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resumo

palavras-chave

Design de comunicação, gestão de design, marketing, 

globalização, estratégia, produtos tradicionais, Algarve.

O mundo é gerido por mercados dinâmicos, tendências consistentes, grandes empresas, 

poderosas marcas e consumidores exigentes. Na base do estudo desse domínio estão 

disciplinas como a gestão, o marketing, o design e a comunicação, que contribuem 

amplamente e num esforço conjunto, para criar e desenvolver as melhores e mais 

adequadas soluções para os principais problemas do século XXI. 

Os últimos dez anos compuseram um período de avanços, positivos e negativos, que 

possibilitaram a (r)evolução destas áreas. Não só no seu campo de actuação mas transpondo 

barreiras e criando um ambiente multidisciplinar que permite conciliar conceitos como 

design e comunicação (design de comunicação), design e gestão (gestão do design), 

marketing e gestão (gestão de marketing), resultando numa abordagem mais específica e 

próxima de uma potencial necessidade detectada. Este factor permitiu conceber grupos 

mais específicos de consumidores a quem se satisfazem mais eficaz e eficientemente, as 

necessidades, gostos e desejos. Procuram-se e encontram-se elementos de diferenciação, 

lacunas na vasta oferta dos vários mercados, tentando perceber o que poderá faltar, 

completando com o que, potencialmente, existe. Uma das lacunas encontradas assenta 

numa tendência crescente da procura e exploração dos produtos tradicionais de um país 

ou mesmo de uma região.  

A questão de investigação compõe a análise situacional de quatro produtos da região do 

Algarve – alfarroba, amêndoa, figo e medronho – com o objectivo de perceber o seu papel na 

economia e cultura algarvias. Procedeu-se, para isso, à consulta de uma vasta lista bibliográfica 

que permitiu construir um corpo crítico literário, a partir do qual se percebeu que, existe uma 

multiplicidade de estratégias comunicacionais que nos leva a explorar apenas um dos quatro 

produtos. Optou-se pelo medronho e, a partir daí, desenvolveu-se um plano de design de 

comunicação. Este permitiu, com as suas inúmeras e versáteis tipologias, produzir notoriedade 

e reconhecimento do produto. Pretendeu-se configurar os meios próprios das várias áreas 

numa campanha de promoção de âmbito nacional, combinando os conceitos de tradição e 

modernidade. Foi feito um aproveitamento de um produto tradicional como objecto de um 

tratamento comunicacional moderno. Aplicaram-se conhecimentos das áreas de marketing, 

gestão e design de comunicação e gráfico.
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The world is managed by dinamic markets, consistent tendencies, great companies, 

powerfull brands and demanding consumers. In the core of the study of this domain 

are subjects such as management, marketing, design and communication, which widely 

contribute as a joint effort to create and develop better and more adequate solutions to 

the main problems of the 21st century.

The last ten years compose a period of positive and negative advances that enabled the 

(r)evolution of these areas. Not only in their specific field but overlaping barriers and 

creating a multidisciplinary environment that enables the conciliation of concepts such 

as design and communication (communication design), design and management (design 

management), marketing and management (marketing management), following in a 

more specific and close approach to a potential need. This factor allowed to conceive 

more specific groups of consumers to whom needs, wants and wishes are more effective 

and efficiently satisfied. We search for differentiation elements, gaps in the vast offer 

of various markets, trying to understand what could possibly be missing and fulfilling 

with what there already is. One of the gaps settles on a growing tendency of searching 

and exploiting the traditional products of a country or region.

The main question depends on the analysis of four products of the Algarve region - 

carub, almond, fig and arbutus berry - with the purpose of understanding their role 

in the Algarve’s economy and culture. The multiplicity of communicational strategies 

makes it less possible the re-use of all the four products. So we chose the arbutus berry 

and, from that on, developed a communication design plan which allowed, with its 

numerous and versatile typologies, to produce promency and recognition of the product. 

We intented to combine the means of the different areas in a national promotion 

campaign, assorting concepts such as tradition and modernity. The traditional product 

was re-used as an object of a modern communicational treatment. Areas like marketing, 

management, communication and graphic design were used.

abstract

key-words

Communication design, design management, marketing,

globalization, strategy, traditional products, Algarve.
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O mundo que conhecemos está a viver uma verdadeira revolução de padrões sociais, 

culturais, económicos, ambientais, tecnológicos e estruturais. As alterações dos últimos 

cem anos mostram que nos tornámos num mundo convergente, onde os limites 

deixam de existir, as barreiras são minimizadas e as fronteiras ultrapassadas. Os avanços 

tecnológicos, os fluxos de informação e as trocas sócio-económicas são processos-chave 

para a evolução, assim como a preocupação com as questões ambientais ou o combate 

à fome. Questões que levantam controvérsias e debates discutidos por peritos, políticos, 

jornalistas, pessoas e grupos de pessoas que tenham consciência e conhecimento da 

situação que se vive actualmente. 

A *globalização é um dos fenómenos mais importantes das sociedades contemporâneas e 

tem vindo a institucionalizar vários processos que aceitamos, actualmente, como comuns 

ou estandardizados. A facilitação de negociações, transacções, entendimentos, permite 

gerar a partilha de culturas, tradições, informação, estilos de vida e, até, a massificação e 

normalização dos padrões e hábitos de consumo. Desenvolve-se uma espécie de conjugação 

de necessidades e desejos, não só de indivíduos e consumidores, mas de empresas, 

organizações, instituições e mercados. Theodore Levitt (1983) afirmou que “(...) o mundo 

se está a tornar num mercado comum onde as pessoas partilham as mesmas necessidades 

básicas, gostos e desejos, independentemente do sítio onde vivem”. Mas rapidamente se 

dissipou esta ideia, de que as necessidades e desejos convergem, para começarem a existir 

*segmentos, nichos, clusters, com gostos mais específicos e vontades menos massificadas. 

A última década constituiu um rápido progresso nos processos globais que moldam as 

relações do nosso planeta, ao mesmo tempo que contemplam amplos impactos, não só a 

nível global, mas local e regional (Eunson, 2008; Suchácek, 2008). Essa é a questão essencial 

desta investigação, a importância da *glocalidade. Deve ser compreendida, também, 

como um processo que envolve uma série de conotações económicas, institucionais e 

sócio-culturais, ao mesmo tempo que se observam manifestações globais em localidades 

concretas (Suchácek, 2008). 

A glocalização engloba dois processos distintos: a própria globalização e localização. 

Enquanto a localização se refere aos seres humanos, assuntos individuais, organizações, 

comunidades ou localidades, a globalização foca os processos planetários. Também 

pode ser vista como uma forma de “pensar global e agir local”, uma estratégia mais 
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adequada ao desenvolvimento de um futuro mais sustentável e que permite expressar 

as capacidades humanas às várias escalas territoriais. Isto permitiu a entidades como a 

McDonald’s, a Starbucks ou a Nestlé, manipularem a sua estratégia de marca global a uma 

escala local. Começou a detectar-se uma tendência de que os consumidores procuram 

identificar-se, cada vez mais, com os produtos que consomem e os serviços que usufruem, 

surgindo, portanto, uma oportunidade de mercado. A cadeia de fast food McDonald’s, 

em vez de ostentar um menu igual em todos os países onde marca presença, integra 

antes ligeiras variações que lhe permitem criar maior empatia com os seus clientes – 

no caso de Portugal, existe uma variedade de sopas por que se pode optar. Também o 

Starbucks acrescentou à sua vasta lista de cafés, o expresso, que se assemelha à famosa 

bica portuguesa. São pequenas alterações que podem fazer toda a diferença no que refere 

ao sucesso das marcas e dos seus produtos.

Reestruturam-se, assim, os princípios das estratégias empresariais globais, que convergem 

em duas opostas: marcas ou produtos globais promovidos a uma escala local. Isto significa 

que, apesar deste fenómeno de padronização mundial, as pessoas continuam a preferir o 

gosto local.

Na essência destas estratégias está outro tipo de fenómeno das sociedades contemporâneas: 

o design. O seu core multidisciplinar ensina quaisquer entidades a serem capazes de 

inovar, criar algo que não existia antes, renovar, ressuscitar formas e formatos, materiais 

e produtos, adequar às necessidades e concretizar desejos. É uma poderosa ferramenta 

para captar o melhor do mundo em que vivemos. Sob a sua condição de conteúdo, 

produto, processo e plano, o design tem um valor de pluralismo sistemático radical, isto 

é, possibilita o desenvolvimento de uma conversa entre indivíduos com um espectro 

alargado de perspectivas e experiências, permitindo a concepção, planeamento e resultado 

(Margolin & Buchanan, 1995). Pretende-se analisar, nesta investigação, o foro do plano, 

do processo e do planeamento. 

Como pode o design contribuir, de forma positiva, para a recuperação de elementos perdidos 

de uma cultura regional? Esta tendência tem representado o ponto de viragem de várias 

marcas e produtos há muito esquecidos. Oliveira das Neves (2003) constatou que, nos 

últimos anos, se tem assistido a um reconhecimento das produções tradicionais de 

qualidade, tanto pelo público consumidor como pelas regulamentações nacionais e 

comunitárias, num “processo de gradual saída da marginalidade social e económica” 

(Oliveira das Neves 2003). Ou seja, a procura tem-se vindo a intensificar por estes produtos 
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que representam uma cultura e tradição específicas, por vezes esquecidas ou debilitadas 

pelos gigantes que dominam os mercados e uma grande parte dos consumidores. 

É sob esta premissa que esta investigação assenta. Portugal tem a sua localização na 

cauda da Europa, mas, como país privilegiado pela natureza, abunda em certas matérias-

primas. Rodeado pelos mares do Atlântico e vizinho de Espanha, traz-nos riqueza e 

variedade paisagística, gastronómica, climática e lúdica. O sul português contribui com as 

suas praias, serras e campos, orla de um dos mais abundantes *plantais que circundam o 

Mediterrâneo. A quantidade de diferentes espécies existentes foi, ao longo dos tempos, uma 

das principais fontes de alimento a nível nacional. Hoje em dia, o cenário é completamente 

diferente, e uma parte dessas plantações e dos seus produtos entrou em declínio; seja por 

abandono, escassez e rentabilidade, falta de apoios, financeiros, culturais, sociais, pela 

procura de produto estrangeiro ou pelo aumento da concorrência. Há mil e um factores 

que justificam a falta de interesse nos produtos nacionais. Tentar-se-á compreender a 

situação de quatro produtos típicos algarvios com o objectivo de seleccionar apenas um 

e desenvolver um plano de projecção comunicacional. Será confirmado ou contrariado o 

estatuto de declínio de produtos como a amêndoa, a alfarroba, o figo ou o medronho, 

tentando perceber o que aconteceu nas últimas décadas. Isto tudo, numa altura em que 

é feito um apelo incessante ao apoio das produções e produtos nacionais, pedindo aos 

consumidores que optem por estes em detrimento dos estrangeiros. Não é um pedido 

iludido, mas uma forma de voltar a dar vida ao melhor que Portugal tem para dar. 

Outra questão associada a esta problemática é a forma como estão a ser tratados esses 

produtos nacionais. Se são encarados como produtos de qualidade, se os consumidores 

realmente optam por eles no supermercado, se há alguma falha comunicacional entre os 

produtos e o consumidor. E se há, de que forma pode ser colmatada essa falha.

A resposta a todas estas questões insere-se na segunda parte desta investigação. 

Perceberemos de que forma o *design de comunicação e o *marketing poderão ser ferramentas 

fundamentais no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação adequada às 

necessidades de apenas um dos quatro produtos analisados. 

Para além de ser considerado uma área específica, o design de comunicação é também uma 

poderosa ferramenta de promoção e instigação de marcas, produtos, serviços e situações. 

As últimas décadas marcaram um ponto de viragem na percepção e mesmo operação desta 

abordagem; a comunicação visual tornou-se parte integrante da argumentação persuasiva 
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(Margolin & Buchanan, 1995). Através da combinação de metodologias, é possível criar e 

desenvolver vários suportes promocionais que se preocupem, por um lado, com concepções 

estéticas específicas, e por outro lado, com a eficiência da comunicação (Frascara, 2004). Esses 

suportes podem ser: catálogos, brochuras, livros, cartazes, e eventos, contribuíndo para o 

lançamento ou difusão em larga escala de produtos meramente regionais. Este fluxo contínuo 

de informação gera fenómenos de partilha, discussão, crítica e opinião com repercussões cada 

vez mais aceleradas, rápidas e com *feedback quase imediato. O facto de termos a possibilidade 

de partilhar qualquer momento da nossa vida, cultura e sociedade com o mundo, torna-

nos utilizadores e consumidores mais cépticos e desconfiados. Não só em relação à própria 

informação que emitimos, vemos e recebemos, mas também aos produtos e aos serviços 

de que tiramos proveito, ou mesmo a quem está do outro lado a receber. A qualidade 

daquilo que nos é dado, transmitido e vendido, molda os mercados, as empresas, as marcas e 

os consumidores – que são hoje entidades capazes de regular as tendências por que se regem 

aqueles que querem preencher o âmago das necessidades e desejos.

Para além de uma componente teórica de análise e investigação da situação dos produtos 

algarvios destacados, existirá uma componente de investigação activa, devidamente 

sustentada, constituida pelos materiais desenvolvidos na promoção de apenas um produto 

regional. Cingir-nos-emos a responder à principal questão de investigação: de que forma 

o design de comunicação pode ser utilizado, na prática, como estratégia de promoção de 

um produto regional algarvio? 

Comunicar a tradição: o design de comunicação na promoção de produtos tradicionais 

algarvios.

De que forma o design de comunicação pode ser utilizado, na prática, como estratégia 

para a promoção de um produto regional algarvio?

questão de investigação

título
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Os produtos tradicionais portugueses são uma das manifestações mais caracterizantes da 

nossa história e cultura. A sua personalidade repleta de potencial remonta aos tempos dos 

nossos bisavós que, desde sempre, passam técnicas, receitas, combinações e lendas. Foi a partir 

desse potencial que surgiu a ideia de renovar valores passados e ressuscitar experiências únicas. 

A amêndoa, a alfarroba, o figo e o medronho são quatro dos alimentos que mais 

enriquecem a nossa gastronomia e suscitam a *portugalidade que há em todo o povo 

português. Através de uma simples análise percebemos as suas origens, os seus cumes e o 

porquê do seu esquecimento. O desejo desta investigação é procurar os benefícios de um 

dos produtos e promovê-lo perante um mercado e um público.

A partir das tipologias de áreas como o design de comunicação e o marketing, propor-

se-á uma solução adequada às variantes sociais, culturais, económicas e tecnológicas 

impostas pelos avanços do século XXI. Uma solução que incluirá capacidades metódicas, 

criativas e uma dedicação particular. Não só por se tratar de uma temática inserida nas 

tendências das sociedades modernas mas por representar o que pode ser feito, num 

sentido de melhorar e reaproveitar recursos existentes em Portugal. 

O incentivo à procura daquilo que melhor nos caracteriza permite estimular os nossos 

valores, a nossa cultura, e a própria motivação de um povo que enfrenta períodos difíceis 

e precisa de todos e quaisquer motivos para acreditar que há uma resolução.

Identificar produtos tradicionais do Algarve em vias de declínio;

 1.1 Analisar o estado de cada um dos produtos identificados.

 1.2 Optar por um dos produtos.

Definir as áreas intervenientes no desenvolvimento da estratégia de promoção;

 2.1 Analisar cada uma das áreas, referenciando os seus pontos principais.

Executar diferentes esboços de comunicação;

 3.1 Apresentar diferentes abordagens que respondam às necessidades 

      comunicacionais do produto escolhido.

objectivos

motivação

1

2

3
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Experimentar diferentes materiais, técnicas e suportes;

 4.1 Perceber quais os formatos mais adequados à estratégia.

Preparar conteúdos da estratégia de comunicação;

 5.1 Criar e desenvolver as tipologias analisadas e mais adequadas à temática.

A consumação de uma investigação representa, sempre, um contributo positivo para uma 

ou mais entidades/indivíduos. A promoção de um produto regional sob vários formatos 

mexe com uma série de variáveis que podem usufruir dos resultados finais:

A primeira beneficiária da investigação e concretização do projecto serei eu. De uma 

forma geral, permitir-me-á aprofundar conhecimentos e aplicá-los na parte prática da 

questão. Ao desenvolver os métodos de promoção de um dos produtos estou, ao mesmo 

tempo, a progredir nas minhas capacidades como designer (estudante e profissional) e 

como membro participante e activo da e na sociedade portuguesa. 

Em segundo lugar, beneficiará a instituição - Faculdade de Arquitectura da Universidade 

Técnica de Lisboa - por permitir, garantir e auxiliar todo o processo de desenvolvimento 

de uma dissertação, apoiando o aluno da melhor forma possível. O seu benefício reside 

no facto de podermos representar a instituição, transmitindo o prestígio e sucesso de uma 

entidade pública.

Em terceiro lugar, as várias entidades reguladoras do Algarve. Autarquias, Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, Ministérios da Cultura, Economia e Agricultura, 

Turismo do Algarve e de Portugal. Porquê? Tendo em conta que o projecto envolve 

o re-aproveitamento de um produto que detém um papel importante na identidade 

algarvia e portuguesa, pode ajudar a estimular a economia regional, reatando produtores 

e recuperando as potencialidades do próprio produto, mostrando de que forma(s) pode 

ser utilizado como matéria-prima para várias aplicações.  

Por outro lado, a disseminação da dissertação poderá constituir elementos de aprendizagem 

para estudantes interessados em desenvolver um tema semelhante ou que aborde algumas 

das mesmas questões. Também profissionais da área poderão basear-se na investigação e 

resultados para trabalhos que refiram pontos comuns. A área do design de comunicação 

benefícios

7

é muito baseada em formas e formatos já existentes; todos procuramos inspiração para 

produzir e reproduzir o que vemos e da forma como vemos. O importante é assimilar o 

modo como foram utilizadas e aplicadas as tipologias e sob que condição poderão ser, 

também, utilizadas e aplicadas neste caso em particular. 

Newark (2007) afirma que apesar de as forças da prática do design estarem em constante 

mutação e evolução - tentando sempre combinar a quantidade certa de estética e utilidade - 

os problemas são sempre os mesmos. O crítico de arte Robert Hughes, escreveu, sobre a arte, 

que “não há progresso, apenas flutuações de intensidade” (Newark, 2007).

A escolha de uma metodologia que permita conduzir o rumo de uma investigação nem 

sempre é fácil. A adequabilidade é um factor importante ao teor da questão e, portanto, 

num primeiro momento foi aplicada uma metodologia qualitativa não intervencionista. 

Quer isto dizer que, começou por se abordar o tema através de uma revisão literária 

pertinente, onde foram recolhidas informações, seleccionadas as mais importantes 

para, então, se compor uma análise fundamentada e sintetizada. O facto de ser não 

intervencionista advém da não manipulação de variáveis ou ambientes para obtenção de 

quaisquer dados. Isto permitiu-nos desenvolver o estado de arte.

Este consiste na formulação do conteúdo teórico da investigação. Foi feito um perfil da região 

do Algarve, das suas matérias-primas, da situação actual em termos económicos e culturais, e 

destacados os quatro produtos inicialmente propostos a análise. Compreendemos o estado de 

cada um dos produtos, onde é confirmado, ou negado, um estatuto de declínio. De entre os 

quatro, é escolhido apenas um para prosseguir com a abordagem estipulada. 

Pudemos, também, perceber que o design, o design gráfico, de comunicação e a gestão do 

design são áreas cada vez mais influentes no espaço empresarial e nos mercados regulados 

pelas empresas, marcas, consumidores e tendências. Outro ponto essencial prendeu-se 

com a introdução às técnicas do marketing que possibilitam a resposta à questão desta 

investigação (de que forma o design de comunicação pode ser utilizado, na prática, como 

estratégia para a promoção de um produto regional algarvio?). Este segundo momento 

permitiu-nos formular a nossa hipótese, defendida pela investigação activa: o design de 

comunicação pode valorizar produtos regionais, e a própria região, através da aplicação 

metodologia e estrutura

4

5
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das suas tipologias, compostas numa linguagem coerente e adequada.

A investigação activa corresponde à parte prática da temática. São materializados os 

conteúdos teóricos do estado de arte. Significa isto que são utilizadas as tipologias de 

design de comunicação, determinadas à priori, para compor os elementos que serão o 

culminar da estratégia definida.

Finalmente, as conclusões permitem-nos perceber se todo o trabalho feito corresponde 

às expectativas iniciais. O que correu bem e mal, as limitações encontradas durante o 

processo e o que podemos retirar de todos os meses dedicados ao trabalho.

O esquema pode ser analisado na página seguinte.

9

figura 2 / Organograma.

COMUNICAR A TRADIÇÃO:
o design de comunicação na promoção de produtos tradicionais algarvios

ESTADO DE ARTE

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
de que forma o design de comunicação pode ser utilizado, na prática,
como estratégia para a promoção de um produto regional algarvio?

o design de comunicação pode valorizar produtos regionais, 
e a própria região, através da aplicação das suas tipologias, 

compostas numa linguagem coerente e adequada.

limitações da investigação,
contribuição para o conhecimento,

recomendações para futuras investigações.

crítica literária

hipótese

investigação activa

resultados
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O primeiro capítulo desta dissertação aborda as temáticas iniciais como a introdução, 

questão ou metodologias de investigação. Pretende compor os traços iniciais do projecto 

e a base na qual se vai sustentar todo o corpo crítico literário. Na introdução é feita uma 

breve análise da situação actual nas sociedades modernas e na forma como são afectadas 

por factores económicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais. Ao mesmo tempo 

que aponta a globalização, o design e o marketing como áreas emergentes ao serviço de 

um mercado cada vez mais complexo. São também apresentadas a questão de investigação, 

os objectivos do projecto e o seu esquema metodológico.

O segundo capítulo fala-nos do tema Algarve, da sua história, do presente e do futuro. 

Como potência nacional, a região apresenta elementos que a caracterizam veemente, mas 

são aprofundados conhecimentos sobre quatro dos seus produtos mais caracterizantes. A 

alfarroba, amêndoa, o figo e medronho são, nesta fase, desmistificados e detalhadamente 

analisados. Procura-se detectar ou contrariar o seu estado de declínio, apresentando 

justificações adequadas.

O terceiro capítulo refere a temática do design e a forma como se penetrou nas questões 

mais essenciais, básicas e funcionais das sociedades modernas. Não apenas o design, 

como área mais generalizada, mas as suas variantes específicas enquadradas num espectro 

alargado de temas. O design gráfico, de comunicação e a gestão do design abordam 

questões importantes no core de uma empresa, das suas marcas, produtos e consumidores. 

Deixaram de ser áreas focadas apenas num objecto final - como uma cadeira ou um 

cartaz - para servirem funções como o planeamento ou os processos que conduzem a 

determinado fim. 

O quarto capítulo complementa o terceiro no sentido de integrar mais uma área que deve 

intercalar o design: o marketing. Dotado de uma série de ferramentas que lhe permitem 

definir estratégias de colocação de produtos no mercado, escolhe as opções que melhor e 

mais eficientemente se adequam à complexidade dos mercados, das marcas, dos produtos 

e, acima de tudo, dos consumidores. A titpificação destes é encarada como uma das 

mais desafiantes preocupações do marketing pela sua dificuldade em estabelecer um 

processo universalmente válido. É também definida a estratégia de comunicação a que 

esta dissertação se propõe, abordando conceitos como *posicionamento, *segmentação 

ou *marketing-mix.

guia da dissertação
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O quinto capítulo corresponde à investigação activa. É desenvolvido o conceito da 

campanha de promoção e os respectivos elementos gráficos estabelecidos no capítulo 

anterior. São apresentados objectos como o logótipo, o packaging, o website ou o stand 

de exposição, justificando pormenorizadamente as escolhas feitas a nível da imagem 

visual.

O sexto e último capítulo é referente às conclusões e limitações de toda a investigação. 

