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ANDRÉIA 
MENEGUETE

É jornalista pós-graduada em Estética e Gestão da Moda pela 
USP, em Branding pela Business School São Paulo, com 
especialização em Fashion Business & Brand Management 
pelo Istituto Marangoni de Londres. É pós-graduanda em 
Cultura Material & Consumo pela USP.

Com 17 anos de experiência no segmento de comunicação, é 
diretora criativa da agência IAM Inteligência em Moda e há 7 
anos é professora de Jornalismo de Moda e Comunicação 
Estratégica de Moda na FAAP. 

Já atuou como jornalista freelancer da Vogue Brasil e marketing 
do estilista Ricardo Almeida, coordenadora de planejamento 
de branding na INPRESS para O Boticário, consultora de 
comunicação estratégica na Editora Trip para Natura e editora 
de beleza da revista Glamour. 

@ameneguete
@iam.inteligenciaemmoda

me segue aí:











BUT FIRST,
COFFEE AND... MUITA LEITURA 
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https://www.businessoffashion.com/

https://www.voguebusiness.com/

https://ffw.uol.com.br/ https://wwd.com/

https://www.wgsn.com/blogs/

https://theimpression.com/

https://br.fashionnetwork.com/

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/fashion/https://www.theguardian.com/fashion

https://www.vogue.co.uk/tags/suzy-menkes-person

RONDA FASHION DE LEITURA
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Se conteúdo é o novo 
preto. Temos que vestir a 
marca da melhor forma.

Mas temos que pensar 
antes no branding
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COMO PENSAR 
O BRANDING DE 
FORMA EFICIENTE NO 
CONTEÚDO DE MARCA
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COMO ENTENDER 
O BRANDING

NEGÓCIO

MARCA

COMUNICAÇÃO

Qual é a estratégia do negócio que você tem como 

desafio? Para compreender a marca e fazer a 

comunicação, antes de tudo tem que entender o que 

significa o negócio internamente, frente ao consumidor 

e aos concorrentes. 

A marca deve ser pensada, construída e posicionada para 

ajudar a solucionar os desafios de negócio. Como a sua 

marca deve ser frente ao segmento, target, diferenciação da 

concorrência? O que ela deve dizer quando se pensar no 

negócio? 

A comunicação é o momento que você manifesta a 

marca, como coloca ela no mundo. Qual é a forma que 

você escreve sobre a sua marca? E as imagens? O tom 

de voz? Falar sobre produto não é falar sobre marca. 

Uma forma de gerir a marca 
(características e diferenciais) de 
um jeito estratégico (negócio) 
criando valor e sentido 
(comunicação) para os clientes. 
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BRANDING
É a gestão estratégica de uma marca em 

seus diferentes pontos de contato. É o 

pensar a marca de um jeito que ela consiga 

passar seu posicionamento de jeito único, 

com consistência,  coerência e frequência
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Imagem Reprodução | Fonte Adaptada de Davis & Dunn 2002. POSNER, Harriet. 
Marketing de Moda. Pag. 157,2015

PONTOS DE 
CONTATO DA 
MARCA

PONTOS DE 
CONTATO DA 

MARCA

PROMOÇÃO
DE VENDAS

CARTÃO DE 
VISITA

AROMAS E
CHEIROS

ANÚNCIOS 
IMPRESOS DE 

RÁDIO E TV

EMBALAGENS

FUNCIONÁRIOS

VÍDEOS DE 
TREINAMENTO 

UNIFORMES E FROTA 
DE FUNCIONÁRIOS

IMPRESSOS

NOME E 
SLOGAN

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

AÇÕES CÍVIS

RELAÇÕES 
PÚBLICAS

WEBSITES

MALA DIRETA

SONS ARQUITETURA DE 
LOJAS E SEDE
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* BATEY, Mark. O Significado da Marca, 2009.

MARCA PERCEPÇÃO DO 
CONSUMIDOR 

SIGNIFICADO 
REAL DA MARCA

“... associações, 
crenças e sensações 

que os consumidores 
têm a respeito de 

uma marca...” 

“...  percepção do 
consumidor  e sua 

interpretação de um 
agrupamento de 

atributos, benefícios e 
valores associados a ela.” 

