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RESUMO 

O presente artigo aborda a importância da apresentação visual, da comunicação e do 

relacionamento, como elementos essenciais para cativar a atenção e empatia pela marca. A 

partir de um levantamento bibliográfico, discute-se o conceito de marca, identidade visual e 

conteúdo de marca. E faz uma análise sobre a empresa Hox Gourmet Burgers através do seu 

design de identidade da marca e sua comunicação e interação tanto online quanto off-line. 

Utilizando-se da gestão como estratégia de diferenciação em meio ao mercado atuante, 

atraindo a empatia e a fidelidade dos consumidores. 
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INTRODUÇÃO: 

Desde que o marketing começou a ser estudado como ferramenta para alavancar venda 

de um produto, o conceito da simples negociação de troca converteu-se em entrega de 

benefícios em forma de satisfação junto à aquisição do objeto comprado, enquanto a 

publicidade se configurou como peça fundamental para informar, persuadir e relembrar estes 

benefícios. A partir daí, com o surgimento de novos produtos no mercado e com o alto 

volume de mensagens publicitárias espalhadas na mídia de massa, fica cada dia mais difícil 

prender a atenção do público. Com isso, o marketing percorreu várias fases, até perceber a 

importância de desenvolver em primeiro lugar marcas fortes vinculadas ao produto. Seu 

antigo modelo, baseado na lista de características positivas do produto, deu lugar à 

simplificação da oferta ancorada na ação de diferenciação da marca, através do seu 

posicionamento.  
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A preocupação de gerar valor para a marca tem se intensificado, e as empresas, têm 

investido bastante na construção de marcas, fazendo com que o produto seja desejado mais 

pela oferta de valor do que pelos seus benefícios funcionais. 

Este estudo tem o objetivo analisar o design, a comunicação e o relacionamento da 

marca como elemento de diferenciação e conquista de público, na intenção de compreender 

como a apresentação visual da marca e seu relacionamento, favorece a atenção e a empatia do 

público pela marca. 

A metodologia utilizada para este trabalho parte primeiramente da pesquisa 

bibliográfica, na intenção de aprofundar o entendimento sobre marca, branding, identidade 

visual e conteúdo de marca, a partir das reflexões de autores como: Roberto Martins (2006); 

Kotler (2006, 2017); Wheeller (2012) e Rez (2016). 

Para melhor compreensão, foi utilizado também o estudo de caso, através de entrevista 

com a proprietária da hamburgueria Hox, e da percepção visual da apresentação da marca em 

ambientes online e off-line. 

Seguindo essa estrutura, o objetivo deste estudo é identificar como a apresentação 

visual da marca, sua comunicação e interação podem favorecer a atenção e a empatia do 

público pela marca. 

 

MARCA, CONCEITO E EVOLUÇÃO 

O comitê de definições da AMA – American Marketing Association nos dá a definição 

mais clássica sobre marca. Segundo o comitê, “marca é um nome, termo, design, símbolo ou 

qualquer outra característica que identifica um bem ou serviço de um vendedor e o diferencia 

dos outros vendedores” (AMA, 2016)
4
. Com o passar do tempo, devido ao grande número de 

produtos existentes no mercado, quase idênticos em sua aparência e composição, a marca 

passou a representar, não apenas a identificação e diferenciação de um produto ou serviço, 

mas também um conjunto de valores emotivos vinculados a ela.  

Para José Roberto Martins (2006), marca é o conjunto de elementos tangíveis e 

intangíveis, simbolizados em um logotipo, que, se gerenciados de forma adequada, criam 

influências e geram valores. O autor destaca, ainda, que possuir um logotipo não significa 

possuir uma marca. 

Para que a marca crie influência e gere valor, ela precisa ser percebida através de um 

diferencial que cative o consumidor. O autor Francisco Serralvo alega que, quando a marca 

desenvolve um diferencial, facilita a preferência pelo produto, e isso está ligado diretamente à 
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oferta de valor que a marca oferece ao consumidor, na busca de recompensas de bem-estar e 

de satisfação pessoal (SERRALVO, 2006). 