Fala-se da forma como foram encarados os resultados e se os desafios propostos 

inicialmente foram cumpridos. Se não, quais as foram as dificuldades e como afectaram 

o curso do projecto.



figura 3 / Pormenor de medronhos.
Fonte: http://www.semstress.com/aguardente-de-medronho/, consultado a 17 de Outubro de 2011.

capítulo dois
algarve, história de uma região
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2.1 Algarve, história de uma região

O Algarve, região de Portugal, comporta um grande legado de tradições, cultura, matérias-

primas e todo um conjunto de variantes que o tornam no Segredo Mais Famoso da Europa1. 

Da presença romana às influências islâmicas, da reconquista cristã ao período épico dos 

Descobrimentos, o Algarve tem provas de um passado histórico muito distinto. Mais de 

cinco séculos de domínio mouro deixaram uma forte marca na região, começando pelo 

próprio nome: Al-Gharb, cujo significado é O Oeste. A ocupação moura do território está 

presente em nomes de cidades e vilas, agricultura e arquitectura, padrões, terraços e chaminés.

Constitui-se numa das regiões turísticas mais importantes a nível nacional e europeu. 

Com um clima temperado mediterrânico, caracterizado por invernos amenos e curtos e 

verões longos, quentes e secos, paisagens naturais, águas calmas, património histórico 

e etnográfico e uma gastronomia deliciosa e distinta. Atrai, todos os anos milhões de 

turistas. Torna-se, assim, numa das regiões mais ricas do país. O grande boom turístico 

aconteceu nos anos 60, alterando por completo a estrutura social e económica, que até 

hoje, sustenta a região. Composta pelas zonas litoral, barrocal e da serra, constitui-se 

como um território bem delimitado e individualizado, não apenas em termos geográficos, 

mas numa perspectiva identitária. Considerada uma região detentora de uma variedade de 

atracções surpreendente – que vai desde o artesanato à doçaria – oferece o melhor que 

a terra tem para dar. 

Há vinte anos atrás já se dizia que “O Algarve não pretende (...) que reconheçam e valorizem 

o seu passado histórico e muito menos deseja autonomia ou títulos honoríficos. Apenas pede 

(...) que o deixem (...) escolher e cumprir o seu futuro na unidade nacional. O Algarve, por razões 

históricas e características bioclimáticas, sente que é uma Região ecologicamente funcional (...). 

Custa-lhe verificar que o País só deu por ele através dos europeus que anualmente aqui se deslocam 

aos milhões, deixando divisas tão apetecidas, gerindo e alargando um sector turístico para que 

a Região é altamente vocacionada. Além disso, trazem consigo outra sabedoria e praticam uma 

agricultura próspera e intensiva (...) de produção valiosa nos mercados europeus (...). Por vezes, 

esses turistas, que aqui acabam por permanecer até ao fim da sua vida, estudam e defendem os 

nossos hábitos, a nossa cultura e a nossa identidade, com tanto ou mais calor que nós próprios” 

(O Algarve na perspectiva da Antropologia Ecológica, 1989).

serra
barrocal

litoral

figura 4 / Algarve
Fonte: http://www.bmwmotoclube.com/bmwforum/viewtopic.php?f=11&t=74 / consultado a 14 Março 2011.

1 Disponível em http://www.visitalgarve.pt/visitalgarve/vEN/DescubraARegiao/100/Municipalities/,  
  consultado em 14 de Março de 2011.
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Quando falamos de identidade regional, falamos de um conjunto de características que 

identificam, ou devem identificar neste caso, a região. A proximidade ao mar potencia 

as actividades piscatórias, as temperaturas mediterrânicas e o solo fértil permitem uma 

intensa actividade agrícola, a variedade de paisagens reforça e incentiva o turismo e 

abunda a quantidade de matérias-primas que são utilizadas para fins artesanais ou 

gastronómicos. Todos os dias há disponível uma quantidade inacreditável de actividades 

que enriquecem a região e a tornam no centro turístico que é. 

Há sensivelmente um ano foi criada e desenvolvida uma campanha sob o mote “Algarve. 

O segredo mais famoso da Europa” (figura 5). Um dos principais objectivos da campanha 

é promover a região no estrangeiro. “O conceito e a imagem da campanha de Marketing, 

para 2010 (...) assentam no princípio de que ‘os algarvios estão demasiado orgulhosos 

da sua região para a manterem em segredo’ ” (Costa, 2010). Nuno Aires, presidente da 

Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA) revela que o Algarve será mostrado aos 

turistas pelos seus habitantes, a quem revelarão as suas praias de eleição, as paisagens, os 

petiscos e os seus espaços predilectos, tornando esta experiência (...) mais profunda e real para 

os visitantes. É significativo passar a mensagem através de quem mais e melhor sabe e conhece 

a região onde vive. “O Algarve é irresistível, entusiasta e vibrante é a mensagem que vai 

passar a ser divulgada não só no nosso País mas também lá fora (...)” (Costa, 2010).

Este tipo de iniciativas, que pretendem normalmente incentivar o turismo, são, na realidade, 

muito importantes na estimulação do dinamismo regional. Apesar de o turismo representar 

uma quota muito grande na economia algarvia, não devemos esquecer outros pequenos 

negócios que também influenciam a balança do sul nacional. Da pesca à agricultura, do 

artesanato à transformação de matérias-primas, existe todo um tipo de indústrias com um 

potencial de exploração muito mais elevado que o actual. Manuel Guerreiro (1998) diz que 

“os problemas [do Algarve] continuam a ser os mesmos (...). Apenas o turismo continua a crescer 

2.1 Algarve, história de uma região

figura 5 / Mote da campanha Algarve, o segredo mais famoso da Europa.
Fonte: http://hardmusica.pt/noticia_detalhe.php?cd_noticia=4013 / consultado a 5 Setembro 2011.
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desmesuradamente, mas esta actividade não reflecte de modo francamente positivo na estabilidade 

da economia do povo algarvio. (...) [o Algarve] Constitui um amplo sistema biofísico com tendência 

natural para um estado de equilíbrio, e portanto de funcionamento lento e de produção líquida 

modesta. Para aumentar o seu ritmo de produção e assim permitir uma exploração quantiosa 

em benefício do homem, há necessidade de o gerir de acordo com uma visão global e dinâmica, 

considerando simultaneamente o território, o seu coberto vegetal, o clima, as linhas de água e o 

ciclo hidrológico, e ainda o homem que aí vive, o seu nível de conhecimento e as actividades a que 

se dedica”. Ou seja, o Algarve tem todas as condições necessárias para serem aproveitados 

e explorados os seus recursos de forma contida, cautelosa e proveitosa. Com o grau de 

conhecimento certo, algum espírito de iniciativa e um determinado investimento – seja 

material ou humano – é possível contornar o problema do foco no turismo, aproveitando 

completa, e não parcialmente, o potencial da região.

Guerreiro (1998) considera também que “O turismo é uma actividade de características 

económicas aleatórias, sujeito a contingências que nos ultrapassam e em que se não poderá 

alicerçar um plano a longo prazo, tendo como meta a prosperidade nacional. Constitui um dos 

caminhos fáceis (...) de ajudar a resolver os graves problemas conjunturais do País, sem recorrer a 

grandes investimentos de conhecimento (...) e criatividade”. Este pedestal criado acentuou, de 

forma grave, a lacuna entre o agricultor e o homem do sector dos serviços. Passou a dar-

se uma maior importância a um conjunto de acções que, em nada acentuam a identidade 

e o dinamismo regional. As entidades começaram a esquecer-se do algarvio, e mesmo 

nacional, e a dar mais importância ao estrangeiro. 

A preocupação centrou-se nas questões financeiras e colocou de lado a degradação da 

paisagem, da cultura e da própria tradição. A mensagem que está a passar ao lado é a 

falta de dinamismo regional e a procura da identidade algarvia naquilo que realmente 

caracteriza o Algarve: as pessoas, os produtos e os lugares. A campanha Algarve, o 

segredo mais famoso da Europa, começou a incentivar este motor. Mas a pergunta 

latente é, como podem os algarvios despertar esse dinamismo regional? Que formas há 

para potenciar os recursos? Que tipo de aplicações podem ser feitas? Este é o desafio que 

aqui se propõe. Mostrar que “o mundo ainda é feito do que é local” (Rocha, 2011).

O mundo, os mercados, as empresas e os próprios consumidores seguem hoje um caminho 

diferente de há alguns anos atrás. Não é por acaso que surgem cada vez mais os termos 

de ‘identidade’ e ‘dinamismo regional’ como formas de procurar premissas diferentes que 

2.1 Algarve, história de uma região
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pretendam conciliar o homem com o ambiente (Guerreiro, 1998), de forma a garantir o 

maior bem-estar possível. As próprias administrações dos países, até então centralizadas 

nas grandes capitais, tentam agora procurar uma solução descentralizada, tornando a 

situação mais democrática e responsável. Pede-se que os cidadãos contribuam a todos os 

níveis na formulação e resolução das políticas de que dependem a sua vida e da sociedade. 

Problemas como o consumo excessivo de energia e recursos, o consumismo material 

agravado, o desemprego, a degradação do ambiente e a crise económica tão falada nas 

comunidades modernas, conduzem a uma luta crescente pela intervenção local como 

processo de gestão destas questões. Existe, então, um termo que refere esta transferência 

de competências que pertencem ao Poder Central para as regiões: regionalização. Este 

processo, peleja por uma solução específica e equilibrada para as diferentes partes 

considerando, sempre, os objectivos essenciais da questão; não se cinge apenas à soma 

do progresso das regiões, mas mantém um centro integrador que harmoniza e dá unidade 

às várias partes, pretendendo obter uma melhor solução (Guerreiro, 1998). O próprio 

Programa Operacional Regional do Algarve (PORA) para o período de 2007-2013 refere 

que, “(...) considerando as principais debilidades existentes na Região e os seus pontos fortes 

e potencialidades de desenvolvimento, é possível delinear uma estratégia regional que deverá 

permitir ultrapassar os bloqueios detectados e responder aos desafios que poderão marcar o 

período considerado. Essa estratégia terá necessariamente que promover um salto qualitativo na 

Região por forma a que esta se torne numa das regiões mais desenvolvidas e competitiva do País e 

da Europa, com um desenvolvimento cada vez mais assente na economia do conhecimento e que 

salvaguarde os valores sociais, culturais e ambientais (...)”. Assim, há um objectivo principal que 

guiará a estratégia enunciada: “Afirmar o Algarve como uma região dinâmica, competitiva 

e solidária no contexto da sociedade do conhecimento” (PORA, 2007).

Oliveira das Neves (2003) afirma que existem essencialmente duas prioridades a estabelecer, 

no que respeita as produções e os produtos regionais do Algarve: “(...) produções que 

possam (...) atingir massa crítica/escala de produção economicamente viável (...)” e “(...) 

pequenas produções que (...) inseridas em estratégias produtivas locais e de integração com outras 

actividades mais próximas da procura, podem atingir condições de valorização de mercado”. 

Percebe-se que existe uma necessidade de reavivar a identidade algarvia, procurando 

factores de inovação, modernização e qualificação nos sectores que estão, aparentemente 

em declínio. Nesta investigação procurar-se-ão esses termos nos produtos algarvios, nas 

matérias-primas do sector primário. Isto para aproveitar “A fertilidade do solo (...) a cultura 

2.1 Algarve, história de uma região

19

e indústria dos seus habitantes, a feliz temperatura de seu clima, a sua posição geográfica, 

a multiplicidade de portos, a abundância de frutos, gados e pescarias (...)” (Lopes, 1988). 

O Algarve deve fazer uso das suas potencialidades. É necessário considerarmos as 

estruturas produtivas/comerciais e os níveis de qualidade que os produtos deste tipo 

devem respeitar para que continuem a ser preferidos nos mercados onde são vendidos/

consumidos. Se pensarmos que o consumidor está cada vez mais exigente e pede produtos 

de elevada qualidade a preços acessíveis, poderá ser importante perceber que a chave está 

na identificação de produtos tradicionais prioritários. Também na especialização e na 

“(...) definição de estratégias de actuação de base técnico-económica e promocional (...)” 

(Oliveira das Neves, 2003) dirigidas à oferta já existente e aos vários segmentos de procura. 

Para além de ser um símbolo de progresso e rentabilização a longo prazo, a especialização 

permite aperfeiçoar as técnicas de produção e, claro, a qualidade do produto. Isto só será 

possível se existirem um conjunto de medidas de normalização ou estandardização das 

regras de produção, e claro, um investimento na própria especialização. Assim, para além de 

exigirmos um produto que seja todo português, devemos exigir um produto normalizado, 

que respeite os parâmetros mínimos de qualidade e *características organolépticas (textura, 

aroma e sabor) ideais. Os objectivos de uma normalização são concisos e entram dentro 

da temática aqui a discutir; aumentar o valor dos produtos a expedir; adaptar da melhor 

forma possível a produção às preferências e possibilidades económicas dos consumidores; 

definir e garantir a qualidade do produto, da produção ao consumo; favorecer uma 

relação nacional entre a oferta e a procura, principalmente através de uma terminologia 

comum; contribuir para uma mais rápida movimentação dos produtos; e proporcionar ao 

consumidor produtos de qualidade constante e cuidada apresentação (1as Jornadas de 

Comercialização de Produtos Agrícolas no Algarve, 1990).

figura 6 / Exemplos de embalagens. À esquerda, mel. À direita, bolachas de gengibre.
Fonte: http://www.thedieline.com/blog/2010/5/24/babees-honey.html / consultado a 5 de Setembro de 2011.
Fonte: http://www.thedieline.com/blog/2011/5/25/national-trust.html / consultado a 5 de Setembro de 2011.
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Qual é, então, a situação dos produtos do Algarve?

O Algarve tem excelentes condições naturais para uma produção precoce e de contra-

estação de frutas e produtos hortícolas. Até há três décadas, não existia muita 

concorrência e, portanto, a sua produção era altamente valorizada. Contudo, esta posição 

de liderança foi-se perdendo progressivamente, sendo actualmente mais curto o período 

de exclusividade da oferta regional algarvia. A tendência na União Europeia (UE) tem 

vindo a declinar, no que respeita as pequenas e médias produções/produtores e sem 

o surgimento de novas vias de desenvolvimento a estagnação é evidente. Apenas um 

esforço conjunto de produtor, grossista, armazenista, exportador, importador, industrial 

em conjunto com as instituições e pessoal técnico competente poderá contribuir para 

melhorar o panorama caracterizado por uma oferta heterogénea de um ponto de vista 

qualitativo. Oliveira das Neves (2003) acredita que “A análise e reflexão em torno dos 

potenciais produtivos e de mercado deste leque de produtos com tradição regional (...) 

constitui um passo decisivo para estabelecer acções e iniciativas (...)” que focam domínios 

como as condições de produção primária, a nível de infra-estruturas e equipamentos, 

de transformação e comercialização dos próprios produtos e da promoção e marketing 

destes mesmos produtos de qualidade, com identificação das entidades responsáveis e 

eventualmente parceiros envolvidos.
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Sendo que, o estudo que aqui se pretende fazer é mais específico que todo o Algarve, 

começamos agora a focar o ponto essencial para onde convergem as pesquisas feitas: 

produtos tradicionais da região algarvia.

Quando começamos com uma pequena pesquisa online acerca do Algarve num qualquer 

motor de busca, aparecem-nos resultados estritamente virados para o turismo. Visitar o 

Algarve, alojamentos ou melhores restaurantes para comer. O que é importante de um 

ponto vista económico, mas não necessariamente num ponto de vista cultural ou social. 

Numa pesquisa mais avançada, podemos encontrar informações mais específicas como 

notícias, história, acordos ou entidades regionais. 

No âmbito económico, podemos dividir o Algarve em cinco actividades distintas: o turismo, 

a agricultura, a pesca, a gastronomia e a extracção mineira. A economia algarvia teve 

sempre uma forte ligação às actividades primárias dos diferentes sectores, principalmente 

à pesca. Este factor alterou-se nos anos 60 com o aumento da actividade turística da 

região2. Desde então, o turismo é considerado o sector economicamente mais importante 

do Algarve. Segundo o Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) e o Projecto Piloto 

de Alinhamento do Plano Regional do Algarve (PPAPRA) “o Algarve tem a sua actividade 

turística apoiada em cinco produtos principais – Sol e Mar, Golfe, Turismo Náutico, 

Residencial e Meeting Industry (Plano de Actividades Turismo do Algarve, 2011).

A agricultura está associada a um conjunto de produtos e produções tradicionais que 

constituem os traços do Algarve; frutos secos – alfarrobas, amêndoas e figos; aguardentes 

– de medronho, figo, amêndoa; cortiça e citrinos. O panorama geral é o mesmo para um 

conjunto de produtos e produtores que tentam indagar a melhor forma de estimular tanto 

a procura como a venda, num sector onde a estagnação é evidente e os apoios escassos. 

A indústria da pesca reúne condições suficientes para abastecer os mercados das principais 

cidades algarvias. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) adiantam que, em 

2010, o Algarve pescou 27 mil toneladas de peixes marinhos, crustáceos e moluscos no 

valor de 55 milhões de euros (Griff, 2011). Contudo, as condições climáticas e a burocracia 

são duas das principais causas para um decréscimo de mão-de-obra que afecta esta ‘arte’. 

A gastronomia algarvia consiste numa das mais ricas e saudáveis dietas a nível mediterrânico. 

Tendo o peixe como alimento predominante, há um número de receitas conhecidas que 

remontam aos tempos históricos da presença árabe e romana. São constantemente recuperadas 

receitas típicas esquecidas com o tempo e as tradições modernas. A Confraria dos Gastrónomos 
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2 Disponível em http://www.algarve-portal.com/pt/country/algarve/history/, consultado em 27 de  
  Julho 2011.
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3 Disponível em http://www.scribd.com/doc/19388246/Globalization-Matrix, consultado em 28 de  
  Julho de 2011.
4 Disponível em http://plato.stanford.edu/entries/globalization/, consultado em 18 de Março de 2011.

do Algarve (CGA) tem vindo a resgatar essas receitas do mar, da serra e do barrocal, que fazem 

as delícias dos portugueses e dos estrangeiros (Couto, 2011). 

A extracção mineira é feita a partir de um grande número de minas de sal espalhadas pelo 

barrocal e litoral.

Há uma evidenciada estagnação, e até declínio, de vários sectores da região algarvia 

detectada pelas várias entidades responsáveis pela organização, gestão e estruturação 

desta. A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPA) lançou um 

Programa de Desenvolvimento Rural (2007) que expõe as principais problemáticas da 

região; enfatizam uma população rural envelhecida, pouco qualificada e avessa ao risco 

no investimento, a fraca atractividade das zonas rurais, o êxodo da população para os 

centros urbanos, a insuficiência do sector terciário nas zonas rurais, a descapitalização 

acentuada do tecido empresarial, a perda de capacidade empregadora pela agricultura 

(marcada pela falta de interesse, incentivos ou investimentos) e as deficientes estruturas 

de exploração. Os incentivos vão todos no sentido de reverter esta situação e provocar 

alterações profundas no contexto sócio-económico algarvio. Do reforço da atractividade 

das zonas rurais, ao rejuvenescimento do tecido empresarial ou estímulo à criação de 

emprego e oportunidades de emprego qualificado, os esforços estão a ser feitos para que 

a região se adapte à nova realidade do século XXI e à própria globalização. 

Este fenómeno tem vindo a intensificar-se bastante na última década, e os seus 

pressupostos baseiam-se na partilha de culturas e tradições, informação e difusão das 

tecnologias, implicando uma massificação e normalização dos padrões e hábitos de 

consumo. Al-Rodhan (2006) define a globalização como “a process that encompasses the 

causes, course, and consequences of transnational and transcultural integration of human 

and non-human activities”. A perspectiva de Giddens (s.d.) diz-nos que a globalização 

é “defined as the intensification of worldwide social relations which link distant 

localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many 

miles away and vice versa”3. As próprias necessidades e desejos das empresas, mercados, 

consumidores e dos próprios indivíduos convergem e tornam-se similares. Segundo a 

Stanford Encyclopedia of Philosophy 4 , a globalização funciona como sinónimo de vários 

fenómenos muito discutidos e presentes nas sociedades modernas. A procura de políticas 

liberais na economia mundial, ou a liberalização económica, o crescente domínio das 

políticas, economias e culturas ocidentais, ou ocidentalismo, a proliferação de novas 
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5 Este conceito de desterritorialização foi introduzido por dois filósofos do século XX, Gilles Deleuze 
   e Félix Guattari sob a perspectiva do enfraquecimento da dimensão espacial na vida social 
   (Haesbaert & Bruce, s.d.).

tecnologias de informação, ou a Revolução da Internet, assim como a noção de que a 

humanidade está no limiar de se tornar uma comunidade única e unificada, onde grande 

parte dos conflitos sociais desaparecem, ou a integração global. Friedman (2000) apoia 

esta ideia e diz-nos que a globalização não é apenas um fenómeno ou uma tendência 

passageira mas uma espécie de sistema internacional que integra o capital, a tecnologia e 

a informação, para além fronteiras nacionais. A globalização cria um único mercado e, até 

certo nível uma *aldeia global. Stiglitz (2004) concentra as suas teorias no arrastamento 

das más políticas desenvolvidas pelos governos nacionais ocidentais e organizações 

internacionais. Ou seja, acredita que existe uma ligação directa entre a globalização e as 

más políticas. Apesar de continuarem a existir diferenças agravadas entre as opiniões dos 

participantes, num debate sem fim, há uma visão que apoia que a globalização promove 

alterações fundamentais, no espaço e no tempo, da existência social (Mittelman, s.d.). As 

distâncias geográficas são, normalmente medidas no tempo. Assim, o tempo necessário 

para existir uma ligação entre dois, ou mais, destinos geográficos diferentes diminui. 

As alterações nas experiências do espaço e tempo trabalham para reduzir a importância 

dos limites locais e nacionais, criando contacto imediato e transmissão de informação 

instantânea. Podemos estar em Portugal a ter uma reunião com alguém no Bangladesh. 

É neste panorama que a globalização coloca um desafio fundamental às noções de espaço, 

tempo e partilha de informação. A convergência das necessidades e desejos das empresas, 

mercados, consumidores e indivíduos conduz a uma intensa desterritorialização5, difusão 

e intensificação das relações sociais para lá das fronteiras. Até as unidades políticas 

mais poderosas e privilegiadas do mundo estão agora sujeitas às crescentes actividades 

desterritorializadas, como é o caso dos mercados globais financeiros, onde o controlo 

é limitado e onde se encontram aninhados em teias de relações nas redes sociais, cujo 

espaço não está mais confinado às fronteiras nacionais. 

Entram em declínio produtos e situações que, antes, eram perfeitamente adequados e 

reverenciados. É o caso dos produtos e serviços tradicionais, referentes a uma determinada 

região, que outrora eram responsáveis pela prosperidade económica, cultural, social e 

ambiental, dessa mesma região ou de um país. São agora pouco mais que tostões na 

balança comercial.

Em Portugal, uma grande parte dos produtos tradicionais está em risco. As associações 

de produtores de produtos típicos alimentares portugueses dizem que “uma grande parte 
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dos 104 produtos tradicionais portugueses reconhecidos a nível europeu com classificações que 

confirmam a sua elevada qualidade (…) corre o risco real de desaparecer nos próximos anos. As 

associações que representam os produtores tradicionais (…) estão bastante preocupadas com a 

situação (…)” (Vicente, 2009). A responsabilidade pode ser atribuída ao Governo Português 

que não aproveita as derrogações previstas pelos regulamentos da UE, de forma a 

defender os interesses dos produtores e produtos tradicionais portugueses. Pelo contrário, 

desenvolveu em 2009, uma legislação complexa que obriga a grandes investimentos, 

limita a produção e corta no emprego.

Estes problemas foram verificados em muitas sociedades modernas. De há uns anos para 

cá, notaram-se inúmeras modificações nas perspectivas gerais dos consumidores e dos 

próprios mercados. Como na indústria da moda, também a globalização gera tendências e 

começam a considerar-se outras perspectivas. As tendências são uma sequência de eventos 

que têm alguma durabilidade contribuindo com algumas oportunidades para o futuro 

(Kotler & Keller, 2006). Ao longo das últimas décadas, surgiram inúmeras tendências 

triunfantes e, ainda hoje actuais, outras menos triunfantes que foram de pouca dura. Estas 

tendências são, normalmente, detectadas através de estudos de mercado levados a cabo 

por várias empresas espalhadas pelo mundo. Uma das mais conhecidas dá pelo nome de 

Yankelovich Monitor6 e entrevista mais de 2 500 pessoas só nos Estados Unidos, todos os 

anos. Já identificou, de 1971 a 2006, trinta e cinco tendências sociais, como por exemplo 

“anti-grandeza”, “misticismo”, “viver hoje”, “longe do material”, “sensorial”, entre outras. 

