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(público estratégico) 

 (empresa) 
A maneira de falar dos pontos de 

contato deixa transparecer nas 

entrelinhas que tipo de pessoa 

(simbólico – arquétipo). 

Por cultura 

entende-se: 

Sistema de valores 

Fontes de 

inspiração de 

marcas 

Existe identificação do público 

com a marca.  Como a marca se 

vê. 

Conjunto de características 

objetivas que se sobressaem 

(como imediatamente a marca é 

citada em pesquisa - tangível) 

Maneira pela qual a 

marca entrega ou 

comunica a cultura 

que representa. 

As vezes, em serviço 

o relacionamento se 

dá quase 

exclusivamente com 

pessoas, sem muita 

consistência. 

São as percepções que os 

públicos estratégicos têm 

quando sua imagem está 

associada à marca. 

Como ela se 

apresenta 

Como ela 

se vê 













Questões para responder em dupla. 

Verdadeiro ou falso. 

Escolher uma opção. 

Desempate da rodada. 



Começando com a clássica marca do Carrefour. Há teorias de 

que é um saci azul, um alienígena de gorro, âncoras de navios e 

gorda de biquíni. É verdadeiro ou falso afirmar que é um 

simples C vazado? 

1 



VAIO é uma marca de notebooks, produzida pela Sony. É verdadeiro ou falso 
afirmar que o VA na verdade significa o sinal analógico e o IO significa a 
linguagem binária dos computadores? 

2 



Amazon.com é uma empresa de comércio eletrônico. É verdadeiro ou falso 

afirmar que a seta amarela é um sorriso?  

3 



Fedex  é uma empresa americana de transporte expresso de correspondências, 
documentos e objetos, oferecendo ainda vários serviços de logística. É 
verdadeiro ou falso afirmar que a seta entre o E e o X foi proposital para indicar 

velocidade? 

4 



Yoga Austrália é uma associação de professores de yoga. É verdadeiro ou falso 
afirmar que o espaço entre a perna e o braço tem o formato do mapa da 

Oceania? 

5 



Essa empresa trabalha com o quê? O que essa marca significa?  

 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto 

Emplastro? 

 

a) Cotonetes 

b) Band-aid 

c) Risqué 

 

1 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto 

Elastano? 

 

a) Lupo 

b) Lycra 

c) Valisere 

 

2 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto amido 

de milho? 

 

a) Maizena 

b) Delícia 

c) Becel 

 

3 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto 

Iogurte? 

 

a) Ades 

b) Polenguinho  

c) Danone 

 

4 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto vidro 

borossilicato? 

 

a) Tramontina 

b) Juicer Walita 

c) Pyrex 

 

5 



Qual era o nome da máquina que a Kibon criou? Qual o 

nome da cidade e do estado onde foi feita a ação? 

 

Veja o vídeo da Kibon 



É verdadeiro ou falso afirmar que o espaço entre o F e as linhas 

de velocidade em vermelho formam o número 1? 

1 



É verdadeiro ou falso afirmar que o site para compra de fontes, 

utiliza o F em formato de escrita cuneiforme antiga? 

2 



É verdadeiro ou falso afirmar que Elettro Domestici é uma 

empresa de eletrodomésticos e eletrônicos britânica, além de 

formar suas inicias, a marca também forma uma tomada? 

3 



É verdadeiro ou falso afirmar que a marca da ONG em prol da 

África tem à primeira vista só o mapa do continente, mas depois 

percebe-se uma criança e uma mulher se olhando? 

4 



É verdadeiro ou falso afirmar que a marca do zoológico do The 

Bronx tem as pernas das girafas formando seus prédios, 

natureza no meio da cidade? 

5 



Essa empresa trabalha com o quê? O que essa marca significa?  

 



Qual das opções abaixo é a marca que se juntou a Natura 

Plant para a ação dentro do cinema? 

 

a) Ingresso.com 

b) Ingresso.net 

c) Ingressofacil.com 

 

1 

Veja o vídeo da Natura 



Qual é o slogan da propaganda da marca Vivo nesse 

comercial? 

 

a) Vivo. A qualquer hora. 

b) Vivo. Tecnologia sempre. 

c) Vivo. Conexão como nenhuma outra. 

 

2 

Veja o vídeo saudade do vovô - Vivo 



Qual das opções abaixo é o slogan da marca de papel 

higiênico Le Trèfle? 

 

a) Paper is the future 

b) With extra paper 

c) Paper is better 

 

3 

Veja o vídeo Le Trèfle 



Quais as empresas que se uniram para fazer essa ação? 

 

a) Bar Aurora e Boteco Ferraz 

b) Bar Valet e Boteco Drunk 

c) Bar  Seguro e Boteco Alianz 

 

4 

Veja o vídeo Drunk Valet 



Qual das opções abaixo é o carro que estava sendo 

anunciado? 

 

a) Gol 

b) Siena 

c) Pálio 

 

5 

Veja o vídeo Tamo Junto 



Veja o vídeo sobre amigos 

Qual o horário que o amigo liga para pedir ajuda e qual o valor que 
ele pede para que lhe ajude?  



Qual é o nome e o slogan dessa marca/empresa? 

1 

Formar 3 grupos na sala 



2 

Qual é o nome dessa marca/empresa? 



3 

Quais os nomes dessas (3) marcas/empresas? 



