pt/node/23
http://esec.ualg.pt/home/pt/curso/1454
http://www.ismat.pt/index.php/ensino-cursos/1o-ciclo-licenciaturas/15-1o-ciclo-licenciatura-em-design-de-comunicacao
http://www.ismat.pt/index.php/ensino-cursos/1o-ciclo-licenciaturas/15-1o-ciclo-licenciatura-em-design-de-comunicacao
http://www.ismt.pt/index.jsp?hm=0&vm=1
http://www.ulp.pt/pt/ensino/faculdades-e-institutos/faculdade-de-comunicacao-arquitectura-artes-e-tecnologias-da-informacao/licenciatura-em-design-de-comunicacao-1-ciclo.html
http://www.ulp.pt/pt/ensino/faculdades-e-institutos/faculdade-de-comunicacao-arquitectura-artes-e-tecnologias-da-informacao/licenciatura-em-design-de-comunicacao-1-ciclo.html
http://www.estal.pt/licenciatura1.html
http://www.iade.pt/pt/cursos/mestrados/comunica%C3%A7%C3%A3o-e-imagem.aspx
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Estrangeiro 

Marketing e 

Design 

Lancaster University (GB), Marketing and Design B.Sc. (Hons) 

http://www.lancaster.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-and-design-bsc-hons-nw52/ 

Kwantlen Polytechnic University (Canadá), Graphic Design for Marketing program 

http://www.kwantlen.ca/design/gdma.html 

Colorado Mountain College (EUA), Digital Marketing & Design 

http://coloradomtn.edu/programs/new_media/digital_marketing_design/ 

Marketing B.A. 

Oregon State University (EUA), Marketing B.A. 

http://business.oregonstate.edu/prospective/undergraduate/disciplines/marketing 

Plymouth University (GB), Marketing B.A. (Hons) 

http://www1.plymouth.ac.uk/courses/undergraduate/0455/Pages/CourseOverview.aspx 

University of Liverpool (GB), Marketing B.A. (Hons) 

http://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-ba-hons/overview/ 

Middlesex University of London (GB), Marketing B.A. (Hons) 

http://www.mdx.ac.uk/courses/undergraduate/marketing/marketing_ba.aspx 

University of Portsmouth (GB), Marketing B.A. (Hons) 

http://www.port.ac.uk/courses/business-and-management/ba-hons-marketing/ 

University of East London (GB), Marketing B.A. (Hons) 

http://www.uel.ac.uk/undergraduate/specs/marketing/ 

Monash University (Victoria, Austrália), Marketing B.A. and B.Sc. 

http://www.monash.edu.au/study/coursefinder/course/0556/ 

Macquarie University (Sydney, Austrália), Marketing B.A. 

http://courses.mq.edu.au/undergraduate/degree/bachelor-of-arts/major-in-marketing 

Communicatio

ns Design 

Pratt Institute, Brooklyn, NY (EUA) 

http://www.pratt.edu/academics/art_design/art_ug/ug_communications_design/ 

Syracuse University, NY (EUA) 

http://vpa.syr.edu/art-design/design/undergraduate/communications-design 

University of Southern California, LA (EUA) 

http://roski.usc.edu/undergrad/minors/commdesign.html 

Oklahoma Christian University, Oklahoma City, OK (USA) 

http://www.oc.edu/academics/b-f-a-degree-in-communication-design-with-marketing-management-

emphasis 

http://www.lancaster.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-and-design-bsc-hons-nw52/
http://www.kwantlen.ca/design/gdma.html
http://coloradomtn.edu/programs/new_media/digital_marketing_design/
http://business.oregonstate.edu/prospective/undergraduate/disciplines/marketing
http://www1.plymouth.ac.uk/courses/undergraduate/0455/Pages/CourseOverview.aspx
http://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-ba-hons/overview/
http://www.mdx.ac.uk/courses/undergraduate/marketing/marketing_ba.aspx
http://www.port.ac.uk/courses/business-and-management/ba-hons-marketing/
http://www.uel.ac.uk/undergraduate/specs/marketing/
http://www.monash.edu.au/study/coursefinder/course/0556/
http://courses.mq.edu.au/undergraduate/degree/bachelor-of-arts/major-in-marketing
http://www.pratt.edu/academics/art_design/art_ug/ug_communications_design/
http://vpa.syr.edu/art-design/design/undergraduate/communications-design
http://roski.usc.edu/undergrad/minors/commdesign.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://www.oc.edu/academics/b-f-a-degree-in-communication-design-with-marketing-management-emphasis
http://www.oc.edu/academics/b-f-a-degree-in-communication-design-with-marketing-management-emphasis


 

 
 

 