Descrevem a percentagem da população que partilha a atitude e a percentagem que não 

partilha. Ao longo dos últimos vinte anos apareceram algumas tendências importantes 

que passamos a enumerar para melhor compreender a direcção dos mercados actuais:

Apareceram as tendências ecológicas que levantaram várias questões acerca dos problemas 

ambientais que se têm vindo a agravar nas últimas décadas. Questões como a poupança 

de energia, dos combustíveis fósseis e a procura de energias alternativas impulsionaram as 

facetas ecológicas das empresas. Geraram um movimento nos mercados que começaram 

a classificar este(s) assunto(s) como extremamente importante(s).

As tendências saudáveis, ou estilos de vida saudáveis, que provocaram uma consciencialização 

das pessoas para com a sua saúde e estado físico. Mercados, empresas e marcas reverteram 

a sua forma de comunicar com o público e começaram a promover hábitos e práticas de 

vida que facilmente podem fazer parte da rotina de cada um.

1

2
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7 Disponível em http://www.entrepreneur.com/trends/index.html, consultado em 8 de Abril de 2011.
8 Disponível em http://www.globalization101.org/index.php?file=issue&pass1=subs&id=120,   
  consultado em 8 de Abril de 2011.
9 Disponível em http://www.compronosso.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Item
   id=2, consultado em 8 de Abril de 2011.
10 Disponível em http://560.adamastor.org/, consultado em 8 de Abril de 2011.

As tendências de causas sociais criaram uma verdadeira revolução nos negócios das 

empresas, dos mercados e dos consumidores. Fazer grandes contribuições, patrocinar 

uma causa, abrir uma instituição; todos estes aspectos começaram a ser considerados nos 

objectivos e missões das empresas. Tornou-se numa forma de mostrar que as empresas se 

preocupam com muito mais que os seus próprios interesses. 

Uma outra tendência a nível dos mercados globais e consumidores é a de contenção. 

Tudo aquilo que é consumido é agora, em larga escala, feito de forma contida. A crise 

económica criou um consumidor mais selectivo e consciente do valor material e empresas 

que produzem bons produtos a preços razoáveis7. Não só alteraram os padrões de 

consumo a um nível mundial, como a própria orientação das empresas que vendem bens 

(de qualquer tipo). 

Por outro lado considere-se a mais importante para esta investigação, a tendência do local. 

As alterações causadas pelos efeitos da globalização, ameaçam a viabilidade dos produtos 

locais e das pessoas que os produzem e comercializam. Por exemplo, a disponibilização 

de produtos estrangeiros nos mercados, normalmente a preços mais baixos, pode acabar 

com os agricultores locais que ganham a vida de uma forma tradicional, trabalhando na 

sua terra e vendendo os seus produtos a nível local8. 

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) criou, há uns anos, o projecto Compro o que é 

nosso. Consciente de que, os problemas económicos de Portugal se podem resolver criando 

riqueza e trabalho, lançou uma campanha de sensibilização para o consumo de produtos 

e marcas que contribuem para criar valor acrescentado ao país9. Este projecto tem, como 

objectivo principal, criar um novo estado de espírito na sociedade portuguesa. Um estado 

de espírito que valorize a produção nacional, a criatividade, o *empreendedorismo, o 

trabalho, o esforço e a determinação dos portugueses. Outro objectivo é elevar a auto-

estima dos empresários, mobilizando-os a produzirem melhor e acreditarem que podem 

vencer o desafio da globalização. Desafio este que pode começar a ser ultrapassado com 

uma consciencialização para a qualidade dos produtos que temos. Numa outra perspectiva, 

com objectivo semelhante, aparece-nos o Movimento 56010. Este movimento defende 

o mesmo que o Compro o que é nosso, um apoio à produção nacional pela simples 

averiguação, no momento de compra, do código de barras. Se os três primeiros números 

forem 560, encontramo-nos perante um produto português ou embalado em Portugal. 

3
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11 Dados estatísticos INE (1999).

É, então, nesta vertente que se começa por falar, especificamente, dos produtos tradicionais 

algarvios. Existe um grande número de produtos que, com o passar do tempo, caíram 

no entorpecimento. Seja pela emergência de outros, pelo desinteresse regional, falta de 

informação ou até, falta de aplicação. Apenas 5.35% da população algarvia se dedica ao 

sector primário em relação aos 76.1% que se dedica ao sector terciário11. Esta diferença de 

valores vai afectar directamente a forma como são encaradas as actividades primárias que, 

se estimuladas, podem contribuir para o crescimento económico, não só do Algarve, mas 

de Portugal. Se pensarmos que há possibilidade de as produções nacionais sustentarem 

o país e ainda serem capazes de exportar, o cenário actual é completamente descabido. 

Assim, propõe-se estudar o potencial de quatro produtos algarvios para compreender 

de que forma foram estes esbatidos no tempo e podem voltar a surgir, esporeando a 

economia e o mercado regional, os produtores, a própria zona e os consumidores. De 

entre os vários que suscitavam as mesmas problemáticas, seleccionaram-se:

  A amêndoa;

  A alfarroba;

  O figo;

  E o medronho;

É importante destacar que, os três primeiros produtos pertencem ao mercado dos frutos 

secos e, o quarto, ao mercado frutícola. Assunção (1as Jornadas de Comercialização de 

Produtos Agrícolas do Algarve, 1990), engenheiro agrónomo,  afirma que “em termos 

económicos, os frutos secos ostentavam, assim, o (...) PIB regional contribuíndo com 

mais de 20% do seu valor global (...)”. Como iremos perceber, este panorama foi em 

grande escala afectado e as últimas três décadas trouxeram uma visão fantasmagórica das 

////
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figura 7 / À esquerda, Compro o que é nosso. À direita, Movimento 560.
Fonte: http://www.ramirez.pt/?oID=138&s=1&ss=2&pag=1 / consultado a 6 de Setembro de 2011. 
Fonte: http://560.adamastor.org/ / consultado a 6 de Setembro de 2011.
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produções algarvias de agricultura. Assunção (1990) afirma ainda que, “(...) da actual visão 

fantasmagórica do sequeiro algarvio, o desaparecimento quase total das figueiras e os milhares 

de hectares de amêndoas dispersas ainda existentes, praticamente (...) abandonadas (...) apenas 

ainda se salva a alfarrobeira, se bem que a goma extraída da sua semente (...) venha sofrendo 

ultimamente a concorrência de sucedâneos de valor de aquisição mais baixo (...)”. A pergunta 

que o engenheiro coloca, mais à frente no seu testemunho é “se as circunstâncias (...) 

que conduziram ao abandono dos campos, se não tivessem verificado, a agricultura de 

sequeiro existente seria economicamente viável actualmente?”. A sua resposta é não. Nos 

tempos que correm, este tipo de agricultura não teria qualquer viabilidade pela caducidade, 

insólita e ultrapassada tecnologia. Surgindo assim uma outra questão: “Será que um 

investimento em termos de fomento da cultura de frutos secos continua a ser opção 

aconselhável para o Algarve?”. Considerando que este mercado tem grande potencial, 

é sempre necessário um investimento avultado que permita responder aos parâmetros 

correctos de produção de qualquer um dos quatro, ou outros, produtos do género. Os 

novos pomares a implantar teriam, obrigatoriamente, que obedecer à mais moderna e 

adequada tecnologia e respeitar algumas considerações essenciais que garantissem o 

sucesso destas plantações. Em primeiro lugar, torna-se essencial reduzir o número de 

variedades a produzir, proporcionando melhores condições e características aos frutos. 

Constituir apenas pomares *estremes (ou sem mistura, puros) e permitindo uma maior 

mecanização dos trabalhos culturais. Finalmente, a escolha de terrenos e microclima 

aptos à cultura e à tecnologia de produção.

Assunção (1990), diz-nos que, “a economia regional gravitava à sua volta no sector agrícola em 

paralelo com as pescas e conservas na indústria uma vez que o outro sector económico regional, o 

turismo, começava a dar os seus primeiros passos na direcção da actual euforia”. Desenvolveu-se 

um emaranhado comercial, na parte da procura, e presenciou-se uma constante oscilação de 

preços, causadores inevitáveis duma perturbação por parte dos produtores, conduzindo-os a 

não venderem as suas produções no próprio ano da colheita, procurando os melhores preços, 

armazenando-as para os anos seguintes e enfrentando os problemas da sua conservação.

Desta forma, far-se-á uma descrição individual de cada um dos produtos, procurando as 

lacunas de manuseamento, de informação e comunicação. Tentando compreender de que 

forma foram estes tesouros “perdidos” do olhar, toque e paladar público e, também, como 

poderemos beneficiar da matéria-prima em prol do sector secundário, quais as melhores e 

mais proveitosas técnicas de exploração e aproveitamento.

2.2 Produtos Tradicionais, Tesouros Escondidos



28

12 Conta a “Lenda das Amendoeiras em Flor” que um rei mouro apaixonou-se por uma princesa cristã 
    do Norte Peninsular. A princesa foi encaminhada para Portugal e, as saudades da sua terra fizeram 
    com que adoecesse. O jovem rei, para provar o seu  amor e fazer feliz a sua mulher, ordenou que 
    plantassem amendoeiras por terras do sul português. Estas, ao florirem, deram o aspecto que a 
    terra se encontrava coberta por um manto de neve (Freitas, s.d.).
13 Disponível em http://www.cgalgarve.com/produtos/amendoa, consultado em 31 de Março de 2011.
14 Fonte: INE, Direcção Regional de Agricultura do Algarve (DRAALG).
15 Disponível em http://www.cgalgarve.com/produtos/amendoa, consultado em 31 de Março de 2011.

Existem regiões portuguesas caracterizadas por um conjunto de elementos que facilmente 

identificamos como pertencentes a elas; a amendoeira é rapidamente associada ao Algarve 

e a sua beleza às histórias de Portugal12. 

A amendoeira é uma espécie originária das zonas áridas e montanhosas da Ásia Central 

e expandiu-se, na remota Antiguidade, por toda a Bacia Mediterrânica. No Algarve, a 

amendoeira encontrou *condições edafo-climáticas propícias ao seu desenvolvimento, 

encontrando-se principalmente cultivada no barrocal. Está associada a outras culturas 

como a alfarrobeira, figueira e oliveira. Estas quatro, compõem o *pomar tradicional de 

sequeiro da região. 

Cultivam-se essencialmente duas variedades de amêndoas, a amêndoa amarga e a amêndoa 

doce – apesar de que, existem múltiplas variedades de amêndoas doces, com diferentes 

graus de dureza de casca13. Diz-se que esta amêndoa algarvia tem um sabor muito especial 

que a tornou preferida em grande parte dos mercados, nacional e internacional. 

Segundo dados do Recenseamento Geral Agrícola (RGA), de 1999, existiam em Portugal 

Continental, 24 522 explorações com a cultura da amêndoa. Uma área total de 36 530 

hectares. A dimensão média das explorações era de 1.5 hectares, um valor superior ao da 

média das fruteiras produzidas a nível continental. Este factor é resultado da composição 

dos pomares tradicionais de sequeiro. Os pomares estremes permitem, normalmente, obter 

maiores rendimentos mas no Algarve têm reduzida expressão. Inversamente, têm grande 

manifestação os pomares de sequeiro. 

A amendoeira chegou a ocupar, na primeira metade do século XX, o primeiro lugar na 

arboricultura e, o seu produto, o primeiro lugar entre as produções agrícolas algarvias 

e portuguesas. Era, principalmente, exportado o miolo da amêndoa para países como 

Inglaterra, Bélgica, França e Holanda. Todavia, verificou-se que as explorações agrícolas 

da amêndoa diminuíram entre 1989 e 1999, num valor de 3 176 explorações e os hectares, 

entre 1989 e 2005, num valor de 3 230 hectares14. Esta situação provocou, claramente, 

a redução da produtividade, revelando o estado de abandono a que este tipo de pomar 

tem sido sujeito15. Com a expansão dos regadios, da citricultura (cultivo de citrinos) e da 
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figura 8 / Amendoeira em flor.
Fotografia de Eduarda Loureiro.
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16 Fonte: FAO.

horticultura e o desenvolvimento económico do litoral, associado ao sector do turismo, 

a área de cultura da amendoeira diminuiu, representando apenas 35% do total das

produções. Já em 2005, estima-se que a área de cultura da amendoeira no continente era 

de 38 049 hectares – um aumento de apenas 2 000 hectares desde 1999.

Percebemos assim que a estimativa da área de pomares de amendoeira diminuiu numa 

média de 120 hectares por ano, entre 1999 e 2005. Esta situação deve-se ao facto de 

muitos amendoais terem sido abandonados pelo agricultor, pela baixa rentabilidade e 

fraca produtividade. 

A nível do enquadramento mundial, em 2004, de acordo com dados da Food and 

Agriculture Organization (FAO), a produção mundial de amêndoa estimava-se em 1.7 

milhões de toneladas distribuídas por uma superfície de 1.8 milhões de hectares. A 

produção reparte-se por três Continentes: a América, com 45% da produção, a Europa, 

com 23% e a Ásia, com 21%, sendo os Estados Unidos da América (EUA) o maior produtor 

a nível mundial16. 

Em Portugal, a média dos valores produzidos – no período de 2001/2005 – foi de 19 664 

toneladas. Geralmente, a produção da amêndoa é adquirida por *ajuntadores e *britadores 

(moedores), que funcionam como intermediários. Mas, por vezes, também por industriais 

que procedem à sua transformação e comercialização. O produto está, normalmente, 

destinado ao mercado interno – nomeadamente aos mercados abastecedores ou a 

pastelarias e confeitarias regionais – e também ao mercado externo – particularmente Espanha.

A gastronomia, e muito especialmente, a doçaria continuam a demonstrar preferência pela 

amêndoa algarvia. São muitos os produtos típicos da região que usam e abusam desta 

matéria-prima, constituíndo grande parte da oferta gastronómica. Contudo, o pomar 

tradicional de sequeiro, não pode ser apenas visto numa orientação agro-comercial, mas 

também numa orientação agro-ambiental de conservação do património paisagístico e 

cultural do território algarvio.

O valor económico, cultural, nutricional e composicional da amêndoa valem-lhe uma série 

de potenciais aplicações num variado leque de indústrias:
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17 Disponível em http://www.nestle.pt/bemestar/presentation/nutricao/Alimentos.aspx?id=242 
    consultado em 31 de Março de 2011.
18 Disponível em http://www.campestre.com.br/oleo-de-amendoa_doce.shtml, consultado em 31 de 
    Março de 2011.

Indústria Alimentar;

É neste sector que a amêndoa é notoriamente mais conhecida. Através da sua riqueza em 

proteínas (20% da sua composição), vitaminas (50% da sua composição) e gorduras (do 

tipo insaturadas), as propriedades deste fruto ajudam a controlar as taxas do, comummente 

denominado, mau colesterol, ou *LDL colesterol17. A sua composição determina-a como 

um dos alimentos-chave numa dieta equilibrada como parte de um estilo de vida saudável. 

De criações simples a algumas mais elaboradas, há diversas formas de utilizar a amêndoa. 

Dos bolinhos tradicionais algarvios com formas e cores diversas aos arrepiados.

Indústria Farmacêutica/Cosmética;

Pouco exploradas ainda, foram encontradas algumas aplicações farmacêuticas nesta 

matéria-prima. A mais conhecida de todas é o óleo de amêndoa doce. Pode ser extraído 

por *solvente ou por *prensagem a frio – técnica muito rara pela extracção ser difícil e 

onerosa. Apresenta uma cor amarelada com um odor muito característico. É utilizado 

na composição de uma boa parte de produtos de beleza, como shampôos, amaciadores, 

gel de duche, cremes de corpo, cara, mãos e bronzeador. Como é um produto rico em 

vitaminas A e B, tem um poder elevado de penetração, hidratando e suavizando a pele com 

facilidade. As suas propriedades rejuvenescedoras, regeneradoras, hidratantes e nutritivas 

concedem-lhe uma especial utilização durante a gravidez, prevenindo o aparecimento de 

estrias com o esticar da pele18. 

Outras;

Foi recentemente descoberta uma forma de utilização da casca de amêndoa. Processo 

figura 9 / À esquerda, amêndoa crua. No centro, doces regionais algarvios. À direita, arrepiados.
Fonte: http://saude-joni.blogspot.com/2010/12/diabetes-e-amendoas.html / consultado a 6 de Setembro de 2011.
Fonte: http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=117771 / consultado a 6 de Setembro de 2011.
Fonte: http://blog.turismodoalgarve.pt/2011/03/bolinhos-de-amendoa-de-sao-bras-de.html / consultado a 6 de 
Setembro de 2011.
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19 Disponível em http://www.aiju.info/#/4, consultado em 31 de Março de 2011.
20 Disponível em http://bioplasticnews.blogspot.com/2010/12/bioplastico-baseado-em-casca-de-
    amendoa.html, consultado em 31 de Março de 2011.
* Nota: o polietileno é o tipo de plástico mais comum e barato no mercado.

desenvolvido pela Asociación de Investigación dela Industria del Juguete, (AIJU)19, um 

instituto tecnológico espanhol que desenvolve investigações e inovações tecnológicas no 

sector dos brinquedos, do qual resulta num novo composto plástico à base de cascas de 

amêndoa seca, especificamente para uso industrial. Resulta num *material compósito que 

se assemelha à madeira. É uma óptima alternativa eco-eficiente tendo em conta que é 

derivado de uma fonte renovável. As cascas de amêndoa são um resíduo natural válido 

para reforçar os materiais de plástico comum. Este material, parecido com a madeira, 

tem melhores propriedades que o material plástico sem reforço. Há um aumento da 

flexão, dureza, densidade e aumento de temperatura de resistência quando comparado 

ao polietileno20*. 

Há várias opiniões no que respeita aos motivos de uma produção decrescente ao longo 

dos anos. Alguns autores, como Neves e Cunha (1990) , dizem que a importância da 

amendoeira tem vindo a diminuir progressivamente e “um dos principais aspectos com 

vista à resolução deste problema é a escolha de variedades cuja floração não seja afectada 

pelas condições meteorológicas e a produção seja o menos possível prejudicada pelo défice 

hídrico (...). No futuro (...) a importância da amendoeira no Algarve dependerá essencialmente 

das disponibilidades hídricas para a rega (...)”. O Algarve, é uma região semi-árida e 

apresenta correntes problemas de carência hídrica, pelo que deve optar por escolher 

alternativas de interesse – como é o caso da amendoeira. Os autores acrescentam ainda 

que, “(...) a produtividade da amendoeira no Algarve é baixa e irregular, fundamentalmente 

por não serem utilizadas as técnicas culturais mais adequadas e de se continuar a recorrer a 

plantas não seleccionadas (...). Por estas razões, os agricultores que pretendem renovar os seus 

pomares ou fazer novas plantações preferem muitas vezes adquirir variedades importadas (...)”. 

Outros autores/produtores como Trindade (1991), falam da amendoeira como sendo um 

“marco da história desta Província” e a forma como esta “levou a Província a ser conhecida 

além fronteiras pois praticamente a todos os quadrantes do mundo, chegavam as nossas 

amêndoas (...)”. A empresa que este produtor e empresário representa, chegou a ter contacto 

com mais de trinta países diferentes, tudo devido ao “mundialmente (...) agradável paladar”.  

No entanto, as produções alteraram-se drasticamente, até ao panorama actualmente vivido. 

Diz Trindade (1991) que, as produções em três décadas, passaram das 4 a 5 mil toneladas 

para as 1 000, 1 500 toneladas de miolo de amêndoa. 

Começamos por perceber que a produção da amêndoa do Algarve está em declínio desde 
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o final dos anos 80, do século XX. Com a entrada de Portugal na Comunidade Económica 

Europeia (CEE), facilitaram-se as trocas comerciais entre os países pertencentes e, 

portanto, há uma procura por produtos estrangeiros, apesar de existirem em Portugal, a 

um preço mais baixo. Este factor condicionou não só as produções, os produtores mas a 

própria identidade do produto e aquilo que ele representa para a economia e a cultura 

portuguesas e algarvia. 
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21 Disponível em http://www.cgalgarve.com/produtos/alfarroba, consultado em 4 de Abril de 2011.
22 Disponível em http://www.quentalbiologico.com/2010/06/alfarroba-o-cacau-do-algarve/, 
    consultado em 4 de Abril de 2011.
23 Fonte: DROSTE, 1988.

A alfarrobeira é uma árvore selvagem, nativa da costa do Mediterrâneo. A alfarroba – do 

árabe al karrub, a vagem – é o fruto da alfarrobeira. A semente deste fruto foi, durante 

muito tempo, utilizada como medida para pesar diamantes. A unidade quilate era o peso 

de uma semente, sendo esta uma característica muito própria da alfarroba21. 

É uma vagem comestível, semelhante ao feijão, de cor castanha escura e um sabor 

ligeiramente adocicado – muito utilizado na indústria de alimentos e na produção de 

gomas, espessantes, estabilizantes e emulsionantes. Do fruto da alfarrobeira, tudo pode 

ser aproveitado, principalmente a semente que produz os componentes referidos. Apesar 

de representar apenas 10% da vagem, o que resta, a polpa, tem sido essencialmente 

utilizada na alimentação de animais, pelo seu sabor e características químicas e dietéticas.

A alfarroba é um alimento saudável e de elevado valor nutritivo. Contém várias vitaminas 

essenciais ao bom funcionamento do organismo. Não possuí qualquer agente alergénico 

ou estimulante – como a cafeína – e, apesar do seu alto teor em açúcar, possuí baixo 

conteúdo calórico22 e alta quantidade de fibras naturais. 

Ao contrário das laranjeiras, as alfarrobeiras são árvores pouco exigentes em termos de rega 

e condições climáticas, mantendo a sua produção mais ou menos estável. A nível mundial, 

a produção de alfarroba é da ordem das 300 mil toneladas por ano, concentrando-se na 

zona do Mediterrâneo, Espanha, Itália, Portugal e Grécia. Estes quatro países produzem 

cerca de 75% da produção mundial:

 Espanha: 120 000 toneladas (40%);

 Itália: 45 000 toneladas (15.3%);

 Portugal: 41 400 toneladas/média de 20 anos (14.1%)23;

A DRAALG aponta que, “encontram-se alfarrobeiras dispersas por quase todo o país. No 

entanto, só no Algarve a alfarrobeira assume verdadeira importância económica, sendo 

o Barrocal algarvio o seu solar” (Guia Prático do Extensionista, 1994). A alfarrobeira 

forma o sequeiro tradicional – juntamente com a amendoeira, figueira e oliveira. “Nos 

solos mais pedregosos do Barrocal, onde o abandono das culturas se tem vindo a consumar 

gradualmente, a alfarrobeira apresenta-se agora, estreme ou quase, por ser a espécie arbórea mais 
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figura 10 / Alfarrobeira.
Fonte: http://www.sciencephoto.com/media/141597/enlarge / consultado a 29 de Setembro de 2011.
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rústica dos primitivos pomares (...)” (Guia Prático do Extensionista, 1994), quer isto dizer 

que a produção de alfarroba tem vindo a sofrer algumas alterações e é cada vez mais 

produzida sem mistura com outro tipo de culturas. 

Em 1994, a alfarrobeira ocupava 7.4% da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) do Algarve, 

estando presente em 42.4% das explorações algarvias (Guia Prático do Extensionista, 

1994). Contudo, a cultura da alfarrobeira sofreu, tal como em outras partes do mundo, 

em termos de produção e área, um decréscimo apreciável nos últimos anos. Uma das 

principais causas foi a procura de terra para os empreendimentos civis, a intensificação 

de algumas áreas pela instalação de culturas regadas – reconvertendo vastas áreas de 

culturas de sequeiro – e o abandono pelo homem de áreas em zonas menos propícias de 

habitação e produção – nomeadamente no barrocal pedregoso (Graça, 1994). A alfarroba 

representou uma importante fonte de entrada de divisas no país. Em 1985, chegou a ser 

responsável por 50.1% do valor total da exportação de frutos. Os principais destinos eram, 

na altura, Japão, Dinamarca, Holanda e EUA.