“... Um nome, um termo, um 
sinal, um símbolo, um 

desenho ou uma combinação 
entre eles, que tencione 

identificar os bens e serviços 
e diferenciá-los dos 
competidores"...” 

Transcende a representação física e 
gera uma identidade distintiva, que 
representa algo para o consumidor 

além de produto. 

A marca precisa ter um significado 
para poder ser consumida. Vai 
além do funcional, do tangível.

Frequência dos encontros com a 
marca (em diferentes pontos de 

contato) geram a rede associativa = 
engrama da marca.

CONSUMIDOR X MARCA: SIGNIFICADO E RELAÇÃO 



* BATEY, Mark. O Significado da Marca, 2009.

RELACIONAMENTO COM A MARCA  

SIGNIFICADO
RELEVANTE

RELACIONAMENTO 
POSITIVO

ESCOLHA LEALDADE NO 
CONSUMO

CONTRATO 
ESTABELECIDO
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Quando o 
cliente é fiel:

1. Não pensam em outras marcas.
2. Pedem a marca pelo nome
3. Recomendam a marca a amigos.
4. Eles esperam para adquirir a marca.
5. Eles aceitam extensões 
6. Pagam um preço mais caro
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“Uma marca é a somatória dos benefícios 

tangíveis e intangíveis oferecidos por um 

produto ou serviço e abrange toda a 

experiência do cliente”

How Brands Work, Chartered Institute of Marketing

* POSNER, Harriet. Marketing de Moda , 2015.



“Uma marca existe em um espaço psicológico, na mente das pessoas, dos 

consumidores. Consiste em uma entidade perceptual, com um conteúdo psíquico 

previamente definido, mas que é absolutamente dinâmico, orgânico e flexível. 

A publicidade é o meio que nos permite ter acesso à mente do consumidor, criar o 

‘estoque’ perceptual de imagens, símbolos e sensações que passam a definir a 

entidade perceptual que chamamos marca ”  

Clotilde Perez, Signos da Marca: Expressividade e Sensorialidade

Marca: entidade perceptual 
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“Se não houver conteúdo 

a grife é apenas uma casca 

que pode quebrar mais fácil” 

Ana Couto, CEO da Agência Ana Couto Branding

Não é só 
textinho!
É consistência 
de marca pelo conteúdo
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AMARO
Brand Persona:
a amiga descolada fashion que sabe de 
todas as dicas bacanas de moda do 
momento e monta as produções da melhor 
forma. É digital, jovem e muito acessível 



\
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\

https://live.amaro.com/inside-amaro/looks-entrevista



https://www.youtube.com/watch?v=7-BaBb4Evzw


RESERVA
Brand Persona:
o homem escrachado, mas engajado, que 
gosta de curtir a vida e valoriza o humor 
acima de tudo. Te convida sempre para 
tomar uma cerveja para bater um bom 
papo. Divertido, jovem e descolado.



\



\

https://www.youtube.com/watch?v=kYinwiH9pD0


https://www.youtube.com/watch?v=aEOXRBx118o


WESTWING
Brand Persona:
mulher que faz curadoria de estilo e tem uma 
sofisticação aguçada, mas que sabe buscar boas 
oportunidades de preço. É jovem, global e 
valoriza os bons momentos da jornada. 
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\



FARM
Brand Persona:

menina carioca da zona sul, que vai além 
da praia. Leve, jovem, divertida, com 

muito frescor. Ela deseja se destacar por 
meio da sua energia.
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https://www.youtube.com/watch?v=ojBufhpPgMo

From London With Love Romeu Beckham 
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BRANDED 
CONTENT

COMO FAZER CONTEÚDO PARA
UMA MARCA  DE FORMA RELEVANTE



\



\

AMENEGUETE.COM.BR







iaminteligenciaemmoda.com.br



CONSIDERAÇÕES PARA
O CONTEÚDO DE MARCA

1. Fazer um calendário macro considerando que o 

posicionamento de marca tem que ser considerado 

na produção de conteúdo. 

2. A narrativa visual tem que considerar o “espaço 

perceptual” da marca, pois o consumidor tem que 

se envolver com todo o universo da marca e seus 

significados.

3. Pergunte sempre antes de produzir: qual a 

mensagem de marca que eu quero levar para o meu 

cliente? Como a marca pode ser atrativa?
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ACESSO AO MATERIAL DA AULA
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OBRIGADA
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