RESPOSTAS 



Começando com a clássica marca do Carrefour. Há teorias de 

que é um saci azul, um alienígena de gorro, âncoras de navios e 

gorda de biquíni. É verdadeiro ou falso afirmar que é um 

simples C vazado? VERDADEIRO 

1 



VAIO é uma marca de notebooks, produzida pela Sony. É verdadeiro ou falso 
afirmar que o VA na verdade significa o sinal analógico e o IO significa a 
linguagem binária dos computadores? VERDADEIRO 

 

2 



Amazon.com é uma empresa de comércio eletrônico. É verdadeiro ou falso 

afirmar que a seta amarela é um sorriso? VERDADEIRO 
 

3 



Fedex  é uma empresa americana de transporte expresso de correspondências, 
documentos e objetos, oferecendo ainda vários serviços de logística. É 
verdadeiro ou falso afirmar que a seta entre o E e o X foi proposital para indicar 

velocidade? VERDADEIRO 
 

4 



Yoga Austrália é uma associação de professores de yoga. É verdadeiro ou falso 
afirmar que o espaço entre a perna e o braço tem o formato do mapa da 

Oceania? VERDADEIRO 

 

5 



Essa empresa trabalha com o quê? O que essa marca significa?  

 

Sorveteria americana que em seu logo faz referência aos seus 31 
sabores disponíveis. 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto 

Emplastro? 

 

a) Cotonetes 

b) Band-aid 

c) Risqué 

 

1 

Band-aid. 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto 

Elastano? 

 

a) Lupo 

b) Lycra 

c) Valisere 

 

2 

lycra. 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto amido 

de milho? 

 

a) Maizena 

b) Delícia 

c) Becel 

 

3 

maizena. 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto 

Iogurte? 

 

a) Ades 

b) Polenguinho  

c) Danone 

 

4 

Danone. 



Qual das opções abaixo é uma metonímia do produto vidro 

borossilicato? 

 

a) Tramontina 

b) Juicer Walita 

c) Pyrex 

 

5 

Pyrex. 



Qual era o nome da máquina que a Kibon criou? Qual o 

nome da cidade e do estado onde foi feita a ação? 

 

Veja o vídeo da Kibon 

Máquina que compartilha felicidade. Rua da 

felicidade, cidade Pirenópolis, Goiás. 



É verdadeiro ou falso afirmar que o espaço entre o F e as linhas 

de velocidade em vermelho formam o número 1? VERDADEIRO 

 

1 



É verdadeiro ou falso afirmar que o site para compra de fontes, 

utiliza o F em formato de escrita cuneiforme antiga? FALSO 

2 

O MY que formam uma mão. 



É verdadeiro ou falso afirmar que Elettro Domestici é uma 

empresa de eletrodomésticos e eletrônicos britânica, além de 

formar suas inicias, a marca também forma uma tomada? 

VERDADEIRO 

 

3 



É verdadeiro ou falso afirmar que a marca da ONG em prol da 

África tem à primeira vista só o mapa do continente, mas depois 

percebe-se uma criança e uma mulher se olhando? 

VERDADEIRO 

 

4 



É verdadeiro ou falso afirmar que a marca do zoológico do The 

Bronx tem as pernas das girafas formando seus prédios, 

natureza no meio da cidade? VERDADEIRO 

 

5 



Essa empresa trabalha com o quê? O que essa marca significa?  

 

Famoso chocolate. Há um urso que está no alpe suíço. É uma marca 

de chocolate suíço, produzida na cidade de Berna, onde nas 
montanhas há um urso com símbolo.  



Qual das opções abaixo é a marca que se juntou a Natura 

Plant para a ação dentro do cinema? 

 

a) Ingresso.com 

b) Ingresso.net 

c) Ingressofacil.com 

 

1 

Veja o vídeo da Natura 

Ingresso.com  



Qual é o slogan da propaganda da marca Vivo nesse 

comercial? 

 

a) Vivo. A qualquer hora. 

b) Vivo. Tecnologia sempre. 

c) Vivo. Conexão como nenhuma outra. 

 

2 

Veja o vídeo saudade do vovô - Vivo 

Vivo. Conexão como nenhuma outra.  



Qual das opções abaixo é o slogan da marca de papel 

higiênico Le Trèfle? 

 

a) Paper is the future 

b) With extra paper 

c) Paper is better 

 

3 

Veja o vídeo Le Trèfle 

With extra paper.  



Quais as empresas que se uniram para fazer essa ação? 

 

a) Bar Aurora e Boteco Ferraz 

b) Bar Valet e Boteco Drunk 

c) Bar  Seguro e Boteco Alianz 

 

4 

Veja o vídeo Drunk Valet 

Bar Aurora e Boteco Ferraz.  



Qual das opções abaixo é o carro que estava sendo 

anunciado? 

 

a) Gol 

b) Siena 

c) Pálio 

 

5 

Veja o vídeo Tamo Junto 

Pálio.  



Veja o vídeo sobre amigos 

Entre 1h e 5h da manhã. 300 euros. 

Qual o horário que o amigo liga para pedir ajuda e qual o valor que 
ele pede para que lhe ajude?  



2 

Qual é o nome dessa marca/empresa? 

American Airlines. 



3 

Quais os nomes dessas (3) marcas/empresas? 

Mozilla Firefox. Herbalife. Terra.  
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