Actualmente, considera-se que a alfarroba é um fruto totalmente industrializado, processo 

que começou nos anos 40, do século XX, em Portugal. A semente é, sem dúvida, o seu 

produto mais nobre e responsável por 60% do seu valor, todavia representa apenas 10% do 

seu peso. A goma, extraída da semente de alfarroba pode ser utilizada como espessante, 

estabilizante, emulsionante e gelificante, principalmente na indústria alimentar.

Contudo, ao longo da última década foram descobertas inúmeras utilizações para a goma da 

semente da alfarroba. Para além da indústria alimentar, pode também servir para a indústria 

têxtil, de papel, farmacêutica, cosmética e pet foods (Graça, 1994). Da semente de alfarroba 

pode ainda ser retirado o germe, um produto de elevado valor proteico (55% de proteína), rico 

em vitaminas e minerais. A farinha de germe é, por exemplo, utilizada em ração de animais 

e, se em muito reduzida quantidade, na alimentação humana. O pó ou farinha de alfarroba 

derivado da polpa da vagem torrada e moída é utilizado para substituir o cacau. Contudo, o 

pó possuí uma ligeira diferença em relação ao cacau no que respeita à dose de açúcar e de 

gordura. “Enquanto o cacau possuí até 23% de gordura e 5% de açúcar, a alfarroba possuí 

0.7% de gordura e um alto teor de açucares naturais, entre os 38 e os 45%”24. 

De uma forma semelhante à amêndoa, a alfarroba detém alto valor económico, cultural, 

nutricional e composicional. Enuncia-se, de seguida, o vasto número de utilizações potenciais do 

chamado “chocolate saudável”:

24 Disponível em http://www.quentalbiologico.com/2010/06/alfarroba-o-cacau-do-algarve/,  
    consultado em 4 de Abril de 2011.34 35

25 Disponível em http://www.cgalgarve.com/produtos/alfarroba, consultado em 4 de Abril de 2011.
26 Disponível em http://www.cgalgarve.com/produtos/alfarroba, consultado em 4 de Abril de 2011.
27 Disponível em http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=20718&op=all, consultado em 4 de Abril 
    de 2011.

Indústria Alimentar;

Sob variadas formas e dimensões, a alfarroba pode ser um fruto muito versátil no que 

respeita à gastronomia portuguesa (tipicamente algarvia). Para além da sua conhecida 

capacidade de substituir o chocolate, a alfarroba é utilizada em típicas iguarias 

gastronómicas, com maior presença nas doçarias e sobremesas. Compõe os ingredientes 

de bolos, tortas, bolachas, pão e serve como aditivo em produtos como pudins, papas 

de bebé e estabilizantes de gelados. Outra utilização, como qualquer um dos quatro 

produtos aqui estudados e a estudar, é a destilação25. Apesar de não ser muito falado, 

o licor de alfarroba é conhecido na serra algarvia e vendido ou distribuído ilegalmente. 

Deixou de ser permitida a sua livre comercialização pelas produções não respeitarem 

algumas das normas instituídas pela UE. 

Indústria Farmacêutica/Cosmética;

Na indústria farmacêutica, está apenas presente a goma extraída da semente de alfarroba 

que ajuda a dar forma a alguns comprimidos. Isto é, as características espessantes da 

goma existem na composição de alguns medicamentos. Na indústria cosmética, é também 

utilizada a goma; quanto mais hidratantes forem os cremes, mais goma de semente de 

alfarroba contêm – é um composto denominado por E41, cuja qualidade está na presente 

na sua capacidade de absorver água.

Outras;

Foram encontradas outras aplicações da alfarroba (algumas ainda em estudo). Por 

exemplo na indústria têxtil e do papel, pela extracção dos tecidos fibrosos que ajudam 

na composição de tecidos e tipos de papéis26, respectivamente e até, na medicina. 

Estudos recentes mostram que a alfarroba não é provida de glúten e é dotada de um 

potencial antioxidante muito elevado, semelhante ao do azeite e superior ao do vinho, 

o que leva os investigadores a acreditarem que os seus componentes podem ser úteis 

no combate aos *radicais livres e *doenças crónico-degenerativas. Esta notícia27, diz 

que já foi comprovado que os extractos de alfarroba inibem a proliferação de células 

cancerígenas, segundo os resultados preliminares do estudo, “A alfarrobeira contém 

substâncias que já são aproveitadas na composição de alguns fármacos utilizados no tratamento 
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da SIDA, cancro e doenças cardiovasculares, embora de forma ainda incipiente”. Continua a 

dizer que “apesar de ser uma espécie com elevado interesse comercial e aplicada em 

várias indústrias pela sua escassa toxicidade (...) considera[se] que a alfarrobeira não 

está totalmente explorada”. Já foram coordenados estudos inovadores de clonagem de 

alfarrobeiras que permitem o seu cultivo em larga escala. Este fenómeno desperta o 

interesse dos produtores do fruto. Outra das suas aplicações em estudo é sob a forma 

de biocombustível. Pelas suas potencialidades ecológicas e não interferência na cadeia 

alimentar humana, a alfarroba pode ser utilizada para produzir biocombustíveis. O 

investimento, por parte das entidades regionais e nacionais, está dependente do 

aumento da produção de alfarroba. Promete ser uma alternativa saudável à produção 

de biocombustíveis a partir de cereais – o que tem reflectido negativamente nos preços 

dos alimentos e contribuído para a crise alimentar mundial. Esta ideia foi lançada pela 

Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Produção e Valorização da 

Alfarroba (AIDA). Profissionais da área não têm dúvidas quando classificam a alfarrobeira 

como excelente aliado no sequestro de dióxido de carbono – um dos responsáveis pelo 

aquecimento global. A produção de bioetanol, a partir da alfarroba, exigirá a plantação de 

mais árvores que permitam a recolha de mais matéria-prima. Manuel Caetano, veterano do 

sector, afirma que “nos últimos doze anos plantámos (...) dois milhões de novas árvores, o 

que vai praticamente dobrar a produção, no Algarve, nos próximos cinco anos”28. Outras 

vantagens estão na descoberta, através de um estudo da Universidade do Algarve, que um 

hectare de alfarrobeiras, que tem à volta de 120 árvores, tem capacidade de fazer desaparecer, 

aproximadamente, 15 toneladas de dióxido de carbono por ano (Antunes, 2007). 

Portugal é o terceiro produtor mundial de alfarroba – sendo ultrapassado pela Espanha em 

primeiro lugar e Marrocos em segundo. Desde há uns anos para cá que o aproveitamento 

deste produto está a ser valorizado pela DRAALG, que confirma a expansão gradual da 

plantação na região. Revez (2010) escreve que “o negócio de alfarroba em Portugal (...) 

representa 32 milhões de euros, para uma produção de 40 mil toneladas (...)”. Estão a 

ser feitos investimentos a nível das fábricas no Algarve, mas o processo é relativamente 

moroso. Todavia, se se registar um aumento de produção, o Algarve pode conquistar uma 

agricultura sustentável deste fruto e ultrapassar Marrocos no pódio.

Lino (2010) publicou uma notícia onde dizia que “da associação AGRUPA fazem parte 

actualmente cerca de 500 produtores, que apesar de verem o preço da matéria-prima baixar de 

ano para ano ainda encontram na alfarroba uma das poucas formas de sustento a partir da 
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28 Disponível em http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2005/10/23c.htm, consultado em 5 de Abril 
    de 2011.36 37

29 Disponível em http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2005/10/23c.htm, consultado em 5 de 
     Abril de 2011.

terra”. Quinze quilos de alfarroba custam actualmente 4,40€ quando há três anos atrás, 

custavam 7€. Diz ainda, Lino (2010), que a alfarroba é um fruto que não tem manutenção 

muito extensiva, é de fácil colheita e, por isso, os agricultores ainda se dedicam ao seu 

cultivo. As inúmeras aplicações por que é conhecida ainda vão dando algum dinheiro.

Por isso, os agricultores algarvios estão de facto a investir mais neste fruto, substituindo 

os seus laranjais por alfarrobeiras. Isto porque acreditam “que a semente daquele fruto 

mediterrânico assegurará ao Sul do país um futuro agrícola mais competitivo e sustentável” 

(Lino, 2010). José Filipe, membro da AIDA afirma que “é um movimento gradual, mas 

regista-se um pouco por toda a região (...)”29. Mais uma vez, é salientado o facto de 

a alfarrobeira ser “uma árvore de grande porte que necessita de menos água e menos 

cuidados intensivos, garante preços sustentáveis e afasta os incêndios das redondezas” 

por ter sempre agricultores por perto a vigiar as suas alfarrobas. Manuel Caetano conduz 

uma multinacional de transformação de sementes de alfarroba. Exporta o produto para 

países europeus, China, Japão e EUA. Afirma que, no ano de 2005, “a produção subiu de 

35 mil toneladas para quase 40 mil”.

Neste panorama, parecem existir só boas razões para o investimento a ser feito no mercado 

da alfarroba. Entre os dois produtos já estudados, a alfarroba parece não ter declinado. Os 

produtores não se esqueceram das suas qualidades e das várias formas de as aproveitar. 

Este factor é interessante sob o ponto de vista desta investigação porque, provavelmente, 

o perfil da alfarroba não encaixa na realidade dos outros produtos. 
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A figueira comum é uma espécie subtropical, muito sensível às geadas de Inverno e com 

necessidade de calor durante o ciclo vegetativo (Maia de Sousa, 1990). Foi disseminada a partir 

do seu centro de origem – Sudoeste da Ásia – para a Europa por navegadores e comerciantes 

gregos e fenícios durante as suas invasões no Sul de França e Península Ibérica. É uma árvore 

dispersa por todo o país e o seu fruto, o figo, passou a ser matéria-prima para o fabrico de 

álcool. Devido à escassez deste produto, em 1942, foi publicada uma portaria que obrigava 

todos os produtores a declarar as quantidades de figo que possuíam. A cultura manteve a sua 

expansão até à década de 70, do século XX, a partir da qual entrou em declínio devido à falta 

de competitividade do álcool a partir do figo (Maia de Sousa, 1990).

Actualmente existem cerca de 419 mil hectares de figo, a nível mundial, o que equivale 

a uma produção de mais de um milhão de toneladas30. A Turquia é o maior produtor 

a nível mundial com uma produção anual aproximada às 280 mil toneladas31. Portugal 

produz cerca de 29 722 toneladas, aproximadamente 3% da produção mundial. Este 

valor de produção tem vindo a diminuir e o número de importações a aumentar. Em 

1987, importou-se quarenta vezes mais que em 1984, principalmente devido à falta de 

qualidade e não à escassez do produto nacional. Nas exportações, os valores também 

diminuem; de 453 toneladas em 1983, passou a exportar-se 113 toneladas, em 198732. 

Este decréscimo aconteceu devido à perda do mercado americano, que era o principal 

importador da pasta de figo.

De uma maneira geral, a produção do figo está em retrocesso e, segundo Maia de Sousa 

(1990), algumas das causas são: “produções baixas e incertas por se considerar a figueira uma 

espécie rudimentar; identificação e mistura vegetal não permitem a obtenção de um produto 

uniforme e de qualidade; (...) falta de poder competitivo do álcool obtido do figo industrial; 

impossibilidade de mecanizar a colheita”. A figueira é considerada uma espécie colonizadora 

que, pela sua constituição rústica, deve ocupar os piores terrenos de ocupação do sequeiro. 

A cultura exige muita mão-de-obra para a colheita, mas é uma actividade lucrativa. 

Há duas décadas atrás o figo não era consumido puro, fresco, era sim utilizado para 

o álcool. Apesar de, a comercialização do figo fresco ser diminuta, a nível nacional, 
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figura 11 / Figos.
Fonte: http://traciebylo.blogspot.com/2011/04/holy-tuesday-who-gives-fig-about-god.html / consultado a 29 de 
          Setembro de 2011.

30 Disponível em http://www.hortibrasil.org.br/jnw/index.php?option=com_
    content&view=article&id=739:o-efeito-da-colheita-em-diferentes-estagios-de-maturacao-na-
    qualidade-e-na-aceitacao-do-figo-pelo-consumidor&catid=64:frutas-e-hortalicas-frescas&Item
    id=82, consultado em 8 de Agosto de 2011.
31 Disponível em http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/figo.html, consultado em 8 de Agosto de 2011.
32 Dados da FAO.
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as condições que existem, no Algarve, são ímpares para a sua produção. Por isso, a 

cultura encontra-se actualmente num lento mas progressivo período de transição entre 

as plantações modernas, racionalmente concebidas para a produção de figos frescos e 

plantações tradicionais. 

“Atendendo à importância sócio-económica que a cultura já teve na região do Algarve e às 

intenções do investimento verificadas nos últimos anos (...)” (Programa de Desenvolvimento 

Rural, Estratégia da Região Algarve 2007-2013, 2007) e para que a produção de figo 

continue a ser rentável, deve incentivar-se o seu consumo fresco. Promovendo a plantação 

de pomares modernos, racionalmente projectados, e com material vegetal capaz de 

produzir colheitas competitivas (Maia de Sousa, 1990).  

O figo é chamado de “falso fruto”33, considerado um receptáculo com centenas de 

pequenos frutos, que são as suas sementes. Na linguagem popular é fruto, mas na teoria 

é considerado um *sícone (em forma de pêra, suporta as flores masculinas e femininas que 

darão origem aos pequenos frutos, ou *aquénios, que commumente são as mencionadas 

sementes).  Podem ser consumidos como fruta fresca, em seco, como puré ou em conserva. 

São frutos frágeis e a sua conservação é muito difícil, o que provoca um aumento da 

importância comercial dos figos secos (figura 12). 

O primeiro fruto da figueira, produzido no fim da Primavera, tem o nome de figo lampo. 

A pele fina e o sabor são semelhantes aos do figo, mas menos adocicados. Dos produtos 

que derivam da produção do figo, o que tem vindo a aumentar a produção é o figo 

seco – obtido mediante a desidratação do fruto fresco. Concentram-se os compostos 

nutritivos do figo resultando num produto altamente calórico, mas que pode e deve fazer 

parte de um estilo alimentar saudável. O período de conservação deste fruto é muito mais 

prolongado. 

Existem diferentes variedades de figos que se podem dividir pela cor. Há brancas, coradas 

e negras. A primeira variedade apresenta cor branca-amarelada, a corada cor parda-

azulada (figura 12) e a negra uma cor púrpura e/ou negra. Existem, também, outro tipo 

de critérios que nos permitem classificar os figos; segundo o seu uso, podem ser divididos 

em dois grupos: consumo fresco ou seco. Os figos frescos podem ser designados, na gíria, 

como figos de mesa e destinam-se ao consumo como fruta fresca. A pele é tenra, contem 

poucas sementes e a sua maturação é curta. Os figos secos têm uma pela mais rija e 

compacta, amadurecendo mais lentamente.

33 Disponível em http://www.fotosantesedepois.com/2010/05/26/figo/, consultado em 8 de Abril de 
    2011.
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Os principais produtores de figos estão distribuídos pela bacia do Mediterrâneo, com 

principal destaque para a Argélia, a Grécia, a Itália e a Espanha. A Ásia Menor e os EUA 

são também considerados importantes produtores. A produção mundial deste fruto ronda 

o milhão de toneladas e, só os países mediterrânicos e o Médio Oriente são responsáveis 

por 90% desse valor34. Podemos observar na tabela seguinte alguns valores das produções 

obtidas:

 

  

Dos países europeus, sabe-se que Espanha é o principal produtor e exportador – com 

cerca de 60 000 toneladas de figos produzidos. Já a produção portuguesa não atinge as 

4 toneladas, sendo a região algarvia responsável por 50% do total da produção, seguido 

do Ribatejo e Oeste (30%), do Alentejo (14%) e Trás-os-Montes (5%).

Apesar de, frescos, os figos resistem poucos dias, os seus derivados – compotas, figos 

secos, pasta de figo – permitem a sua comercialização durante todo o ano. 

Analisemos então o leque de aplicações que o figo serve.

2.5 Figo

País

Médio Oriente 446 44

30

14

4

301

145

42

África

Europa

EUA

Produção
(milhares de toneladas)

Percentagem
(%)

figura 12 / À esquerda, figos frescos de cor parda-azulada. À direita, figos secos.
Fonte: http://animals.howstuffworks.com/insects/fig-wasp2.htm / consultado a 6 de Setembro de 2011.
Fonte: http://www.lapatagonica.com.br/produtos/figo_seco.asp / consultado a 6 de Setembro de 2011.

34 Disponível em http://www.fotosantesedepois.com/2010/05/26/figo/, consultado em 6 de Abril de 
    2011.40

tabela 1 / Dados da produção mundial de figo.
Fonte: Melgarejo, P. (2000).
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35 Disponível em http://sabores.sapo.pt/gourmet-artigo/artigo/a-surpresa-do-queijo-de-figo, 
    consultado em 6 de Abril de 2011.
36 Disponível em http://www.nestle.pt/bemestar/presentation/nutricao/Alimentos.aspx?id=292, 
    consultado em 6 de Abril de 2011.

Indústria Alimentar;

As suas qualidades alimentares e nutricionais valem-lhe um lugar de peso na gastronomia 

portuguesa e especialmente na algarvia. “Desde a entrada à sobremesa, são inúmeras 

as possibilidades de ligação deste ícone da gastronomia algarvia”35, a acompanhar uma 

salada de alface ou como guarnição de um prato de legumes, o figo é dotado de uma 

composição altamente nutritiva. Com uma rica fonte de fibra dietética, potássio, proteínas, 

minerais e vitaminas é também elemento-chave de pratos principais. Uma outra forma 

de consumo de figos é através de compotas, que pela quantidade de açúcar adicionado 

permite um período de validade mais extenso.

Outras;

Para além de aplicações culinárias, existem poucas mais que se possam atribuir a este 

fruto. As medicinais são uma delas. Por ser um fruto rico em potássio, a sua ingestão 

desempenha um papel importante na regulação da tensão arterial, no equilíbrio dos 

fluídos do corpo e na contracção muscular. Tem um *efeito diurético, devido ao seu 

alto conteúdo em água e potássio, e facilita o trânsito intestinal pelo teor de fibra, 

impedindo a absorção de colesterol e ácidos biliares – provenientes da bílis, no fígado 

– pelo organismo. É óptimo para saciar e melhora o metabolismo da glicose, ou seja, 

permite que esta seja mais facilmente consumida e absorvida36. 

João Costa Júnior é um engenheiro técnico agrário que escreveu sobre o aproveitamento do 

figo com vista à diversificação da sua utilização, apontando várias formas de explorar as suas 

potencialidades. Fala no figo em passa – que tem a mesma designação que uva passa – e do 

seu consumo na época natalícia. Na pasta de figo que resulta do esmagamento através de 

moinhos apropriados, constituíndo uma pasta homogénea com múltiplos destinos como a 

geleia de figo ou os flocos de figo, que servem para barrar pão, rechear ou compor biscoitos, 

por exemplo. Esta pasta pode também servir para destilar licor de figo. A partir das folhas 

verdes da figueira pode extrair-se clorofila que, em alguns casos, serve de colorante para 

bebidas ou doces regionais, produzindo uma cor verde intensa. Também os açúcares que o 

figo produz – frutose e glicose – podem ser extraídos e aproveitados para consumo nacional, 

uma vez que Portugal anualmente importa este tipo de ingredientes.

Grande parte das empresas que utiliza figos dá prioridade aos importados, pela falta 
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aplicações
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de padrões dos figos nacionais. Isto é, da mesma forma que são necessárias amêndoas 

calibradas que apresentem o mesmo tamanho, formato e cor, muitas vezes é exigido o 

mesmo dos figos, o que, em produções pouco desenvolvidas, é mais complicado. 

Maia de Sousa (1990) aponta para um problema fulcral no decréscimo de valor e produção 

deste fruto: o preço. “O factor preço será cada dia, mais um elemento decisivo para o 

abandono ou arranque de algumas figueiras tradicionais”. E continua a dizer que “Não 

devemos insistir em produzir aquilo em que não temos poder de competição (...)”. Mas, o 

que é certo é que entraram em curso, segundo o autor, a projecção de pomares modernos 

e a plantação de material vegetal capaz de produzir colheitas competitivas. A aposta na 

produção do figo fresco está a sofrer uma “(...) reconversão de aproximadamente 1000 ha 

a uma ritmo de cerca de 200 ha por ano” (Programa de Desenvolvimento Rural Estratégia 

da Região Algarve 2007-2013, 2007).
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37 Disponível em http://www.covaodaponte.com/261, consultado em 8 de Abril de 2011.
38 Disponível em http://jornal.quercus.pt/scid/subquercus/defaultarticleViewOne.asp?categorySiteID=3
    77&articleSiteID=958, consultado em 8 de Abril de 2011. 43

O medronheiro é um arbusto ou uma árvore de pequena dimensão37. Os seus frutos são 

baciformes, globosos, granulosos ou eriçados na superfície, de cor avermelhada, quando 

maduros, com pequenas sementes de cor castanha. Esta árvore floresce no princípio do 

Inverno. A maturação dos seus frutos decorre no Outono do ano procedente. É nesta 

altura que, devido à floração e maturação dos frutos do ano anterior – que pode ocorrer 

em simultâneo – o medronheiro se cobre de uma vestimenta colorida. As suas cores 

compõem uma palete de verde brilhante das folhas, branco das flores e amarelo dos 

frutos, quando não maduros. O seu crescimento e desenvolvimento dá-se em solos ácidos 

ou alcalinos, mas há uma preferência por solos profundos e frescos com um clima suave.

O medronheiro distribuí-se por uma vasta área na bacia mediterrânica, com excepção 

da orla costeira do Sudoeste de Espanha e de Tunis ao sul da Turquia. A sua área de 

distribuição incluí também o território de Portugal Continental, o Norte de Espanha, as 

regiões das Landes e Bretanha, em França, e a zona ocidental da Irlanda. Em Portugal, 

as maiores manchas de medronheiros estão no Algarve, nomeadamente nas Serras de 

Monchique e do Caldeirão.

O medronheiro, ou strawberry tree como lhe chamam os ingleses, é uma espécie habituada 

às condições edafo-climáticas dos locais onde está instalada, o que diminui os custos 

ambientais e económicos que, normalmente, grandes jardins e plantações requerem38. 

Para além destes valores ornamentais e ambientais, destacamos que o medronheiro tem 

igualmente valores medicinais, podendo ser utilizado para uma variedade de produtos 

indicados ao consumo.

O seu nome científico, Arbutus unedo, tem um significado dual. Derivada do latim, a 

palavra “Arbutus” é diminutivo de arbor, ou arbusto; o termo celta arbois indica rude, 

áspero, referindo assim o fruto. Relativamente a unedo, o significado em latim é um e 

mais nenhum, porque o fruto quando está maduro contém um teor de álcool muito 

reduzido, podendo causar reacções adversas. 

O medronheiro é explorado principalmente para a produção de aguardente. A chamada 

aguardente de medronho ou medronheiro (Adragão, 1997) compõe uma cultura que 

esteve estagnada durante várias décadas. Até há alguns anos, existiam dezenas de 

figura 13 / Medronho verde.
Fotografia de Eduarda Loureiro.
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pequenas destilarias tradicionais espalhadas pelo Algarve, especialmente em pequenas 

aldeias e nas zonas da serra algarvia, onde o produto era fabricado através de métodos 

ancestrais39. Contudo, a imposição de regras sanitárias europeias levou a que maior 

parte das destilarias fechasse, abandonando as suas produções. Mas a aguardente de 

medronho era um produto demasiado valioso, pela sua qualidade e valor económico, 

para que a situação se mantivesse. Pouco a pouco, parte dos produtores retomou as 

suas destilarias, seguindo as novas regras e tentando retomar as produções. Bom sinal 

para os apreciadores e gourmets de todo o mundo, já que o medronheiro algarvio é uma 

aguardente de elevada qualidade.