Já Kotler e Keller (2006) defendem a importância de as marcas oferecerem 

experiências positivas para seus consumidores, já que a forma de diferenciar produtos 

idênticos ocorre a partir das lembranças experimentadas anteriormente. Logo, se uma marca 

transmite de forma eficaz argumentos que podem levar os consumidores a experimentá-la e a 

repetirem o ato de consumo, será possível que se torne uma lembrança positiva que, 

consequentemente, levará o consumidor a transmitir essa experiência à sua rede de contatos 

(MARTINS, 2005). Contudo, as marcas precisam se apresentar de maneira clara e ser 

presente na vida do consumidor não apenas no momento da compra, mas em outras etapas, 

para que o consumidor perceba aquela marca como amiga e tenha por ela empatia. Todo esse 

processo acontece quando a marca é gerenciada de forma eficiente. O plano de gerenciamento 

de marca é denominado de branding, e será mais bem detalhado no capitulo a seguir. 

 

BRANDING E CONSTRUÇÃO DO VALOR AFETIVO 

A preocupação de gerar valor para a marca tem se intensificado e as empresas, têm 

investido bastante emgestão de marcas, no objetivo de desenvolver uma identidade própria, 

fazendo com que o produto seja desejado mais pela oferta de valor que a marca lhe atribui, do 

que pelos seus benefícios funcionais. Com isso, ações de branding têm sido implantadas, para 

que a marca ocupe um lugar cada vez mais significativo na vida do consumidor.  

Branding é o conjunto de ações de marketing ligadas à administração das marcas, que 

vai além de sua natureza econômica e passa a fazer parte da cultura e a influenciar a vida das 

pessoas (MARTINS, 2006). É, contudo, um processo disciplinar, que desenvolve a 

conscientização do consumidor, construindo notoriedade e lealdade acerca da marca e 

apropria-se de todas as oportunidades para expressar a vantagem na escolha por uma 

determinada marca em detrimento de outra (WHEELER, 2012). 

Estratégias como estímulo aos sentidos têm sido usadas pelos profissionais de 

marketing, como ferramenta para reter a atenção do público. A racionalidade que levava o 

consumidor a adquirir produtos pelas suas características funcionais deu lugar aos impulsos 

emotivos. Sobre estes impulsos Scott Bedbury articula a importância da teoria de Maslow 

para o branding. Ele reflete sobre os benefícios básicos de um produto, que externam, através 

da publicidade, apenas as qualidades funcionais, e são adquiridos a fim de suprir estas 

necessidades básicas de consumo. Já a publicidade mais elaborada apela para os estados 



    

emocionais mais elevados da escala das necessidades humanas, como o afetivo, o social, a 

autoestima e a realização (BEDBURY, 2002). 

O branding transporta a marca a patamares mais elevados, pois é ela que os 

consumidores compram ao invés de produtos (KLEIN, 2004). Nesse sentido, o branding se 

encarrega de cuidar de todos os pontos de contato entre consumidor e marca, conforme afirma 

Wheeler: “Cada contato com o consumidor é uma oportunidade para realçar uma conexão 

emocional. Uma experiência boa gera buzz positivo” (WHEELER, 2012). O branding 

trabalha para criar experiências positivas entre marca e consumidor, assim como a entrega de 

um diferencial, através de uma declaração estratégica de posicionamento no mercado. O 

posicionamento é uma das principais vertentes do branding, que, acompanhado da identidade 

visual da marca, de um plano de comunicação eficiente e de um relacionamento próximo e 

segmentado, geram valores que constrói a identidade própria da marca. No tópico a seguir 

veremos a importância de uma identidade visual consistente. 

 

IDENTIDADE VISUAL COMO REPRESENTAÇÃO DA PERSONALIDADE DA 

MARCA 

       A palavra identidade pode ser definida como o conjunto de caracteres particulares que 

facilitam a identificação
5
. No universo corporativo, quando se fala de identidade visual, como 

próprio nome sugere, é o conjunto de elementos visuais que ajudam a identificar e distinguir 

uma empresa de outra. 