Paulo Carriço40, produtor de medronho e dono da Quinta da Brejeira, diz que o processo 

para aprovação de uma destilaria de medronho é muito moroso. Esperou cinco anos pelos 

documentos que indicassem que tipo de maquinaria era necessária à produção da bebida. 

Afirma também que, aquela não é a sua única profissão, é impossível viver apenas do 

fabrico de aguardente de medronho. Uma parte do ano, o seu investimento passa por 

levar o produto a exposições, feiras e directamente aos clientes, que em alguns casos nem 

são portugueses e querem negociar a opção de exportação. Ao que Paulo Carriço adverte 

para a impossibilidade devido à carga burocrática, o valor dos impostos e as autorizações 

alfandegárias. Na Quinta da Brejeira são produzidas aproximadamente mil garrafas de 

aguardente por ano, mas parte da produção não é vendida.

Indústria Alimentar;

No que se refere à gastronomia algarvia, o medronho é utilizado apenas para doçaria e 

aguardente. Tartes ou bolos de medronho são uma especialidade pouco comum e nem 

sempre apreciada. A sua textura pode ser estranha quando degustada pela primeira vez. 

Quanto à aguardente, é a forma mais comum de utilização e aplicação do fruto, sendo 

que é um produto típico da região do Algarve. Outra forma de aproveitar o medronho 

é como doce (do tipo compota) e geleia. Adragão (1997) diz-nos também que “Esta 

utilização (...) já se vai fazendo, ainda que a um nível restrito, de âmbito caseiro ou familiar, 

poderá ser um nicho interessante a explorar e desenvolver em termos de mercado com vista a 

melhorar o aproveitamento dos recursos naturais da região algarvia, podendo constituir uma nova 

aplicações

39 Disponível em http://www.whattodoinalgarve.com/2010/12/o-medronho-algarvio-aguardente-de-    
    medronho/, consultado em 7 de Abril de 2011.
40 Disponível em http://www.algarvechannel5.net/BrejeiraMedronho/, consultado em 7 de Abril de 
    2011.

41 Disponível em http://institutohipocratesonline.com/index.php/medicinas-nao-convencionais/
    fitoterapia/242-medronheiro.html, consultado em 7 de Abril de 2011.
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fonte de receita e um meio, entre outros, de reduzir a crescente desertificação dos espaços rurais 

pela criação de mais postos de trabalho”. Ora, sendo assim, apostar numa padronização em 

termos da comercialização deste tipo de produtos pode ser uma mais-valia, tanto para os 

produtores como para a região e, no caso das compotas e geleias, as leis e regras impostas 

não requerem tanta burocracia ou métodos de produção, o que facilita a sua viabilização.

Outras;

Uma outra forma de utilizar os produtos do medronheiro é através das suas folhas. 

Permitem curar diarreias e desinterias. As suas qualidades *anti-sépticas e diuréticas 

permitem também baixar a tensão arterial, por exemplo sob a forma de chá41. A casca da 

árvore permite curtir as peles, como protecção.

A crescente preocupação e interesse pelos produtos tradicionais associados ao desenvolvimento 

do turismo regional (e não só) aponta para que se tire partido de todas as potencialidades 

que este produto pode oferecer (Adragão, 1997), de forma a garantir o seu aproveitamento 

e exploração indicados e apropriados. Utilizar o medronho para mais que aquilo que ele 

está biologicamente destinado, é tornar a questão muito mais abrangente e adaptá-lo à 

realidade do século XXI. As pessoas não procuram só produtos, mas produtos com história, 

com identidade, com carácter e personalidade. Produtos que, através da sua aplicação, possam 

dizer de onde vieram, quem os fez e há quanto tempo os faz.



2.7 Síntese Conclusiva

O primeiro capítulo remeteu para a caracterização do Algarve, das suas potencialidades, 

do seu clima social e económico e de quatro das suas principais produções agrícolas que 

compõem o cerne da temática desta dissertação – a amêndoa, a alfarroba, o figo e o 

medronho.

Percebemos que a principal fonte de rendimento e estímulo económico da região é, de 

facto, o turismo e a sua importância tem vindo a aumentar gradualmente ao longo das 

últimas duas décadas. São feitos vários investimentos e dados incentivos a este sector que 

explora, cada vez mais, a paisagem e os recursos algarvios. De certa forma, o turismo pode 

ser uma actividade importante aliada à estratégia que aqui se irá propor. 

Falou-se da globalização e dos seus efeitos negativos à escala local e da forma como as 

suas consequências afectam a culturas e economia de um país. Contudo, há um regresso 

àquilo que é local e são cada vez mais as marcas (globalizadas) que procuram dar um toque 

de cada país à sua teia de produtos. Em Portugal temos o exemplo da sopa acrescentada 

ao menu do McDonalds, o expresso à lista de cafés do Starbucks e até as batatas fritas em 

azeite Lay’s – um produto típico das regiões mediterrânicas. É esta a forma que as marcas 

arranjaram de despertar nos seus consumidores o gosto da sua nacionalidade e é desta 

forma que se despertam as identidades, em casos de grandes marcas nacionais e em casos 

de marcas, ou produtos, em menor escala, regionais.

Este conceito de identidade nacional e regional está a proliferar nos mercados e respeita 

a exigência do consumidor que tem vindo a aumentar e intensificar nos últimos anos. 

Procuramos todos produtos da melhor qualidade, a um preço mais baixo. Mas quando 

chega o momento de compra, somos capazes de optar por um produto internacional mais 

barato e, provavelmente com uma qualidade semelhante, em detrimento de um nacional. 

O que não significa que aconteça com todos os produtos. Esta realidade é agora assistida 

por movimentos portugueses, como o Compro o que é nosso e o Movimento 560 que 

estimulam e incentivam, não só os consumidores, mas as pequenas, médias e grandes 

empresas e mesmo produtores, a optarem por produtos do seu país.

Assim, verificou-se o estatuto e condição dos quatro produtos propostos e percebemos 

que a amêndoa se encontra em declínio e abrange um variado leque de aplicações 

possíveis. É um produto que, se controlado e bem manuseado, em termos produtivos, 

poderia responder aos padrões necessários permitindo aumentar a sua comercialização 

A alfarroba mostrou-se no produto que enfrenta um menor grau de dificuldades, com uma 
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cultura mais expansiva. Foi e continua a ser base de vários estudos e investigações que 

permitem encontrar uma série de potencialidades escondidas. Da cosmética à farmácia, 

do combustível à gastronomia. O fruto pode ser aproveitado na íntegra e isso parece já 

um facto conhecido.

Já o figo, tem uma capacidade de conservação muito curta, o que dificulta, por exemplo, 

o seu transporte a longas distâncias, mas não deixa de ser impossível. Se as produções 

forem devidamente controladas, equipadas e cuidadas, há forma de se enquadrar nos 

panoramas nacional e mundial, que garantiriam um maior aproveitamento e uma melhor 

e maior exploração.

O medronho, com um perfil menos versátil, caracteriza-se pela sua mais famosa utilização 

na indústria do álcool, como aguardente ou licor de medronho. Nos recantos da Serra 

de Monchique, há ainda quem produza excedentários sem ninguém que os compre. 

Não é uma produção que permita viver exclusivamente dela, mas se bem posicionada e 

comunicada, poderá trazer grandes fontes de rendimento a quem se dedica, tanto à arte 

de destilaria como das compotas, ou simplesmente do cultivo do fruto.

Assim sendo, é imperativo que se opte por um dos quatro produtos para prosseguir a 

investigação, tendo em conta que se encontram em ciclos de vida demasiado distintos. 

Depois de analisadas as descrições decidiu-se que a melhor opção será o medronho. Para 

além de ser um fruto pouco evidenciado na região onde existe em maior quantidade, 

apresenta maiores falhas de comunicação. O fruto pode ser comercializado, principalmente 

por ser uma fonte essencial de nutrientes – semelhante às amoras e framboesas – que 

respeitam a tendência actual da procura por melhores e mais saborosos alimentos a juntar 

a uma, já rica, dieta mediterrânica. 

A escolha consolidou-se depois de uma visita, em Março de 2011, a uma destilaria de 

medronho na Serra de Monchique que permitiu consolidar uma consciencialização dos 

problemas que este produto e as suas transformações sofrem. 

A alfarroba mostrou ser o produto, dos quatro, com um carácter mais divulgado e um perfil 

mais institucionalizado. Dada a sua diversificação de aplicações, já ultrapassou a fase de 

declínio, para começar agora a ser explorado o seu total potencial, criando novas formas 

e melhorando as já existentes, de aproveitar o fruto e a árvore. Não faltará muito para que 

o produto consiga contribuir para a economia algarvia, estimulando a regionalização que 

representa e colocando-se num lugar seguro, longe de incertezas. 
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A exclusão da amêndoa ficou a par e passo com a escolha do medronho. Este produto, 

com uma produção em declínio representa uma multiplicidade de aplicações possíveis, 

apesar de que a sua imagem está mais difundida. Provavelmente, uma grande maioria das 

pessoas sabe o que são amêndoas, seja em bruto ou num bolo. A sua imagem está, um 

tanto ou quanto recuperada. 

O figo, pareceu ser o produto com menos potencial agregado ao seu reduzido leque 

de aplicações. Existem muito poucas formas de utilizar este fruto – mais especificado 

para doçaria e licores – mas também pela dificuldade de controlar a sua qualidade. Não 

há como determinar se uma árvore dará figos mais ou menos doces e, hoje em dia, 

é importante o produtor saber aquilo que vai dar ao consumidor. Independentemente 

disso, o contacto directo com um produtor de medronhos e de licor de medronho abriu 

os horizontes para uma temática cada vez mais específica e direccionada. O convívio com 

métodos que representam gerações de trabalho, tempo e muita perícia e persistência 

alteraram a forma como passamos a encarar este produto que acaba por ser pouco ou 

nada conhecido, passando apenas na sombra de um boca-em-boca que não faz jus ao 

seu calibre e qualidade.



v
3 Programa Operacional Regional do Algarve, 2007.
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figura 14 / Pormenor de um medronheiro.
Fotografia de Eduarda Loureiro.
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O design tem vindo a constituir-se como uma área disciplinar extremamente dinâmica, 

alvo de numerosas investigações e estudos, principalmente a nível internacional. A palavra, do 

idioma inglês, deriva do latim, Designare, com o sentido de designar, indicar, representar, 

marcar, ordenar, regular. Design alude a projecto, configuração, distanciando-se da palavra 

desenho, esboço ou representação de formas e meio de linhas e sombras (Demarchi & 

Rego, s.d.). Muitas vezes ainda associado à actividade industrial e de equipamento, 

o design deixou de ser só uma ferramenta para criar objectos, tornando-se também 

num processo para desenvolver estratégias. Julier (2008) afirma que o “Design is about 

concepts, relationships, ideas and processes. It is also a collaborative venture which is supremely 

intradisciplinary in that it unites speacialists in two- and three-dimensional communication, visual 

and material culture, and it is interdisciplinary in that it brings different professional domains 

together”. É quase “(...) uma crença no valor do pluralismo sistemático radical, o cultivo 

principal de uma conversa sustentada entre indivíduos que diferem drasticamente nas suas 

opiniões sobre o mundo natural e obra do Homem (...)” (Margolin & Buchanan, 1995). 

Este pluralismo mantém viva a procura de uma verdade e da compreensão, focando-se 

nos problemas comuns encontrados pela experiência. O design procura, muitas vezes, 

solucionar uma série de questões que, aparentemente, não se encaixam na sua temática, 

mas no fundo, relacionam-se mesmo que indirectamente.

A palavra “design” está muito em voga no vocabulário empresarial, apesar de lhe serem 

atribuídos significados muito específicos e diferentes por grupos distintos de pessoas 

(Lawson, 2006). O design pode ser um nome ou verbo e referir o objecto final ou o 

processo. Contudo, os processos variam conforme os domínios e os indivíduos, ou seja, o 

processo para conceber uma cadeira pode nem sempre ser o mesmo utilizado para criar 

um logótipo. Acabam por se cruzar em pontos semelhantes mas em certas metodologias 

distanciam-se. A informação do processo criativo de um designer de moda é mais 

abstracto que a de um engenheiro, por exemplo (Lawson, 2006). Papanek (1984) acredita 

que somos todos designers e tomamos parte nos processos de decisão das nossas vidas. 

Berger (2009) chama-os de “citizen designers” e acredita que com as ferramentas certas 

podem desenhar ou conceber as suas vidas. 

Richard Buchanan (1995), explora a disciplina do design como uma nova forma de 

retórica, adequada a uma idade da tecnologia. Discute que o design é uma arte liberal da 

cultura tecnológica, preocupada com a concepção e o planeamento de todas as instâncias 

do mundo artificial ou obra do Homem: signos e imagens, objectos físicos, actividades 
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e serviços, sistemas e ambientes. O seu debate continua e, para Buchanan, as quatro 

grandes expressões do design do século XX – engenharia, marketing e o design gráfico 

e industrial – distinguem-se pela modalidade ou qualificação dos seus argumentos. Ou 

seja, aquilo a que se dedica cada uma das disciplinas e a forma como lidam com os seus 

objectos de caso. Sabemos que o objecto final de cada uma delas é facilmente distinto e 

comummente comparado. 

O design ganha, assim, um novo estatuto de importância como actividade transversal, que 

passa a ser utilizado nas mais diversas etapas do planeamento estratégico das empresas 

e outras entidades (Lage, 2009). Blaich (1988) acredita mesmo que há “(...) a recognition 

that design is crucial to industrial and commercial competitiveness”. Existem novas 

técnicas e tácticas, associadas ao design, à comunicação, à publicidade e ao marketing que 

querem, para além de transmitir mensagens e comunicar, causar impacto nas consciências 

e sentidos, promover sensações duradouras e até experiências autênticas. O conhecimento 

pode ser a fonte de inspiração quando transformado na imaginação do designer em 

ideias e imagens, visões do mundo que devem ser efectivamente comunicadas a outros 

(Buchanan, 1995; Frascara, 2004; Barnard, 2005). 

O design ajuda a criar identidades, referências, marcas, conceitos, aplicando-os de forma 

a estimular a própria imaginação dos públicos (Healey, 2009). Acerca do desenvolvimento 

da identidade, Maroni (1988) diz-nos que “(...) remember that wether on purpose or 

by default, we all have some kind of identity, wether as companies or as individuals”. 

Circunstância que se torna vital para as empresas existirem, subsistirem e conviverem num 

mercado sobrelotado. O design influi culturalmente num determinado número de formas 

(Sparke, 2004). Em primeiro lugar, os seus objectos incorporam noções de identidade que 

são socialmente reconhecidas, tornando-se sinais na simbólica troca de significado, “(...) 

they are signs whose context gives them unique meaning (...)” (Hollis, 2001). Em segundo 

lugar, os seus objectos tornam-se quase instrumentos para a acção individual e colectiva 

que pode variar da provisão dos bens essenciais a hobbies e passatempos. Em terceiro lugar, 

os seus objectos, como sinais de trocas económicas, são o core na formação dos próprios 

padrões de troca e na acumulação de capital (Buchanan, 1995). As políticas do design são 

discutíveis sob vários aspectos relacionados com o desenvolvimento económico e social 

dos países, assim como as suas filosofias e valores, que modelam as nossas reflexões e 

estilos de vida, seja a um nível individual ou conjunto. 

42 Disponível em http://www.technocracy.ca/tiki-index.php?page=Technological+Design+for+society, 
    consultado a 18 de Agosto de 2011.
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De uma actividade comercial evoluiu para uma profissão de segmento e para um campo de 

pesquisa técnica. Actualmente pode ser considerado como uma nova arte liberal de cultura 

tecnológica (Buchanan, 1995). Quer isto dizer que, o design é considerado uma cultura, 

por compreender uma série de valores, símbolos e significados que podem ser entendidos 

e percebidos por um vasto conjunto de pessoas. O termo tecnológico surge numa fase 

mais recente que permite associar os avanços no campo das tecnologias da informação 

ao design, o que resulta numa multiplicação das aplicações que dão oportunidade aos 

utilizadores de transmitir e receber mensagens sob um conjunto de tipologias comuns. 

A tecnologia não é necessariamente um aparelho, pode ser um processo, uma técnica 

ou um programa42. Isto permite-nos definir uma espécie de democratização do design 

(Berger, 2009). Algo que aparentemente começou há 25 anos atingiu, actualmente, a 

era da interactividade e meios de redes sociais. Não só os designers, mas os próprios 

utilizadores questionam-se mais e mais acerca do ambiente em que vivem e o que podem 

fazer para melhorar o que lhes parece errado. Aqui está presente o carácter multifacetado 

do design e a sua capacidade de inovação, reaproveitamento e reinvenção. Como dizia 

Maroni (1988) “(...) what we need is an intelligent mixture according to the requirement 

of society and market (...)”.

Consideremos, então, a extensão dos efeitos que o design tem vindo a provocar na vida 

das sociedades contemporâneas através das suas quatro expressões (Buchanan, 1995).

A primeira destas expressões é o design da comunicação visual e simbólica. Esta inclui o 

trabalho tradicional de design gráfico, “(...) the business of making or choosing marks and 

arranging them on a surface to convey an idea.” (Hollis, 2001). Explora temáticas como a 

tipografia e publicidade, produção de livros e revistas, ilustrações científicas, expandindo-

se, contudo, na comunicação através de fotografia, filmes, televisão e internet (ver figura 

15). A área da comunicação visual e simbólica tem evoluído rapidamente numa vasta 

exploração dos problemas de transmissão de informação, ideias e argumentos. Há hoje uma 

nova síntese de palavras e imagens, que podem transformar as culturas mais intelectuais 

do passado. Como Drucker e McVarish (2009) revelam, a história do design gráfico é 

influenciada pelos diferentes contextos culturais por que se movem os designers. As 

preocupações conceptuais, artísticas, estéticas e funcionais estão intimamente associadas 

aos diferentes períodos históricos. 
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A segunda expressão é o design de objectos. Esta categoria incluí a preocupação tradicional 

com a forma e a aparência visual dos produtos do quotidiano – roupa, objectos 

domésticos, ferramentas, maquinaria, veículos – mas que se espargiu numa interpretação 

mais profunda e diversa das relações físicas, psicológicas, sociais e culturais entre os seres 

humanos e os objectos. A evolução do design de objectos materiais permitiu criar uma 

nova plataforma em que se considera não apenas o produto comercializado, mas todo 

um conceito por detrás que questiona as suas funcionalidades, a sua estética e a sua 

usabilidade. Uma cadeira deixou de ser apenas uma cadeira, para ser um objecto com o 

propósito de proporcionar conforto, qualidade de vida e ergonomicamente adequado às 

características biológicas do ser humano. Ao mesmo tempo, é esteticamente aprazível e 

passível de ser conjugado com outros móveis do género. O argumento tornou-se integrativo, 

unindo aspectos de arte, ciência e engenharia.

A terceira área a considerar é o design de actividades e serviços organizados. Incluí a gestão 

de logística que combina os recursos físicos, instrumentais e as sequências e horários 

determinados pelo ser humano, com o objectivo de atingir metas específicas. Contudo, 
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figura 16 / À esquerda, target table de Fernando Brízio. À direita, Branca de Marco Sousa Santos.
Fonte: http://www.boimcapcus.com/target-table-by-fernando-brizio, consultado a 16 de Setembro de 2011.
Fonte: http://homestuffdecorating.com/branca-combination-contemporary-and-classic-chair-ideas/, consultado a 16 de 
Setembro de 2011.

figura 15 / À esquerda, interior de um livro. À direita, estacionário.
Fonte: http://www.designworklife.com/, consultado a 16 de Setembro de 2011.
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esta área evoluiu, e muito, tornando a sua principal preocupação as decisões logísticas 

e o planeamento estratégico. Está rapidamente a tornar-se – se já não se tornou – na 

exploração de como o design thinking pode suportar melhor e contribuir para chegarmos 

a um esquema orgânico e fluído das várias experiências em determinadas situações. Isto 

poderá tornar estas experiências mais inteligentes, significativas e satisfatórias. O tema 

central desta área reside na forma como os designers vêem o mundo e interligam tudo 

o que nele acontece para, desta forma, criar diferentes tipos de conexões que afectam a 

estrutura de acção.

A quarta e última área é o design de sistemas ou ambientes complexos para viver, trabalhar, 

entreter e aprender. É neste âmbito que entram as engenharias, arquitectura e planeamento 

urbano (Buchanan, 1995). Nenhuma destas áreas está isolada. Hoje em dia, um designer 

gráfico não se limita a desenhar cartazes ou desenvolver logótipos. Há um permanente 

cruzamento de conhecimentos, experiências e sabedorias, que permite interligar grande 

parte das áreas enunciadas a qualquer tipo de design. O próprio designer aproveita-

se de uma multiplicidade de ideias, conceitos, textos e imagens, sintetizando-os em 

formatos visualmente cativantes – impressos, electrónicos e/ou multimédia (Ambrose & 

Harris, 2009). É interessante compreender e assistir à forma como são quebradas antigas 

categorias (Buchanan, 1995), numa tentativa de um reposicionamento da inovação. 

Nas primeiras décadas do século XX, o design gráfico estava orientado para a expressão 

pessoal através da concepção de imagens. Era uma extensão da expressividade das belas 

artes utilizadas para fins comerciais, políticos ou científicos (Drucker & McVarish, 2009). O 

período da Primeira Guerra Mundial assistiu ao estabelecimento da importância do design 

visual (Hollis, 2001): “The diagram, illustration and caption helped to inform and instruct. 

Signs and symbols for military identification of rank and unit were a code of status that was 

instantly understood (...)”. 

Após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento económico do mundo ocidental, 

o papel do design e a actividade do designer foram-se afirmando. Com o nascimento 

da sociedade de consumo, os designers gráficos passaram a ter uma função activa na 

publicidade que encorajava o consumismo (Barnard, 2005; Sparke, 2004). Posteriormente, 

o design gráfico assumiu-se como uma actividade ligada não só à publicidade e à 

propaganda, mas também aos meios de comunicação e às artes visuais (Munari, 1968). 

Este panorama foi tomado como objecto de estudo pelas teorias de comunicação e 

pela semiótica, que tentavam descodificar os novos desenvolvimentos no mundo das 
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comunicações. Mais recentemente, e com o apoio da revolução tecnológica, o designer 

gráfico aparece como um formulador de mensagens codificadas, ou seja, começou a criar 

e desenvolver conteúdos que requeriam uma leitura mais cuidada por parte do público. 

Através de símbolos, palavras, cores, sons e até cheiros, fica quase ao critério de cada um 

a mensagem por detrás de um qualquer produto gráfico (Hollis, 2001). 

Segundo Buchanan (1995), a primeira metade da década de 1990 evidenciou uma 

coerência, ou mesmo um sistemático esforço, para chegar a uma compreensão clara do 

design como área integrativa. Aparentemente, é complicado chegar a um consenso pela 

variedade de definições, atributos e significados que são propostos por Papanek (1995), 

Frascara (1995), Krippendorff (1995) e Sparke (2004). O que é facto é que nos últimos 

anos o design se tem vindo a consolidar, como uma área de pensamento, de actividade, 

de inovação, de intervenção, de formação, características essas que definem uma área 

disciplinar. 

O fascínio desta área vem da sua própria essência. Há uma convergência de áreas para um 

único e singular objectivo, uma interacção de conhecimento e partilha de experiências que 

lhe dão um carácter dinâmico e multifacetado, que tanto dá para transmitir informação 

codificada, utilizar símbolos reconhecidos universalmente ou até criar sistemas de gestão 

e planeamento do futuro de uma empresa (Best, 2009). É neste sentido que, nesta 

dissertação, o design será utilizado. Será explorada essa sua multiplicidade, sobretudo nos 

domínios gráficos, comunicacionais e de gestão. O design gráfico permitirá, não só dar 

forma a esta investigação, mas também tornar relevante o objecto de estudo. O design 

de comunicação será utilizado na definição de uma estratégias promocional. A gestão de 

design servirá como uma matriz organizacional das diferentes componentes em jogo na 

promoção do medronho. Assim, através do design – gráfico, de comunicação e de gestão 

– será reafirmada a identidade local como meio de enfrentar os impactos da globalização 

(Roca, 2000; Barnard, 2005).
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O design gráfico consegue ser uma área mais específica, mais idiossincrásica. É “(...) a 

actividade que organiza a comunicação visual numa sociedade” (Lawson, 2006) e também 

“(...) um meio, uma forma de comunicar, de utilizar palavras e imagens em mais ou menos 

tudo” (Barnard, 2005). Ao contrário da arquitectura, da literatura ou das belas artes, o 

design gráfico existe há pouco mais de 50 anos e, portanto, não foram desenvolvidas 

grandes reflexões teóricas. O que não impediu autores como Richard Hollis (2001), 

Jorge Frascara (2004) ou Malcolm Barnard (2005) de desenvolverem e partilharem o seu 

ponto de vista acerca daquilo que pensam que é o design gráfico. Uma disciplina que se 

preocupa com a eficiência da comunicação (Barnard, 2005), com a tecnologia utilizada 

na sua implementação, com o impacto social que provoca e com a responsabilidade social 

(Frascara, 2004). Há, pois, a necessidade de uma eficiência comunicativa, sendo esta a 

resposta à principal razão para a existência de qualquer peça de design gráfico: alguém 

tem alguma coisa a comunicar a alguém. Isto envolve, numa maior ou menor extensão, 

uma preocupação a nível dos comportamentos e da percepção do público. 

Grande parte dos indivíduos vê mais exemplos de design gráfico a caminho do trabalho que 

exemplos de arte num ano inteiro. Ao acordarem as pessoas vêem os seus despertadores, 

as cores, formas e letras nos tubos de pasta-de-dentes, a embalagem do café ou chá, a 

disposição de um jornal. Isto tudo, antes de entrarem nos seus carros repletos de símbolos, 

objectos, números, ou em autocarros ou comboios com publicidade e imagens corporativas. 

Basta simplesmente andarem na rua e são expostos a mais publicidade, mupis, montras e 

outro tipo de tipologias, avisando, instruíndo, informando ou direccionando (Barry, 2008). 

O design gráfico está em todo o lado e é já, normalmente, visto como parte da cultura 

visual do quotidiano, passando despercebido, misturado, confundido (Barnard, 2005). O 

seu objectivo é comunicar com as pessoas: audiências, espectadores, leitores, utilizadores, 

receptores, visitantes, participantes, actores, transeuntes, experimentadores, elementos do 

público, comunidades, habitantes, consumidores, assinantes e clientes (Twemlow, 2007). 

O design gráfico na publicidade, por exemplo, pode ajudar a tomar uma decisão de 

compra ou aquisição de um produto ou serviço; na propaganda política ou ideológica 

tenta afectar as acções e crenças; nos sinais de trânsito tenciona organizar e orientar, 

tanto condutores como peões; nos esquemas visuais tenta melhorar a compreensão e 

performance da aprendizagem (Frascara, 1995). 

Compreendemos portanto que, o design gráfico não pode ser entendido como uma 

área isolada, mas dentro de um sistema intenso de comunicação. Neste sistema, existem 
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algumas funções que a actividade representa. Hollis (2001) destaca três:

Identificação; o papel do design gráfico nesta função é dizer o que algo é ou de onde 

veio. Sinais, logótipos, rótulos e embalagens são alguns exemplos.

Informação e instrução; devendo indicar a relação de uma coisa com outra, em direcção, 

posicionamento e escala. Mapas, diagramas e gráficos representam bem esta função.

Apresentação e promoção; publicidade é o melhor exemplo que o autor encontra para 

chamar a atenção e tornar memorável a mensagem.

O design gráfico abarca funções que o tornam num método omnipresente com um 

formato mais ou menos complexo e sempre em constante mudança. Sintetiza e transmite 

informação a um público e reflecte as aspirações culturais e os valores morais das 

sociedades modernas (Fiell & Fiell, 2007). Em certos aspectos, tornou-se quase numa 

linguagem comum, ao nível da matemática, que nos permite, em qualquer parte do 

mundo compreender o que nos está a ser transmitido. Hollis (2001) acredita que há “(...) 

an instinctive urge to do more than merely convey a message, a desire to give that message 

a unique character”. Esse carácter pode ser universal ou local. Não nos podemos esquecer 

que diferentes associações comportam diferentes significados e, no design gráfico isso é 

muito importante. O que vemos representado numa tipologia pode compor uma ofensa a 

um determinado público e ser perfeitamente aceitável ao olhar de outro público.

De qualquer forma, às imagens, textos e objectos são dadas estruturas através de composições. 

Essas composições têm duas dimensões: o espaço e o tempo (Hall, 2007). O espaço indica 

o posicionamento dos elementos num dado formato. Conforme o lugar escolhido, é-lhe 

atribuído um determinado significado – por exemplo, numa fotografia ou cartaz, um elemento 

central tem mais proeminência que um elemento posicionado num dos cantos. O espaço 

também pode indicar presença. Presença de uma multidão ou de apenas um indivíduo, de 

simetria ou assimetria, de uma luz escura ou clara, de estática ou movimento. Estes elementos, 

dependendo de como são utilizados e aplicados, ajudarão a chamar atenção para ou a afastá-

la. Diferentes partes da composição surtem diferentes tipos de empatia (Barnard, 2005; Hall, 

2007; Twemlow, 2007). O tempo pode indicar quando uma acção é tomada, considerando o 

antes e o depois – por exemplo, numa banda desenhada é importante termos noção do que 

se passou antes de tal acontecimento. A presença temporal diz-nos a época da composição. 

Existem elementos que aludem ao passado, como tipos de letra ou ornamentos, e outros que 

aludem ao futuro, como vestimentas ou cenários paisagísticos. 

1

2

3
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Cada uma das composições da figura 17 tem-lhe atribuído um significado que, tal como as 

divergências culturais, afectam totalmente a forma como vemos as coisas. O significado de 

um elemento de design gráfico pode ser de carácter denotativo ou conotativo. O carácter 

denotativo de, por exemplo, um cartaz, está no tipo de letra utilizado, com que tamanho e 

espaçamento entrelinhas. É uma análise literal da peça (Barnard, 2005) que os designers devem 

considerar como essencial, por representar diferentes e possíveis interpretações (Ambrose & 

Harris, 2009). O carácter conotativo de um cartaz, representa a interpretação que o indivíduo 

dele faz. É o que permite exprimir os valores e crenças de uma cultura pela representação 

de símbolos e sinais, que são vistos sob um olhar subjectivo (Sparke, 2004). Todavia, ambas 

as acepções requerem algum conhecimento cultural e envolvimento social para que possam 

ser desconstruídas e compreendidas as mensagens que se transmitem. Juntamente com a 

influência cultural, aparecem relacionados os aspectos social e económico. Pode afirmar-se 

que estas duas componentes trabalham em conjunto com o design gráfico, enriquecendo os 

seus resultados (Frascara, 1995; Barnard, 2005). 

Os objectos gráficos reflectem invariavelmente a sociedade e a cultura onde se inserem, 

permitindo que os membros dessa sociedade se identifiquem ou a própria cultura se 

reveja. Pode ser até considerado um espelho ou indicador de algo que se passa numa ou 

noutra sociedade e cultura. Twemlow (2007) considera que “(...) um número crescente de 

designers está a descobrir a importância da ligação a um local e a uma região, para efeitos de 

identidade e como fonte de inspiração, como forma de ligação aos consumidores que se sentem 

alienados e desligados pela sua experiência com a sociedade globalizada”. O design gráfico pode 

representar a fórmula através da qual uma sociedade constrói e comunica significado, 

sob vários formatos – moda, literatura, música, línguas, artes, filosofia. É uma forma 

de reproduzir, explorar, comunicar e experienciar as crenças, pessoas e instituições de 

figura 17 / À esquerda, ornamentos que remontam um período mais antigo. À direita, packaging moderno.
Fonte: http://www.designworklife.com/, consultado a 19 de Setembro de 2011.



43 Shelly Langton é Gestora Gráfica da KPFF Consulting Engineers.
44 Disponível em http://www.alimdardesign.com/janbajec/janblog/?p=32 consultado em 7 de Maio de 
    2011. Jan Blogging é designer gráfico freelance e consultor de web design.
45 Thomas Walton é Editor do Design Management Review.

3.2 Design Gráfico

um local. O desenvolvimento da identidade de uma empresa ou de uma cidade deve 

conseguir transmitir a essência do negócio ou da localidade, respectivamente, “(...) design 

must have the qualities of good prose. It must read well.” (Hollis, 2001). Outro excelente 

exemplo deste tipo de associações está na propaganda política. São promovidos interesses 

individuais, retóricas, polémicas, que podem representar muito bem a situação política e 

social de um país. 

Tyler (1995) e Barnard (2005) acreditam que o design gráfico é uma actividade cultural e, 

como tal, compõe um sistema de significado(s) através do qual os valores e as crenças são 

comunicados e simultaneamente desafiados. Os seus objectos e processos são exemplos 

da cultura por reproduzirem ou resistirem à ordem social. Os designers são coleccionadores 

de imagens, cores, texturas, tipos de letra e outros estímulos visuais. São escavadores 

culturais e a apropriação de elementos encontram-se acidental ou inesperadamente 

no seu trabalho (Ambrose & Harris, 2009). Boman (2010) menciona num artigo Shelly 

Langton43, que nos diz que ser um designer gráfico numa economia global requer que 

pensemos noutras culturas e na comunicação de uma forma completamente diferente. 

Pede-se aos designers que não considerem apenas as questões básicas mas que sejam 

sensíveis e estratégicos no seu pensamento acerca de um design multicultural. Também 

Jan Blogging44 acredita que o papel do design gráfico na civilização contemporânea é 

melhorar a nossa compreensão do mundo, comunicar e ensinar, compor e mostrar beleza 

à vida das pessoas.

A nível económico, a quota do design gráfico é visível e muito eficaz. A área institui as 

identidades corporativas das empresas que governam os mercados globais, dos produtos 

que reflectem os valores culturais e da publicidade que demonstra os comportamentos 

sociais (Tyler, 1995). Estamos perante um estimulador constante da economia na medida 

em que torna visíveis as intenções das empresas e promove aquilo que elas fazem. Seja em 

termos de apresentar um produto, serviço, uma ideia, visão ou valores, o design gráfico 

dá a forma necessária à comunicação. Uma forma de retorno que vem directamente das 

audiências são as vendas (Twemlow, 2007) e as vendas retratam lucro, que potencia 

a economia. O valor do design de uma comunidade deve ser examinado como uma 

ferramenta para o desenvolvimento económico regional e nacional e como uma mais-

valia competitiva no mercado global. Pode até afirmar-se o design como uma vantagem 

corporativa e um bem económico poderoso. Thomas Walton45 (2004) reconhece que 

os pequenos negócios são o motor da maioria das economias. Num mundo ideal, o 
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design poderia contribuir para o sucesso destes negócios – promovendo a comunicação, 

desenvolvendo produtos, marcas e estratégias a longo prazo – mas poucos se apercebem 

da sua usabilidade. Algumas das prioridades actuais, das entidades regionais e nacionais, 

deveriam focar-se no aperfeiçoamento da educação na gestão do design, em determinados 

sectores de negócio e no recrutamento de profissionais e distribuição de fundos que permitissem 

alcançar um crescimento e significância económicas pertinentes (Walton, 2004).

Percebemos, então, que o design gráfico é um importante estimulador e representante 

social e cultural que envolve, participa e contribuí para a vida quotidiana das pessoas e 

que as suas tipologias permitem fomentar a economia de um país.

A próxima questão reside, pois, nas suas tipologias. Já falámos que o design gráfico está 

inserido num intenso sistema de comunicação, mas não falámos que esse sistema compõe 

todos os elementos por que o design gráfico é caracterizado e todas as formas, através 

do qual se exprime (figura 18). É importante referir que, qualquer uma das tipologias 

utilizadas comporta um diálogo constante com outras áreas, como o próprio designer. Os 

formatos são múltiplos e as aplicações ilimitadas e, portanto, as principais ferramentas 

são: livros, revistas, jornais, panfletos, folhetos, flyers, cartazes (outdoor ou mupi) (Hollis, 

2001), imagem corporativa (que engloba o logótipo, estacionário e outras aplicações 

mais específicas), packaging (embalagem e rótulos), páginas Web e exposições (Newark, 

2007). A utilização de qualquer um dos elementos vai depender, em grande parte, da 

aplicabilidade e adequabilidade. É essencial ter noção daquilo que melhor serve numa 

determinada situação. Nem sempre uma empresa deve promover a sua marca através de 

um cartaz ou de um anúncio de revista. Às vezes a essência está em conhecer e definir um 

público-alvo que vai reagir àquilo que é feito, seja positiva ou negativamente.

Por exemplo, a marca de carros luxuosos Aston Martin é conhecida por não fazer 

publicidade a um público geral. Existe apenas uma pequena elite no mundo inteiro 

com possibilidades de comprar um carro deste género e, portanto, qualquer tipo de 

publicidade, que já é relativamente escassa, passa por esta pequena elite, que é a única 

que tem real conhecimento dos métodos promocionais. 
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O design de comunicação como o conhecemos hoje, desenvolveu os seus componentes 

principais nos anos 50, do século XX (Sparke, 2004). Os seus padrões e objectivos alteraram-

se quando áreas como a psicologia, sociologia, linguística e o marketing deram um salto 

progressivo como disciplinas de referência. Neste sentido, o design gráfico começou a 

ser visto sob outra perspectiva e trocou o seu carácter de criação artística para o de 

uma comunicação eficiente (Frascara, 2004). O aparecimento da expressão design de 

comunicação não foi por acaso e está intimamente associado ao design de comunicação 

visual e simbólico (Barnard, 2005). Baseado nos desenvolvimentos tecnológicos, o design 

de comunicação é utilizado em conceitos de venda, inovação, para ganhar dinheiro ou ampliar 

agendas políticas, criticar comportamentos, esclarecer coisas, enriquecer o nosso quotidiano, 

adicionar camadas de complexidade, matriz e subtileza (Twemlow, 2007). Aqui os resultados 

focam a atenção nas noções de interacção entre o público e a informação (Frascara, 2004).

As alterações que decorreram nos anos 50, do século XX, representam a evolução de uma 

preocupação com a estética para uma preocupação com a comunicação. Apesar de tudo, 

os designers deste período começaram a dar importância àquilo que era comunicado, 

à mensagem a ser transmitida, tentando passá-la com um nível de sofisticação visual 

adequado e, acima de tudo, compreensível (Krippendorff, 1995). Assim, o primeiro 

dos quatro princípios do design de comunicação, estabelecidos por Frascara (2004), 

é a percepção e o conteúdo, o segundo é a linguagem e o significado, o terceiro a 

comunicação e o quarto a estética. 

Percepção e Conteúdo;

Qualquer objecto ou elemento de design que compita com outros estímulos visuais 

deve atrair e reter a atenção do espectador. Para ir de encontro ao seu primeiro princípio, 

a imagem deve ser forte o suficiente para se destacar do contexto em que está inserida. 

Este factor é possível através de elementos de forma e conteúdo (Newark, 2007; Twemlow, 

2007; Ambrose & Harris, 2009) – adaptados a cada situação específica. Todavia, 

o conteúdo deve ser relevante para captar o interesse do espectador (Munari, 1968). 

Frascara (2004) acredita que um indivíduo não olha para ver, mas para compreender. 

Quando estamos perante um objecto de desejo, não nos limitamos a olhar, mas também 

a apreciar todos os seus pormenores. Apesar disso, a excelência visual não é tudo 

no design de comunicação. Esta área não deve aspirar apenas a demonstrar uma 

força visual estética mas a utilizar as suas várias funções como suporte para um 
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objectivo comunicacional intrínseco. Comunicar não se resume a atrair atenções mas a 

tornar compreensível e interessante a informação.

Linguagem e Significado;

Actualmente, os designers têm ao seu dispor um vasto leque de recursos visuais. O problema 

reside então, no desenvolvimento de uma linguagem que corresponda às necessidades de 

um projecto específico. Esta linguagem deve estar inserida num contexto económico, 

social e cultural (Barnard, 2005) e adequar-se no tempo e no espaço da sua produção.

Comunicação;

Uma capacidade que deve ser inerente no trabalho de um designer de comunicação é a 

sua capacidade de responder a uma variedade inter-relacionada de níveis de problemas 

(Frascara, 2004). Estes níveis podem estar relacionados com a própria comunicação, a 

forma, a economia, a tecnologia ou até a gestão. No que respeita a comunicação, existem 

vários modelos que a definem como um meio através do qual se transmitem mensagens 

codificadas, onde há um emissor e um receptor (Eco, 1968; Fiske, 2002; Barnard, 2005). 

Para o receptor descodificar a mensagem, deve conseguir percepcioná-la (Munari, 

1968). Qualquer percepção envolve a procura de significado e é, neste sentido, um acto 

comunicacional (Frascara, 2004). Diferentes contextos e formas de pensar podem separar 

o mundo do designer da audiência, determinando se a comunicação é eficaz ou ineficaz.

Estética;

Há várias razões para a estética ser uma grande preocupação no design. Em primeiro 

lugar, cria a atracção ou rejeição à primeira vista; comunica; afecta o tempo perceptual 
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figura 19 / Cartazes de filmes que associam os quatro princípios do design de comunicação. 
Fonte: http://www.onlinemovieshut.com/online-movies/black-swan-movie-poster-release, consultado a 19 de Setembro 
de 2011.
Fonte: http://www.clevver.com/burnafterreading/photos/108142, consultado a 19 de Setembro de 2011.
Fonte: http://www.impawards.com/2009/precious_ver2.html, consultado a 19 de Setembro de 2011.
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que o observador dedica ao design; afecta a memorização da mensagem; afecta a vida 

activa do design; e afecta a qualidade do ambiente, numa sentido mais alargado (Eco, 

1968; Frascara, 2004; Barnard, 2005; Clay, 2009).

A atenção e predisposição de um indivíduo são aspectos essenciais que permitem que a 

comunicação possa ou não acontecer (Munari, 1968). Deve existir uma relação, um encaixe 

entre o público, o objecto e a mensagem. A reacção emocional que certos objectos surtem 

é altamente afectada pela estética da comunicação, pela sua linguagem e significado e 

pela sua percepção e conteúdo. Qualquer um destes aspectos varia conforme o sistema 

de valores e cultura do indivíduo (Sparke, 2004). O design de comunicação deve, pois, 

respeitar esse(s) sistema(s) de valores e cultura(s), seja na concepção de um logótipo, de 

um cartaz ou do layout de uma revista (Frascara, 2004; Clay, 2009). “No design works 

unless it embodies ideas that are held in common by the people for whom the object is 

intended.” (Forty, 1986), significa isto que é essencial compreender o público-alvo, as 

pessoas a quem os vários objectos se dirigem, a linguagem que respeitam e a cultura que 

representam (Ruddock, 2001). O design de comunicação permite produzir e reproduzir, 

da melhor forma possível, as relações sociais, culturais e económicas (Frascara, 2004; 

Barnard, 2005) de um determinado público. 

Tyler (1995) fala-nos também deste papel do público na comunicação visual e a forma 

como pode influenciar e ser influenciado através dos objectos de design de comunicação. 

Isto porque as sociedades se desenvolvem englobadas numa troca permanente de 

informação (Frascara, 2004) que lhes permite criar experiências específicas no público, 

desenvolvendo uma simbologia e conteúdos amplamente reconhecidos. Elementos do 

design de comunicação “(...) points or reflects the society and culture it is found in.” 

(Barnard, 2005) permitindo persuadir, educar, emocionar e informar (Buchanan, 1989; 

Tyler, 1995). “Communication is usually considered to be the way a speaker discovers 

arguments and presents them in suitable words and gestures to persuade an audience.” 

(Buchanan, 1995) e, portanto, o design auxilia a forma como esses argumentos são 

transmitidos ao público. Isto quer dizer que, comunicar todos comunicamos, mas os 

designers desenvolvem maneiras, técnicas e tipologias que permitem comunicar inúmeras 

mensagens de forma legível, clara, simples, compreensível e esteticamente aprazível. 

O design de comunicação serve esse propósito e, por isso, é visto como “(...) social science, 

art, technology, and craft (...)” (Frascara, 2004). O termo de ciências sociais enquadra-se 
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no panorama por esta área se dirigir a públicos, mais ou menos específicos, e englobar 

áreas como a psicologia, sociologia e antropologia – que permitem a construção de 

comunicações eficientes (Tyler, 1995; Frascara, 1995, 2004; Barnard, 2005). 

É uma arte porque faz uso do vocabulário, da estética, dos sentidos, utiliza várias formas 

e requer alguma sensibilidade no que toca à sua apreciação e/ou descodificação. Procura 

representar uma linguagem visual comummente aceite pelo público a que se dirige 

(Eco, 1968; Frascara, 2004; Sparke, 2004). A tecnologia refere-se à sua produção, ou 

seja, são necessárias tecnologias e técnicas para dar origem a um objecto de design de 

comunicação. 



46 Alan Topalian é Director da Alto Design Management, em Londres, licenciado em Engenharia 
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Os mercados globais assistem, hoje mais do que nunca, a uma constante, invariável e 

incontrolável mudança. Há quase uma certa, senão total, imprevisibilidade do cenário 

em que as empresas e os consumidores se inserem. Por isso, as capacidades de resposta e 

intervenção devem ser adequadas, relativamente rápidas e eficientes. Com esta mutabilidade 

em vista, o aparecimento, evolução e aperfeiçoamento de áreas como o design de 

comunicação, a publicidade, o marketing, estudos de mercado psicologia, sociologia e 

até gestão, tornam-se patamares essenciais na estrutura de uma organização, e não só. 

Sob este ponto de vista, a pergunta que se coloca é: de que forma poderá o design ser 

utilizado para acrescentar valor aos negócios?

Com este cruzamento de áreas já não há definições restritas para cada uma das profissões 

desempenhadas numa empresa. Ao designer pode ser atribuída uma conotação criativa 

e ao gestor uma conotação analítica, o que não implica que, no processo estratégico o 

designer não tenha, também, capacidades analíticas e o gestor criativas. É verdade que 

as capacidades, criativas e analíticas, de cada uma destas profissões exigem ferramentas 

diferentes e os resultados podem ser, e normalmente são, diferentes (Best, 2009). 

Por detrás de toda uma superficialidade dos debates de estilo e estética e das visões cliché 

dos designers e gestores, encontram-se oportunidades para, indivíduos com diferentes 

olhares estratégicos, promoverem e utilizarem o valor do design (Blaich, 1988; Maroni, 

1988; Lorenz, 1988). Seja através do seu papel nos negócios e/ou da sua importância na 

criação de valor na empresa e naquilo que a empresa faz, produz e comercializa. Daqui, 

surge o conceito de gestão de design. Hands (2009) considera que a gestão do design 

é uma espécie de processo que engloba as várias etapas de planeamento, concepção e 

lançamento de um produto ou serviço. Segundo Best (2009), “O resultado final de um 

projecto de design pode ser visto nos processos de produtos, serviços, interiores, edifícios e 

software com os quais contactamos diariamente. A gestão destes projectos de design é apenas um 

aspecto da gestão de design. A actividade de fazer design é um processo centrado no utilizador e 

na resolução de problemas, que também precisa de ser gerido (...)”. Temos vindo a perceber que 

o processo é tão importante como o resultado e nele residem todos os problemas que o 

designer se propõe a resolver (Dorland, 2009; Springer, 2009). 

Alan Topalian46 afirmou que, dentro de uma organização, a gestão de design consiste em 

gerir todos os aspectos do design em dois níveis distintos; o nível corporativo e o nível 

projectual. Acredita, também, que “(...) o desenvolvimento da gestão de design precisa 
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figura 20 / Contextualização do design dentro de uma empresa (Best, 2009). 
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47 Disponível em http://pipl.com/directory/people/Peter/Gorb, consultado em 7 de Setembro de 2011.

de alargar a experiência dos seus participantes a problemas de design e à extensão de 

circunstâncias de projecto e corporativas dentro das quais têm de ser resolvidas (...)” 

(Best, 2009).