A representação gráfica da marca, seu nome, seu símbolo e seu logotipo são a forma 

tangível dentre todos os conceitos e associações ligadas a ela. Quando pensamos em uma 

marca, a primeira coisa que nos vem à lembrança é justamente a forma de como ela nos é 

expressa visualmente, justamente por essa tangibilidade. Por essa razão, é fundamental que 

ela seja bem construída, que transmita a essência da empresa e evidencie seus valores. 

Alina Wheeler destaca a importância de um sistema inteligente de identidade de 

marca, frisando que, seja qual for o tamanho da empresa, uma identidade bem construída 

posiciona-a em um caminho promissor. E, além de diferenciar a marca de seus concorrentes, 

transmite respeito pelo cliente e facilita a compreensão de suas vantagens. A autora ressalta 

que um nome fácil de lembrar e um design diferenciado são elementos essenciais para uma 

identidade de sucesso (WHEELER, 2012). 
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É importante lembrar que identidade de marca não se limita apenas a identidade 

visual, mas tudo que possa servir de caracterização que facilite seu reconhecimento pelo 

público. Por isso, o design da marca é tão essencial que, por mais perfeito que um nome 

pareça ser, ele só será notado pelos consumidores quando possuir um sinal gráfico. Cores e 

formas, quando bem trabalhados, atingem grande relevância e podem chegar a substituir o 

nome como elemento de identificação da marca (MARTINS, 2006). Assim como ao design 

da marca, a identidade visual corporativa representa de forma padronizada a empresa, facilita 

a identificação e o reconhecimento pelo público, e, se bem articulada, transmite a essência de 

seus valores. 

Já dizia o saudoso designer suíço Adrian Frutger, em um de seus escritos, quando se 

referia às linguagens visuais, que o consumidor não confia mais no produto anônimo, nem no 

serviço despersonalizado (FRUTGER, 2007).  Em contrapartida, uma marca bem construída, 

com elementos bem estruturados, é uma poderosa vantagem competitiva, porque atrai 

clientes, promove vendas, e, quando atrelado a uma boa comunicação, torna-se um forte elo 

entre marca e consumidor.  

 

CONTEÚDO DE MARCA COMO ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA DE 

RELACIONAMENTO 

O comportamento do consumidor passou por uma significativa mudança. O 

consumidor moderno está cada dia mais informado, ativo e atento aos produtos que 

consomem. Ele está sempre conectado, se une para conversar, luta a favor de uma causa, 

curte, compartilha experiências, indica, elogia, e, principalmente, reclama quando passa por 

constrangimentos advindos de uma determinada marca. Suas decisões não são mais 

inconscientes, ao contrário, são bem fundamentadas em informações. Não são mais passivos, 

mas também são ativos, oferecendo um feedback útil às empresas
6
. 

O consumidor não busca apenas pelos benefícios funcionais de um produto ou serviço. 

Ele quer substância, autenticidade, significância e conteúdo. Marcas sem conteúdo terão cada 

vez menos chances de sobreviver em um mercado formado por pessoas que compram o que 

agrega significado para suas vidas
7
. 
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Esse contexto exigiu novas posturas das empresas e o marketing passou por diversas 

evoluções para conseguir atender a essa demanda. Apesar de permanecer com o mesmo 

conceito, que é satisfazer desejos e necessidades do consumidor, ele precisou adaptar-se a 

contemporaneidade, desde o marketing 1.0, focado apenas no produto; o marketing 2.0, 

centrado no consumidor; o marketing 3.0, com estratégias voltadas para os consumidores 

conscientes; e agora, o novo modelo, denominado marketing 4.0, que combina a plataforma 

online e off-line
8
. A marca hoje passa a interagir com o consumidor como amigo, transpondo 

do modo vertical para o horizontal, fazendo parte de sua rede de relacionamento. Esse novo 

modelo de marketing traz o consumidor como advogado, transformando o cliente em um fiel 

defensor da marca (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).  