Peter Gorb47, autor e editor de obras como Design Management: Papers from the London 

Business School ou Design Talks!, definiu gestão de design como “(...) o uso efectivo 

pelos gestores de linha, do recurso ao design disponível na organização na busca dos 

seus objectivos corporativos” (Best, 2009). Os contornos desta definição sugerem que 

a temática está directamente ligada à posição do design dentro da empresa, ou seja, 

depende da forma como é encarado no core business. Através da identificação das várias 

vertentes de design, salientam-se aquelas que são relevantes para a resolução de temas-

chave da gestão. Os aspectos essenciais na gestão do design são a compreensão dos 

objectivos estratégicos da organização, de que forma o design pode ter um papel activo 

e, efectivamente, colocar em prática os meios, ferramentas e métodos, equipas, requisitos 

de planeamento e entusiasmo para gerir todas estas tarefas de forma eficaz e com sucesso 

(Mozota, 2003; Best, 2009; Hands, 2009). Há uma maior consciencialização relativamente 

ao design, às suas ferramentas e à forma como pode ser um meio de valor para atingir 

objectivos estratégicos. Há também um maior interesse em compreender de que forma as 

suas tipologias, processos e métodos permitem implementá-lo como parte integrante da 

gestão e planear estratégias mais precisas e eficazes. 
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É importante compreender que dentro de uma organização todas as áreas estão inter-

ligadas e associadas. Completam-se à medida que preenchem os objectivos estratégicos e 

satisfazem as necessidades do público para quem trabalham. 

A figura 20 representa áreas às quais tem sido dada uma maior importância nas últimas 

duas décadas. À medida que o tempo passa e os consumidores e mercados se tornam 

mais exigentes, as próprias empresas devem adoptar um carácter mais abrangente, 

dinâmico, empreendedor, pró-activo, criativo e funcional que se possa adequar às novas 

necessidades. Estas quatro áreas manobram-se em conjunto para desenvolver processos 

estratégicos eficazes que permitam às empresas sobreviver e cumprir a sua missão e 

objectivos, respeitando aspectos sociais, culturais, económicos, valores e consumidores. O 

design permite unificar a forma como a sociedade, o ambiente envolvente e os negócios 

interagem, segundo Blaich (1988) “(...) designers should be given greater influence in 

management”. As organizações lidam cada vez mais com o design e as suas vertentes, 

tornando-se este numa função, num recurso e numa forma de pensar (Buchanan, 1995) 

dentro da organização. Algo presente no pensamento estratégico, no desenvolvimento de 

processos e na implementação de projectos, sistemas e serviços (Best, 2009). 

Num contexto mais alargado, existe uma mudança de paradigmas que afecta em ampla 

escala a visão sobre as empresas e os mercados. As economias industriais – associadas ao 

monopólio e à competição monopolística – transformam-se em economias do conhecimento 

– passam por examinar o processo decisório económico (Kotler & Keller, 2006; Best, 2009). 

Os processos baseados na produção evoluem para processos baseados na informação, o 

que nos indica que aumenta a preocupação com a qualidade daquilo que se produz e não 

apenas com a quantidade. Os produtores procuram saber como optimizar a sua produção 

de forma a produzir melhor, para responder às crescentes necessidades de um consumidor 

rigoroso. Assistimos também à transformação dos acordos comerciais, restrições nacionais 

e internacionais, em desafios de mercados cada vez mais competitivos, em economias 

emergentes e expansão no mundo. Neste aspecto consideram-se, também, os efeitos da 

globalização. A proliferação das tecnologias de informação e o derrubar das barreiras e 

dificuldades impostas às trocas comerciais, facilitaram os entendimentos e permutas que 

melhor serviam os interesses de cada país e da sua sociedade. Isto tornou os mercados 

mais competitivos, mais imperativos. Procuram incessantemente o que melhor satisfaz 

as necessidades e desejos dos seus consumidores. No que refere ao design, este efeito 

é aparentemente notório na sua evolução clássica de uma arte visual preocupada com 
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a forma e a estética (Dilnot, 1989; Sparke, 2004; Hollis, 2001) para um meio de melhorar 

produtos, serviços, processos e operações (Best, 2009; Kotler & Keller, 2006). O foco 

do design está no melhoramento dos serviços aos consumidores, optimizando as suas 

experiências, pelo desenvolvimento de estratégias mais eficazes que consideram a redução 

de desperdícios. A gestão do design pode intervir a vários níveis numa empresa. Best 

(2009) acredita que, por um lado está presente na comunicação da marca, no design do 

produto, nos edifícios da empresa e ambientes de loja, sites de internet e campanhas 

publicitárias ou motivos promocionais da empresa. Por outro lado, influi a nível externo 

no sentido em que responde a crescentes pressões nas empresas, seja no cumprimento 

de normas estipuladas por outras entidades, regulamentos ou políticas governamentais, 

mudanças de atitude e, claro, na gestão global e local dos recursos (Hands, 2009). 

É neste aspecto da gestão local que a temática desta investigação se focará. Essencialmente, 

identificar-se-ão as oportunidades estratégicas que o design de comunicação permitirá 

criar, desenvolver, re-aproveitar e melhorar. Não existem maneiras predefinidas para 

identificar as oportunidades que o design divisa numa empresa. Existem sim, os objectivos, 

missão, valores, aspirações, propósito corporativo ou identidade de marca que sugerem 

as melhores oportunidades de o design poder servir uma empresa. Nesta investigação 

foi detectada uma oportunidade a nível de aumentar e recuperar a quota de mercado 

(Mozota, 2003) de um produto em estado de declínio. O medronho perdeu a sua identidade 

regional, o seu vigor e lugar nos mercados. Torna-se, portanto, essencial recuperá-lo, 

definindo as linhas da estratégia de comunicação que aqui se pretende desenvolver. As 

oportunidades surgem a partir de mudanças a nível local, nacional ou internacional. 

São invariavelmente afectadas pelas tendências políticas, económicas, culturais, sociais, 

tecnológicas e demográficas (Drucker, 1998; Best, 2009; Hill & Julier, 2009).

Daqui em diante, determinar-se-á uma estratégia que terá como foco o medronho e 

tudo aquilo que pode ser feito para recuperar, incentivar e reconstituir o que outrora 

existiu com este fruto a que os estrangeiros apelidam de strawberry tree. É importante 

mencionar que existem três abordagens específicas para cada dimensão de um negócio e 

cada uma das dimensões lança questões sobre o papel do próprio design (Flaherty, 1999):

A gestão de um negócio tradicional, ou seja, de que formas pode o design contribuir para 

melhorar as operações que já estão a ser consideradas num panorama regional relativo aos 

produtos? 

Aqui podem ser consideradas várias metodologias dentro do design. Seja a nível do 
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design gráfico e das suas tipologias, a nível do design de comunicação, a nível do próprio 

marketing e de gestão (Kotler & Keller, 2006). Best (2009) sugere a concentração nos 

pontos fortes desses produtos ou no desenvolvimento eficiente dos processos de produção.

Na gestão de um negócio de transição, de que forma pode o design ajudar a abordar 

novas oportunidades? 

Drucker (1998) acredita que a inovação é uma forma adequada de gerir negócios em 

transição (e não só). Empresas ou indivíduos inovadores devem olhar e analisar números, 

pessoas, consumidores e potenciais consumidores, ambientes e cenários. O design pode 

procurar satisfazer necessidades não preenchidas dos consumidores (Tyler, 1995; Kotler & 

Keller, 2006; Best, 2009).

Na gestão de um negócio de transformação, que se foca na inovação ou planeamento de 

uma mudança propositada, como pode o design ajudar o negócio a ter uma nova imagem 

de si próprio? 

Best (2009) acredita que explorando o desenvolvimento de novas ideias ou novos produtos 

se ajuda os negócios, as marcas e/ou as empresas a re-inventarem a sua imagem ou o 

seu posicionamento perante o público. Drucker (1998) acredita que, dentro do campo da 

inovação, podem existir vários factores que influenciem a forma como esta é aplicada ou 

desenvolvida. Pode surgir através de factores inesperados, incongruências de ambiente ou 

mudanças da indústria e nos mercados. Hands (2009) dá ao design quatro classificações 

muito distintas, na forma como este pode alterar a forma como as empresas são vistas e 

se vêem a si próprias “(...) added value; image; enhacing process; and its ability to improve 

production and manufacturing efectiveness”. 

Estamos, então, perante um cenário ramificado. As três abordagens aplicam-se ao 

caso do medronho. Por um lado, pretende melhorar-se as operações que envolvem 

a comercialização deste produto, por outro, detectar uma necessidade em potenciais 

consumidores. Queremos também explorar e desenvolver novas ideias, novos formatos 

e novas identidades que reflictam coerente e eficientemente as características biológicas 

e sociais do fruto. Um factor importante na investigação é a criação de valor. “(...) Value 

is how we make sense of the world through meaningful experiences and emotional connections 

(...) is a constantly changing and fluid set of beliefs and aspirations constructed through two or 

three dimensions reflecting with both ‘others’ and their sense of ‘self’.” (Hands, 2009) e, através 

da proposta de cenários, a intenção é alterar a percepção geral do medronho e do seu 
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potencial há muito esquecido. A planificação de um cenário não é mais que uma forma 

de criar um futuro imaginável no qual se possam explorar novas oportunidades para o 

design (Best, 2009), determinando os vários aspectos que devem ser formulados numa 

estratégia de comunicação. Permitir-nos-á, também, salientar aspectos importantes acerca 

dos consumidores, dos mercados, dos concorrentes e de contextos regionais, nacionais 

e internacionais que influenciam permanentemente os produtos e serviços, empresas e 

organizações. 

Resta-nos analisar, portanto, os três níveis de gestão de design: estratégico, táctico e 

operacional. O nível estratégico, segundo Best (2009) refere “(...) as políticas, missão e 

agendas globais (...)”, ou seja, toda a teoria de uma empresa, o papel que ela quer assumir 

e desempenhar perante os seus consumidores e potenciais consumidores (Kotler & Keller, 

2006). Aqui o design intervém apenas nas agendas globais, ajuda a estruturar os campos 

de actuação da empresa. O nível táctico está associado às “(...) equipas, aos processos 

e aos sistemas de negócios ou funções específicas (...)” (Best, 2009). Neste aspecto, o 

design pode intervir a nível de determinação dos vários processos por que uma empresa 

se organiza: planificações, esquemas, categorias. Funciona como uma espécie de área 

colaborativa (Hands, 2009) onde opera como uma teia que interliga todas as outras áreas. 

Ao nível operacional “(...) o design manifesta-se nos produtos e nas experiências físicas e 

tangíveis (...)” (Best, 2009). Ou seja, aplicado a esta investigação, o nível operacional é a 

investigação activa. A concretização dos objectos de comunicação definidos na estratégia 

de design de comunicação. 

Hands (2009) acredita que o design é uma parte importante no desenvolvimento de estratégias. 

Em primeiro lugar pela capacidade de os designers criarem futuros desconhecidos (Papanek, 

1993; Hands, 2009). As suas aptidões criativas, ambiciosas e inovadoras permitem levantar 

uma série de questões no que refere a criação de um novo produto ou a modificação 

de um já existente. Surgem e são exploradas novas oportunidades de mercado, novos 

públicos, novos segmentos. 

O design trabalha com e para pessoas, públicos, consumidores, clientes, o que lhe permite 

desenvolver uma característica empática com esses grupos e, portanto, compreendê-los 

melhor. Ao desenhar um novo produto, uma nova embalagem, uma revista ou um livro, 

o designer deve conhecer a quem se destina. De que forma encarará o objecto final, que 

interpretações lhe pode dar, o que gostará e não gostará, que outras funcionalidades 
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pode ter (Munari, 1968). O que também poderá ser uma questão do ambiente em que 

o designer está integrado, que tipo de cultura, comportamentos sociais, envolvente 

económica, avanços tecnológicos (Sparke, 2004).

Torna-se essencial definir uma estratégia que possa estar na base da investigação activa 

e sustentar todo o projecto até ao corrente capítulo. Uma estratégia que englobe, não 

apenas uma área mas várias, combinadas, para que o resultado possa ser o mais adequado, 

eficiente e eficaz possível dentro das condições necessárias. Quer isto dizer que o resultado 

prático será consequência do material teórico desenvolvido anteriormente. É, portanto, 

necessário que se estabeleçam todas as variáveis de uma estratégia de comunicação.
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3.5 Síntese Conclusiva

Terminamos assim, o terceiro capítulo onde se abordaram as noções do design, design 

gráfico, design de comunicação e gestão de design. Percebemos a importância acrescida 

que estas áreas ganharam nas últimas duas décadas e a forma como fazem, actualmente, 

parte integrante dos processos de gestão e estratégicos de uma empresa. Não apenas 

considerando questões de criação e desenvolvimento de novos produtos, estética e 

funcionalidade material (Buchanan, 1995; Sparke, 2004) mas metodologias, processos 

e ideologias (Buchanan, 1995; Frascara, 2004; Barnard, 2005). Este carácter do design 

tornou-se um factor representativo de diferenciação e evolução no core das empresas. 

O design passa a ser interlocutor das diversas fases dos processos que coordenam e 

ordenam as empresas. Isto permite estabelecer uma ponte entre os objectivos de cada área 

e detectar necessidades aparentes que podem ser solucionadas com uma discussão plural 

– entre profissionais destacados em diferentes especializações e os profissionais de design. 

O design gráfico, de comunicação e a gestão do design traçam uma série de conteúdos 

que permitem sustentar uma estratégia de comunicação. Mantendo-se em constante 

diálogo, determinam a melhor forma de promover o medronho e, potencialmente, a região 

algarvia. Uma região é caracterizada por vários elementos e, um deles, é precisamente o 

conunto de produtos que tem capacidade e condições de produzir. O medronho apresenta 

um carácter forte e sustentado para embarcar num processo desta complexidade. Daqui, 

podem e devem resultar soluções criativas e inovadoras que justifiquem o esforço 

empenhado em toda a investigação.

O próximo capítulo será a construção de um potencial cenário de contextos do medronho 

no mercado actual da região algarvia, no panorama português. Será então a definição da 

estratégia de comunicação com o envolvimento das ferramentas do marketing. 



figura 21 / Pormenor de um medronheiro.
Fonte: http://flickrhivemind.net/Tags/medronho/Interesting, consultado a 17 de Outubro de 2011.
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marketing
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O marketing é uma disciplina que conta apenas com algumas décadas. A sua utilidade foi 

sendo descoberta e explorada à medida que surgiam necessidades a nível do mercado, das 

empresas, dos produtos e dos consumidores. Especialistas da área, como Warren Keegan 

e Mark Green (2005), Philip Kotler e Kevin Keller (2006) ou Malcolm McDonald (2007), 

dividem a evolução do marketing em quatro categorias:

Produção (até aos anos 50): nesta fase, as fábricas preocupavam-se apenas em produzir o 

mais possível. O que significava a exploração das economias de escala até ser atingida uma 

eficiência máxima. O que interessava era a quantidade e não a qualidade da produção. É 

importante notar que, esta orientação ocorreu no período pós Segunda Guerra Mundial, 

numa tentativa de compensar a falta de bens essenciais e materiais que grande maioria 

dos países sofreu.

Produto (até aos anos 60): a preocupação com a quantidade das produções rapidamente 

alterou com a acumulação e surgiu uma necessidade de escoamento. Os produtores 

compreenderam que os consumidores não se preocupavam apenas com a quantidade mas 

também com a qualidade daquilo que consumiam. Portanto, a preocupação das empresas 

começou a apontar para uma elevada qualidade do produto, e isso daria uma margem de 

lucro satisfatória.

Venda (até aos anos 70): rapidamente as empresas se aperceberam que a quantidade e 

qualidade dos produtos não eram suficientes para satisfazer as necessidades dos seus 

clientes. Começaram a desenvolver-se técnicas de promoção que permitiam vender um 

determinado produto a um público mais vasto (Copley, 2004). Se o produto não fala por 

si, alguém tem de falar por ele.

Marketing (anos 70 até à actualidade): aqui as necessidades e desejos do consumidor 

tornaram-se uma prioridade. A empresa baseia os seus planos e conceitos de marketing 

nos gostos, desejos e particularidades dos seus consumidores, adaptando-se a um público 

e não o contrário (Ruddock, 2001). Por exemplo, uma empresa pode desenvolver um 

estudo de mercado para captar as tendências dos mercados e consumidores, utilizar a 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) para criar um produto adequado às informações 

recolhidas e utilizar as técnicas de promoção para garantir que o consumidor sabe da 

existência do produto48.

Esta visão corresponde à evolução do marketing desde os seus primórdios. Actualmente, 

surgiram outras que respondem melhor aos desafios implicados pela crescente complexidade 

1
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48 Disponível em http://marketing.about.com/od/relationshipmarketing/a/crmstrategy.htm, consultado        
    a 27 de Abril de 2011.
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das teias sociais, culturais, económicas, financeiras e tecnológicas (Ruddock, 2001; Copley, 

2004). As sociedades tornaram-se num emaranhado de situações que requerem a liderança 

de áreas como o marketing, a gestão e o próprio design e as suas variantes. A nível do 

marketing, surgiram outras quatro fases, mais específicas, que representam a base do 

marketing moderno, se assim o quisermos classificar. 

A primeira é a relação entre o marketing e a gestão. Muitas empresas apostam na associação 

dos serviços de venda aos consumidores (Eunson, 2008). Começou a dar-se importância a 

serviços prestados aos clientes como forma de criar uma base de confiança. Nesta altura 

surgiram uma série de tipologias que ainda hoje veiculam como ponto assente na relação 

entre uma empresa e o(s) seu(s) público(s); são exemplos disso: livro de reclamações, 

garantias, trocas, reembolsos, sugestões. Os clientes começaram a ter uma participação 

mais activa na forma como as empresas gerem os seus negócios. 

A segunda é a relação entre o marketing industrial e o marketing de negócios. Aqui, 

o marketing foca-se nas relações entre as fábricas e as empresas e começam a criar-se 

interesses mútuos e acordos que permitem às empresas negociar a forma como adquirem 

os seus produtos – finalizados ou não. Kotler & Keller (2006) classificam essa relação 

como business to business.

A terceira é o marketing social que veio marcar uma alteração no panorama das 

empresas e da própria sociedade (Copley, 2004). Uma das tendências da última década 

foi a preocupação acrescida com causas sociais. Ecologia, ambiente, doenças, direitos 

humanos, prevenção, cidadania. Tornou-se importante mostrar que há preocupação e são 

desenvolvidas acções, por parte das empresas, que promovem ajuda e contribuições às 

causas, incentivando também os seus consumidores e passando a imagem e a mensagem 

(Weinreich, 1999; Kotler & Keller, 2006; Mahesh, 2007). Maior parte das empresas já 

tem uma secção interna direccionada apenas a este tipo de causas, gerindo todas as 

acções e garantindo que a produção, os produtos e os métodos de venda da empresa não 

provocam contradições com as causas defendidas. 

A quarta e última fase do marketing contemporâneo é o branding. Sem uma tradução 

literal, esta área é uma das mais importantes nos mercados e entre empresas e consumidores 

(Lake, s.d.; Copley, 2004; Gibbons, 2005; Healey, 2009). Tornou-se já numa filosofia que 

reflecte os valores, a missão e os objectivos de uma marca. É considerada a linguagem de 

uma empresa, os elementos através do qual ela se expressa, seja em termos de simbologia 
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– logótipo, símbolo ou cores – ou de bens materiais – estacionário, fardas ou frota 

automobilística. É também uma forma rápida de distinguir produtos, serviços e empresas 

que permite aos consumidores detectar rapidamente aquilo que querem.

O Chartered Institute of Marketing define o marketing como “o processo de gestão 

responsável por identificar, antecipar e satisfazer os requisitos dos consumidores de forma 

rentável”49. Best (2009) diz que “(...) o marketing identifica oportunidades, antecipa e 

satisfaz necessidades, cria diferenciação, ganha vantagem competitiva, gera rendimento e 

adiciona valor”. O papel do design, neste âmbito, é o de criar valor através da inovação, de 

funcionalidades melhoradas, da diferenciação visual, do reforço da marca e de experiências 

positivas com os clientes (Copley, 2004). 

Estas duas áreas combinadas – marketing e design – apoiam um vasto leque de necessidades 

do negócio de uma empresa. Desde a criação de estratégias, ao desenvolvimento de produtos, 

preços, definição dos canais de distribuição e promoção, abordam conceitos que compõem 

a forma como as empresas comunicam com o público através dos meios mais comuns 

(Eunson, 2008). Foi já enumerada a importância da pluralidade do design e a forma como se 

associa a diferentes áreas, dentro ou fora de uma empresa. Sendo o marketing uma das mais 

importantes áreas, compõe o papel que dá lugar à voz do consumidor. Juntas, criam propostas 

de valor alinhadas com as estratégias das empresas, que lhes permitem comunicar com os 

públicos-alvo, intervir no contexto envolvente e fazer face à concorrência.

Para isso, é necessária uma ferramenta que será explorada neste capítulo, de forma a 

constituir a estratégia de comunicação de promoção do medronho. Esta ferramenta ajuda-

nos a compreender e definir melhor o carácter da estratégia e todos os seus componentes. O 

chamado “marketing-mix”, termo popularizado depois de Neil H. Borden50 o ter publicado 

num artigo de 1964, The Concept of Marketing Mix. Borden teria começado a utilizar o 

termo nas suas aulas no final dos anos 40, depois de James Culliton51 ter descrito que a gestão 

do marketing é como uma mistura de ingredientes (mixer of ingredients)52. Estes ingredientes, 

no marketing-mix de Borden, incluíam planeamento do produto, preço, branding, canais 

de distribuição, vendas pessoais, publicidade, promoções, packaging, apresentação, serviços, 

estudos de mercado e análise. Mais tarde, Jerome McCarthy53 agrupou estes ingredientes nas 

quatro categorias conhecidas hoje como os quatro P’s do marketing (figura 22). As decisões 

aqui tomadas/definidas derivam destas quatro categorias controláveis: produto (product), 

preço (price), distribuição (place) e promoção (promotion).

49 Disponível em http://www.cim.co.uk/home.aspx, consultado a 28 de Abril de 2011.
50 Ex-Professor de publicidade na Harvard Business School.
51 Ex-Vice Presidente de Administração no Massachusetts Institute of Technology.
52 Disponível em http://www.netmba.com/marketing/mix/, consultado a 9 de Maio de 2011.
53 Disponível em 52 Disponível em http://www.netmba.com/marketing/mix/, consultado a 9 de Maio 
de 2011.
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O produto pode ser um objecto tangível ou um serviço intangível. Classificam-se os 

produtos tangíveis como bens consumíveis – pasta de dentes, shampoos, esparguete – ou 

bens duráveis – portáteis, relógios, microondas. Produtos intangíveis são, normalmente, serviços 

proporcionados como actividades associadas ao turismo, contas poupança ou festivais de 

música. O design de produto desenvolve os seus atributos e pode ser, por vezes, considerado 

como o factor mais importante. Todo e qualquer produto está sujeito a um ciclo de vida 

(Kotler & Armstrong, 2000; Copley, 2004), passando pela fase de crescimento, quando o 

produto é apresentado ao mercado, fase de estagnação, quando a sua comercialização 

se mantém estável e a um nível suportável. E eventualmente, a fase de declínio, quando 

a abordagem do produto se torna saturada54. Para manter a sua competitividade, é 

importante manter um grau mais ou menos constante de inovação através de extensões 

do produto – em que, por exemplo, a extensão de uma linha de shampôos a uma variedade de 

produtos para o tratamento do cabelo – novos produtos ou simplesmente mais atributos 

(Copley, 2004). A diferenciação deve ser sempre um importante factor a considerar e, 

portanto, estratégias de diferenciação permitem criar um melhor posicionamento do 

produto, tanto no mercado face aos seus concorrentes como na mente dos consumidores. 

O preço é a quantia que o consumidor paga pelo produto. Se o preço for mais elevado que 

aquilo que os benefícios representam para os seus consumidores, o valor percepcionado 

será mais reduzido e a probabilidade de o produto ser consumido ou utilizado é muito 

baixa. Contudo, se os benefícios do produto são compreendidos e percepcionados de uma 

forma mais elevada que os seus custos, as hipóteses apontam para uma muito provável 

adopção desse produto.