Além de oferecer produto e serviço que satisfaça os desejos e necessidades do 

consumidor, a marca precisa cativar e cultivar o relacionamento duradouro com ele. O 

ambiente digital encurta esse espaço e favorece a customização para atender as necessidades 

individuais de cada consumidor. Aproveitando-se desse espaço, a marca precisa desenvolver 

para o consumidor, um conteúdo relevante, que lhe desenvolva a confiança em seus produtos, 

para que ele se sinta na função de advogado de defesa da marca, isto é, aquele que garante que 

ela tem qualidade e presta um bom serviço. O conteúdo é parte integrante do marketing, e 

pode ser definido como ferramenta de descoberta, de informação, de vendas e de 

relacionamento com o público de uma empresa. Ele consiste em definir esse público, 

estabelecer os pontos de conexão, entregar valor e educar o cliente com formas de conteúdo 

nas mais variadas modalidades, medindo cada etapa do relacionamento para manter esse 

conteúdo sempre relevante para o consumidor (REZ, 2016). O marketing de conteúdo baseia-

se na premissa de que, ao oferecer algo de valor para o cliente, a empresa está criando um 

relacionamento saudável, baseado na confiança, diferente do modelo tradicional. Através do 

conteúdo qualquer empresa pode se tornar uma autoridade na sua área de atuação
9
. 

O canário digital permite criar a própria audiência, atrair e conquistar o público que 

deseja. Muitas empresas têm inovado em seus segmentos, através das plataformas digitais e 

da interatividade com o público. Nos meios digitais, a empresa interage não apenas com 

consumidores, mas com um grupo de seguidores que admiram a marca, ou o conteúdo dela. 

No entanto, é preciso entender e atender também esse grupo de admiradores. Interagir com os 
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seguidores é estar presente no ambiente digital, monitorando suas percepções e oferecendo 

soluções para eventuais contratempos advindos da marca.  

As empresas que utilizam corretamente as ferramentas de comunicação e 

oferecem produtos que atendam as expectativas e criem um relacionamento com 

esses consumidores, farão deles sua maior mídia. 

 

HOX GOURMET BURGERS 

A Hox Gourmet Burgers é uma microempresa, situada na cidade de Garanhuns, estado 

de Pernambuco, e surgiu como um sonho da empreendedora Camila Vieira, que é formada em 

gastronomia e, ao retornar da cidade de Recife para sua cidade natal, Garanhuns, no ano de 

2013
10

, juntou todas as suas economias para montar nos fundos da casa de sua mãe uma 

cozinha industrial para fabricação de hambúrgueres. Com o apoio e incentivo do irmão, 

Hermano Vieira, Camila passou a fabricar hambúrgueres bem elaborados, feitos com 

produtos selecionados. Começou a venda através do Delivery, por meio da divulgação nas 

páginas das redes sociais Facebook
11

, Instagram
12

 e também pelo Whatsapp. 

Logo de início, antes da divulgação do produto, Camila pensou em um nome e uma 

marca que representasse bem sua micro empresa. Foi quando surgiu a ideia do nome Hox, por 

ser um nome curto e de boa sonoridade. A partir daí, foi criado um design que representasse 

bem, tanto o nome quanto o segmento da empresa, atraves de um profissional da área de 

design, que produziu a representação gráfica de sua marca, elaborando, desde a criação do 

conceito a toda comunicação visual da empresa. 

Quando foi trabalhada a parte visual da empresa, uma cultura também foi estabelecida, 

para dar mais foco ao nome, de modo que, as pessoas, quando com fome, não quisessem 

comer um hambúrguer qualquer e sim, um Hox. Daí então foram trabalhadas, nas redes 

sociais, publicações diferenciadas, com conteúdo inovador, mensagens criativas e bem 

humoradas, que atraiam cada dia mais seguidores. De início, Camila, pedia para os amigos e 

familiares curtir a página e compartilhar suas publicações. A partir de então, o número de 

seguidores foi crescendo e, em pouco tempo, a página do Facebook atingiu 1.000 seguidores.  

Com a boa aceitação do produto no mercado, trazendo, consequentemente, o aumento 

das vendas, houve a necessidade de abrir um local para receber o público. E no ano de 2015, 
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abriu a hamburgueria Hox Goumet Burgers, que atraiu a atenção de todos que passavam pela 

rua, pelo contraste amarelo e preto de sua fachada. 

Para realização deste estudo de caso, optou-se pela pesquisa bibliográfica, que procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas e pode ser realizada 

independentemente ou como parte de outro tipo de pesquisa (RAMPAZZO, 2002). E também 

foi feito um estudo de caso, que é uma pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, 

grupo ou comunidade para examinar aspectos variados de sua vida (idem, ibdem). 

A princípio, a pesquisa bibliográfica construiu todo o embasamento teórico deste 

estudo. Logo após, utilizamos a metodologia de estudo de caso a partir de perguntas e 

observações. 

O estudo teve início a partir de uma observação prévia da presença da Hox Burgers 

nas redes sociais. Em continuidade, entrevistamos a proprietária para informações mais 

detalhadas. 

De início, o que nos chamou a atenção, foi o design da marca e a presença digital. O 

design da marca Hox é bem construído, com elementos minimalistas, que remete ao desenho 

de um hambúrguer, utilizando-se apenas das cores preto e amarelo.  

 

Foto 1: 

Fonte: www.facebook.com/hoxburger 

 

A página da Hox no Facebook é bem administrada. São postados conteúdos periódicos 

com temas diversificados, aproveitando-se de personagens de filmes, desenhos animados e 

fatos da atualidade, para atrair e engajar o público com a marca. Hoje a página soma mais de 

4.400 seguidores, todos com alcance orgânico. 

 

 

 



    

Foto 2: 

Fonte: www.facebook.com/hoxburger 

 

Foto:3 

 

 

 

 

 

                              Fonte: www.facebook.com/hoxburger 

 

Foto:4 

 

                                  Fonte: www.facebook.com/hoxburger 

Foto:5 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camila via whatsapp 
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      Toda a comunicação da Hox na rede social e fora dela é atrativa. Pela profissionalização 

do conteúdo das publicações, a primeira impressão que se tem é que a Hox é uma franquia, 

mas trata-se de uma micro empresa. A comunicação visual do ambiente, a identificação dos 

seus produtos, a nomenclatura de cada produto que surge, enfim, tudo isso é bem articulado, 

transmitindoa ideia de empresa séria e preocupada com o cliente. 

 Ao entrevistarmos a proprietária, obtivemos todas as informações que constitui a 

história da Hox, descrita no início deste tópico. Com isso, vimos a preocupação da empresa 

em relação á apresentação de sua marca, que, apesar de ser micro empresa, tem o desejo de 

expansão.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto, a gestão da marca é uma forma promissora para alcançar, impactar e reter 

o cliente. Comunicar a marca com clareza, por meio do design, de um bom discurso e de um 

bom relacionamento através do monitoramento de suas percepções é eixo que transpõe a 

marca para patamares elevados e faz com que ela seja vista de forma positiva pelo público, 

seja ele consumidor ou não. 

Muitas empresas perpetuam uma visão distorcida sobre marcas e atribui a eficiência de 

sua gestão às grandes organizações que investem pesado em propaganda e contratação de 

pessoas especializadas, o que pode ser considerado um grande equívoco, pois as pequenas 

empresas detêm em suas mãos um grande potencial de trabalhar com clareza as suas marcas, 

justamente pela proximidade que elas têm com o público alvo. Isso faz com que a Hox seja 

destaque entre tantas outras empresas, independente de porte, que se assentam na cidade e já 

pode ser considerada um solo fértil, germinando suas sementes. 

E mesmo que gestão de marca tenha resultado positivo, ela não são perceptível em 

curto prazo, e isso leva a maioria das pequenas empresas a não investirem na construção de 

suas marcas. Devido à necessidade de sobrevivência do negócio, os pequenos empresários 

costumam priorizar ações mais voltadas para efeitos de curto prazo, como promoções 

periódicas. Também é perceptível que boa parte delas, independente de porte, o modelo de 

marketing constituído pelo branding, com objetivo de gerar valor pra a marca, tem sido ponto 

de partida para construir marcas fortes e competitivas no mercado. E marcas bem construídas 

tornam-se um forte elemento na escolha de um produto ou serviço, além de atrair a empatia e 

a fidelidade dos consumidores, construindo com eles laços fortes e duradouros. 
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