54 Disponível em http://business-fundas.com/2011/the-4-ps-of-marketing-the-marketing-mix-
    strategies/, consultado a 21 de Junho de 2011).

produto preço

promoçãodistribuição

marketing-mix

figura 22 / Marketing-mix
Fonte: adaptado de http://www.web-books.com/eLibrary/NC/B0/B66/072MB66.html, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.
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A distribuição representa todo o percurso do produto, desde o produtor ou fábrica ao 

consumidor final. É comummente referido como “canais de distribuição” e engloba, não 

apenas espaços físicos, como armazéns, lojas de retalho ou hiper e supermercados, mas 

também lojas virtuais – como a amazon ou o ebay. É um factor crucial no processo 

do marketing-mix visto constituir os meios através dos quais os produtos chegam aos 

consumidores. No caso do consumidor final, pode ser um factor decisivo no acto de 

compra. Nos últimos anos, temos vindo a assistir a um melhoramento dos espaços físicos 

de compra, assim como dos sites de internet. A preocupação com a estética e dinâmica 

do espaço, o aproveitamento de materiais, a sonoridade, o cheiro ou a iluminação têm-

se tornado importantes escolhas a fazer na criação de um novo espaço ou mesmo na 

remodelação de um já existente.

A promoção representa todo o tipo de comunicação(ões) que se pode(m) utilizar no 

mercado, permitindo aumentar a notoriedade do produto e a exposição dos seus benefícios 

perante um segmento específico ou o público em geral. A promoção tem quatro elementos 

distintos: a publicidade, as relações públicas, a venda pessoal e a promoção de vendas. A 

publicidade é a forma mais visível de comunicar um produto (Copley, 2004). 

Através de elementos criados e desenvolvidos com a ajuda do design de comunicação e 

gráfico, pretende-se estabelecer uma imagem com que o consumidor se possa identificar 

e atribuir significado. Elementos como anúncios televisivos e/ou de rádio, cartazes, 

sites, embalagens; praticamente qualquer tipologia visual que comunique a linguagem 

estabelecida ou associada ao produto. As relações públicas são um processo mais moroso 

mas não menos eficaz. A promoção do produto é feita através da sua associação a 

eventos, exposições, feiras, festivais, empresas e/ou causas sociais, atingindo um público 

mais específico e variado. A venda pessoal é feita por um profissional que, verbalmente, 

tenta vender o produto. É um método mais utilizado em stands de carros ou balcões 

de bancos, onde existem especificidades do produto que podem e devem ser explicadas 

ao consumidor para ajudar a decidir na adesão, ou não, do produto. A promoção de 

vendas pode acontecer em determinadas, mas intervaladas, alturas. Promoções em hiper 

e supermercados e saldos sazonais são os mais comuns. Há alturas em que os quatro 

elementos podem ser utilizados simultaneamente.

Identifiquemos, então, cada um dos quatro P’s que irá compor a estratégia de comunicação 

na promoção do medronho.
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Um produto é qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado para satisfazer as 

necessidades e desejos (Kotler & Keller, 2006) de um público. Esta definição de produto 

incluí bens materiais, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, organizações, 

informações e ideias, sob a designação de produtos tangíveis e intangíveis. Da mesma 

forma que no design existe uma atribuição de significado ao que é experienciado, os 

produtos têm também uma hierarquia de valor que lhes permite ser atribuída a devida 

importância àquilo que para o consumidor é mais ou menos apreciado55. 

Destacam-se assim cinco níveis de valor (Bernhardt & Kinnear, 1986; Kotler & Armstrong, 

2000; Kotler & Keller, 2006); o primeiro é o core benefit, ou seja, o benefício principal 

que advém do consumo de um produto. Por exemplo, um hóspede num hotel procura 

“descanso e um lugar para dormir” ou num supermercado procura “satisfação das 

necessidades básicas nutricionais de sobrevivência”. 

Um segundo nível é o produto básico, ou seja, os principais benefícios que um produto 

pode ter, ou aquilo que o consumidor assume que tem. Um quarto de hotel tem uma 

cama, uma casa-de-banho, toalhas, uma secretária, um armário; um supermercado tem 

legumes, fruta, lacticínios, cereais, água. 

No terceiro nível prepara-se o produto esperado, um conjunto de atributos e condições 

que o consumidor espera quando adquire um produto. Hóspedes de um hotel esperam 

toalhas limpas, uma cama feita com lençóis lavados, aparelhos funcionais e quietude; 

num supermercado esperam produtos dentro de um prazo de validade considerável, 

organização, possibilidade de escolha e frescura. 

No quarto nível, proporciona-se produto aumentado ou seja, excedem-se as expectativas 

do consumidor através da disposição e composição de características que lhe permitem 

optar por um produto em detrimento do outro. Num hotel pode ser a relação preço/

qualidade ou o facto de estar incluído pequeno-almoço na conta; num supermercado 

pode ser a acessibilidade dos produtos ou uma embalagem especial. 

O último nível fala-nos do produto potencial, que refere todas as alterações ou 

transformações futuras possíveis no produto ou na oferta. É nesta fase que as empresas 

procuram novas formas de satisfazer os seus clientes ou distinguir a sua oferta das 

existentes. Estas características ajudam-nos a perceber a que nível corresponde cada 

produto que nos está disponível. Conforme são preenchidos, os consumidores ficam mais 

ou menos satisfeitos e sentem que a sua necessidade, desejo, gosto e vontade foi mais ou 

55 Disponível em http://www.thetimes100.co.uk/theory/theory--marketing-mix-price-place-
    promotion-product--243.php, consultado a 6 de Outubro de 2011.
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menos preenchida. Normalmente, quanto mais elevado for o nível de um produto, mais 

probabilidade há de estimular ao máximo a experiência de consumo do público. Existem 

ainda outros níveis que os marketeers utilizam para, tradicionalmente, classificar os 

produtos nas suas características mais básicas: conforme a sua durabilidade, tangibilidade 

e utilização. Cada tipo de produto tem a sua estratégia de marketing-mix adaptada a 

estas tipologias.

Kotler e Keller (2006) classificam os produtos em três grupos, no que refere a sua durabilidade 

e tangibilidade. Podem ser bens não duráveis, bens duráveis e serviços intangíveis.

Os bens não duráveis são, normalmente, bens tangíveis, consumidos numa ou várias 

utilizações. São exemplos disso o leite, a fruta, iogurtes, sabão ou gel de duche. Como 

estes bens são consumidos rapidamente e comprados numa base regular, a sua estratégia 

passa por disponibilizá-los no maior número de locais possível, cobrar uma pequena 

quantia ou adequada às suas características e promovê-los fortemente.

Os bens duráveis, são bens tangíveis com uma durabilidade mais prolongada. São exemplos 

dessa qualidade os frigoríficos, roupas, sofás ou televisores. Este tipo de produtos requer, 

normalmente, um serviço de venda mais pessoal pela sua especificidade. 

Os serviços são intangíveis, inseparáveis, variáveis e com um determinado prazo. Também 

considerados um tipo de produtos, exigem uma qualidade de controlo maior, credibilidade 

do vendedor e fornecedor e adaptabilidade. São exemplo desse tipo de serviços os 

cabeleireiros, consultoria e reparação de aparelhos ou carros.

Existe uma vasta escolha dos bens consumidos que pode ser classificada com base nos 

hábitos de compra. Podem ser bens de conveniência, comerciais, de especialidade e 

inconcebíveis.

O consumidor compra, normalmente, bens de conveniência, frequente e imediatamente, 

com o mínimo de esforço. Tabaco, jornais, fruta, pão, água, são exemplos desse tipo de 

compra. Estes bens podem ser comprados numa base regular, se forem para consumo 

durabilidade e tangibilidade

classificação dos bens consumidos
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imediato, como pasta-de-dentes, azeite, leite ou iogurtes. Podem ser comprados por 

impulso, como chocolates, revistas ou acessórios para casa. Ou podem ser apenas compras 

de emergência, como é o exemplo de uma chapéu de chuva se começa a chover ou uns 

chinelos se os nossos se estragaram.

Os bens comerciais são adquiridos pelo consumidor de uma forma mais seleccionada, 

ponderada e comparada. Roupa, mobiliário, carros usados ou grandes aparelhos são 

produtos que se escolhem pela adequabilidade, qualidade, preço e estilo. Este tipo de 

bens também pode ser dividido em bens comerciais homogéneos, que são produtos 

semelhantes na qualidade mas com uma diferença de preço que justifique a ponderação 

e os bens comerciais heterogéneos, diferem nas características do produto que podem ser 

mais importantes que o preço. 

Os bens de especialidade têm componentes únicas ou identificação de marca, pelo qual 

um número significante de consumidores está disposto a fazer o sacrifício de compra. 

Podem ser equipamentos fotográficos ou fatos para homem, por exemplo. Este tipo de 

bens não envolve qualquer comparação, o consumidor normalmente já está decidido e é 

capaz de se deslocar grandes distâncias para os adquirir. 

Finalmente, os bens inconcebíveis são aqueles que o consumidor desconhece ou 

simplesmente não pensaria em comprar. Exemplos clássicos são detectores de fumo, 

alarmes, seguros de vida ou enciclopédias. Este tipo de bens requer publicidade e apoio 

de vendas pessoais.

Um produto pode também diferenciar-se pela sua forma, ou tamanho, contornos e estrutura 

física, pelos seus componentes. Por exemplo num carro, poderá ser a quantidade de extras ou 

a qualidade de performance. Refere o nível a que as características primárias de um produto 

executam – baixo, médio, alto ou superior. 

Uniformidade na qualidade, que indica se numa unidade de produção todos os produtos são 

idênticos e respeitam as especificações prometidas, durabilidade ou a média de vida esperada 

de um produto sob várias condições. 

Confiança, que remete para a probabilidade de um produto não falhar ou avariar dentro 

de um período de tempo específico, o tempo de reparação a que um produto tem de ser 

submetido quando há uma falha. 

O estilo é o que descreve o visual do produto ao consumidor. A estética tem um papel muito 
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importante em marcas como a Jaguar, Apple, Absolut Vodka, Montblanc ou Harley Davidson.

Para melhor compreendermos o tipo de produto que aqui se pretende promover, 

é importante responder a um conjunto de perguntas56 que nos ajudam a determinar 

especificamente as características que apelam directamente ao consumidor:

O que é que o consumidor quer do produto? Que necessidades satisfaz?

Quais as características que vão de encontro às suas necessidades?

Falta alguma característica?

Consideram-se características que o consumidor nem utilizará?

Como e onde utilizarão os consumidores o produto?

Qual é a sua aparência? 

Qual o tamanho, cor que deverá ter?

Qual o nome por que deve ser chamado?

Qual é a sua marca?

Como é diferenciado dos seus concorrentes?

Antes de começarmos a responder às perguntas propostas, é essencial definirmos o 

carácter do medronho perante as classificações nomeadas por Kotler & Keller (2006). 

Classifica-se como um bem não durável, que deve ser consumido nos dias seguintes 

à compra, apresentando um curto prazo de maturação. Por outro lado, é um bem de 

conveniência comprado regularmente, isto é, como fruta, deve ser consumido no âmbito 

56 Disponível em http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm, consultado a 9 de Maio 
    de 2011.

figura 23 / À esquerda, Absolut Vodka. Ao centro, iPhone 5. À direita, Harley Davidson.
Fonte: http://www.bingarticles.com/2011/07/major-launch-effort-in-verizon-iphone-5-could-see/, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.
Fonte: http://www.expressioncomunicacao.com.br/blog/?p=3446, consultado a 18 de Outubro de 2011.
Fonte: http://dcaesod.blogspot.com/2010/09/historia-das-motos_30.html, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.
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de uma alimentação saudável que compõe um conjunto de hábitos de vida saudáveis. 

Pode constituir, portanto, uma aquisição que faz parte do quotidiano dos indivíduos, 

como qualquer outro tipo de fruta. É também um bem de conveniência, constituindo 

uma compra que não acresce comparação, ponderação ou adequabilidade.

Podemos determinar que o consumidor procura num produto deste tipo um benefício 

real do qual possa usufruir a nível nutricional e biológico. Na sua composição devem 

existir componentes que permitam satisfazer as necessidades do indivíduo no que respeita 

a manter uma alimentação saudável e equilibrada. No caso do medronho, o indivíduo 

procura características que acentuem e potenciem o seu consumo. Poderá se a sua 

constituição rica em vitamina C, o seu poder anti-bacteriano que permite prevenir o 

aparecimento de certas infecções ou a sua capacidade antioxidante natural, presente em 

grande parte das frutas e legumes. Este tipo de propriedades ajuda a combater radicais 

livres que se formam durante os processos celulares responsáveis pelo envelhecimento 

precoce, doenças cardiovasculares ou certos tipos de cancro57. O seu efeito anti-séptico, 

que inibe a proliferação de microrganismos, desinfecta e reduz o risco de infecção58. A 

presença de taninos (substâncias que interagem com proteínas naturais da nossa saliva 

e alteram a sua composição e textura), na sua composição, estimulam o paladar quando 

combinados com certos alimentos. Este tipo de características compõe um alto padrão 

motivacional para o consumidor ponderar a compra do produto, optando por este em 

detrimento de outros do género. Uma das particularidades que se prevê não contribuir 

para a decisão de compra do consumidor é a reduzida quantidade de álcool presente na 

composição do fruto quando passa o estado maduro.

Poderá ser adquirido para consumo próprio, apreciado em momentos de lazer ou 

convívio, como sobremesa, lanche ou compondo algum outro alimento – como tartes ou 

compotas. 

O seu tamanho, cor, qualidade, sabor, aparência e textura serão controlados pelas entidades 

responsáveis que, nestas situações, assumem um compromisso de fazer chegar ao consumidor 

um produto de confiança, saboroso, nutritivo e atractivo. Este é um factor relativamente 

fora do alcance desta estratégia por depender de terceiros e dos seus métodos de produção 

– do cultivo ao consumidor final.

O nome dado é exactamente pelo qual é conhecido, medronho. Enfatizando a origem 

nacional nos pontos de venda sob a orientação de uma entidade regional, como a CCDR 

57 Disponível em http://www.educare.pt/educare/Opiniao.Artigo.aspx?contentid=4CA5ADAC3DA045B
    7E04400144F16FAAE&opsel=2&channelid=0, consultado a 9 de Maio de 2011.
58 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiss%C3%A9ptico, consultado a 9 de Maio de 2011.
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(Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional59) do Algarve. Um serviço 

periférico da administração directa do Estado, no âmbito do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, dotado de autonomia administrativa e financeira. Parte das 

funções deste serviço é exactamente o apoio às autarquias locais e às suas associações, 

contribuíndo para a superação dos constrangimentos ao desenvolvimento económico e 

social da região, mantendo princípios da sustentabilidade e optimização dos recursos 

disponíveis. 

À última pergunta, a resposta assenta na diferenciação a nível de produto e promoção. 

Existe uma grande variedade de produtos com o mesmo tipo de características a nível 

composicional como a framboesa, a amora ou o mirtilo. Mas o medronho é um produto 

relativamente desconhecido no mercado, o que lhe poderá conceder uma vantagem 

competitiva de “novo produto”. Associado comummente à aguardente, destaca-se pela 

sua aparência peculiar, quase exótica e com carimbo de produto nacional. Contudo, serão 

conotadas alterações na forma como o produto é apresentado, em termos de packaging 

e promovido, em promoções e feiras. 

Neste cenário de diferenciação do produto, o design de comunicação tem um importante 

papel, oferecendo uma fórmula activa de o diferenciar e posicionar, combinando o factor 

que concede a vantagem competitiva perante outros do mesmo género. Posicionar é o acto 

de conceber a oferta e imagem de uma empresa, para que ocupem um lugar distinto na 

mente do consumidor ou público-alvo (Copley, 2004; Kotler & Keller, 2006; Kerin, Hartley 

& Rudelius, 2010). O objectivo é localizar a marca na mente do consumidor, maximizando 

o benefício potencial do produto. Um bom posicionamento confere linhas guia essenciais 

à estratégia de marketing, clarificando a essência da marca ou do produto, ajudando o 

consumidor a satisfazer os seus desejos e necessidades. Todas estas características de 

uma forma distinta e única, diferem de todos os outros produtos, ou pelo menos de uma 

grande maioria. O resultado de um bom posicionamento reflecte-se numa proposição 

de valor focada no consumidor ou as razões que persuadem o público-alvo a adquirir o 

produto (tabela 2). 

“Positioning starts with a product. A piece of merchandising, a service, a company, an institution, 

or even a person... But positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to 

posicionamento

59 Disponível em http://www.ccdr-alg.pt/ccdr/index.php, consultado a 10 de Maio de 2011.
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the mind of the prospect. That is, you position the product in the mind of the prospect.” (Kotler & 

Keller, 2006), ou seja, o posicionamento pode ser qualquer forma física de representação 

de uma marca ou de uma empresa. O modo como essa representação se posiciona, se 

encontra, se distingue na mente de uma pessoa, das suas expectativas, necessidades, 

desejos. No acto de compra, a forma como um produto é escolhido diz muito acerca do 

seu posicionamento. Os consumidores, normalmente, não escolhem um Volvo em vez 

de um BMW pela estética do carro, mas pelas suas características e proposição de valor, 

como carro mais seguro do mundo. O consumidor que opta pelo BMW está à procura de 

um carro veloz. 

A empresa sueca IKEA pegou num produto de luxo – mobiliário de casa – tornou-o 

numa alternativa mais barata para um mercado massificado. Propõe preços mais baixos, 

que não incluem os serviços de montagem e transporte – apenas disponíveis para quem 

quer – tornando as suas peças em objectos acessíveis para uma grande maioria. O seu 

ponto de diferenciação reside na oferta, os produtos são de boa qualidade, seguros, bem 

construídos, intuitivos e atractivos. 

No posicionamento, existem duas questões importantes que se podem, ou não, adequar 

a este caso específico. Segundo Kotler & Keller (2006), são os pontos de paridade e os 

Empresa 
e Produto

Lactogal

(iogurtes mimosa)

Preocupado com sabor, 

valor nutricional 

e preço.

Famílias com 

alto rendimento, 

preocupadas com 

a segurança.

Amantes de pizza 

dedicados ao convívio 

durante as refeições.

Velocidade de entrega, 

comodidade

e variedade.

Uma boa pizza quente 

entregue ao domicílio 

em 30 ou 40 minutos, 

a um preço moderado.

Durabilidade 

e segurança.

A carrinha mais segura 

que uma família pode 

conduzir.

Sabor, 

valor nutricional

e preço.

Iogurtes saborosos, 

feitos com fruta 

verdadeira, baixo teor 

calórico e a um preço 

acessível.

Volvo

(carrinha familiar)

Telepizza S.A.

(pizza)

Público-Alvo Benefícios Proposição
de Valor

tabela 2 / Diferentes posicionamentos de diferentes marcas.
Fonte: Kotler & Keller (2006)

4.2 Produto

91

pontos de diferenciação. Os pontos de diferenciação marcam posições das marcas. São 

os atributos ou benefícios que os consumidores associam à marca e que acreditam não 

encontrar em qualquer outro produto. Por exemplo, marcas como a americana FedEx, que 

se dispõe a fazer entregas do dia para a noite, ou a Nike, que representa uma performance 

melhorada e até a marca de carros Lexus, associada a uma elevada qualidade e estatuto. 

Criar associações fortes, favoráveis e únicas é o maior desafio das marcas, mas o mais 

essencial em termos de posicionamento competitivo no mercado (Myers, 1986). 

Por outro lado, temos os pontos de paridade que representam associações que não são 

necessariamente únicas no produto ou marca, mas partilhadas por uma categoria (Kotler 

& Keller, 2006). O medronho encaixa-se perfeitamente neste ponto. Como explicitado, 

é um produto que apresenta características semelhantes a outros produtos, portanto, 

o seu posicionamento tem de ser feito para além das suas especificidades nutricionais. 

Uma aposta nos métodos promocionais é o suficiente para garantir que este produto, 

tão semelhante a outros, ganhe uma posição de destaque por criar um maior grau de 

notoriedade, inexistente nos restantes concorrentes. 

O posicionamento do medronho será, então, feito pela diferenciação de imagem. Os 

consumidores têm diferentes reacções no que respeita à imagem das empresas, marcas e 

produtos. A identidade e a imagem devem ser distinguidas; a identidade é a forma que 

uma empresa dispõe para se identificar e posicionar a si ou aos seus produtos; a imagem 

é a forma como o público percepciona a empresa ou os seus produtos (Ries, 2000; Kerin, 

Hartley & Rudelius, 2011). 

Na teoria, uma identidade eficaz resulta de três princípios: estabelece o carácter do produto 

e a sua proposição de valor, faz circular esse carácter de uma forma distinta e provoca 

valor emocional, que vai para além da imagem mental (Sparke, 2004; Newark, 2007; 

Twemlow, 2007; Healey, 2009). Para que a identidade funcione, deve ser transmitida 

através de todo e qualquer veículo de comunicação adequado – em anúncios, relatórios 

anuais, brochuras, catálogos, embalagens, estacionário, cartões de visita – se o medronho 

é um sabor com tradição, esta mensagem deve ser expressa em símbolos, cores, ambientes 

e eventos.

Sendo o posicionamento do medronho marcado pela sua imagem, tudo o que será 

feito terá de exprimir essa imagem. Todos os pormenores são importantes porque a 

concorrência neste campo é muito reduzida, senão nula, existindo uma lacuna no mundo 



4.2 Produto

92

dos mercados, das empresas, das marcas, dos produtos e até na mente do consumidor. 

Esse posicionamento pode ser conquistado se a investigação activa resultar numa perfeita 

harmonia da imagem e identidade com o produto. 

Identifiquemos então o público-alvo deste produto. Em termos mais teóricos, a definição 

do público-alvo pode classificar-se como segmentação. A segmentação permite-nos 

determinar um segmento de mercado, ou seja, um grupo de consumidores que partilham 

um conjunto de necessidades e desejos (Kotler & keller, 2006; McDonald, 2007; Kerin, 

Hartley & Rudelius, 2011). É importante reconhecer que não se pretendem criar segmentos, 

mas identificá-los de um conjunto já existente. Neste caso, o marketing segmentado 

oferece benefícios mais adequados que o marketing dirigido às massas. Conhecendo 

melhor o segmento, mais facilmente são detectadas as suas necessidades que, apesar de 

partilharem aspectos comuns, também possuem de disparidades (Ruddock, 2001; Copley, 

2004). Apesar de os consumidores de um segmento desejarem um mesmo grupo de 

produtos, também o desejam de formas diferentes. Distinguem-se portanto, três categorias 

de preferências dentro dos vários segmentos possíveis (Kotler & Keller, 2006):

Preferências homogéneas; um mercado onde os consumidores têm mais ou menos as mesmas 

preferências. As marcas existentes para este mercado partilham mais pontos de paridade que 

pontos de diferenciação. 

Preferências difusas; as preferências dos consumidores estão dispostas por um vasto espaço, 

indicando que os consumidores variam muito naquilo que necessitam e desejam. Neste caso, 

uma marca pioneira no mercado posicionar-se-ia como líder, já que as necessidades não são 

explícitas. Uma segunda marca poderia competir por quota de mercado ou alocar-se para 

um canto onde iria apelar a um grupo de consumidores insatisfeitos com a marca existente. 

No caso de existirem várias marcas, posicionar-se-iam dispostas pelo espaço, satisfazendo 

distintas necessidades, adaptando-se às diferentes preferências dos consumidores.

*Clusters; o mercado pode também revelar preferências distintas em grupos de clusters ou 

segmentos de mercado naturais. As empresas têm opções distintas, neste caso, posicionar-

se no centro dos clusters e esperar atrair todos os grupos, posicionar-se no segmento 

de maior dimensão ou desenvolver várias marcas, cada uma posicionada para satisfazer 

diferentes segmentos.

3

1

2

público-alvo ou segmentação
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Para além das preferências do consumidor, existem também outros métodos de segmentação. 

Pela localização geográfica, nações, estados, regiões, países, cidades ou bairros. Por grupos 

demográficos, idade, ciclo de vida familiar, sexo, rendimentos, ocupação, educação, 

religião, geração, nacionalidade e classes sociais. Por características psicográficas, traços 

de personalidade, estilo de vida, valores. E por efeitos comportamentais, atitudes e 

conhecimento (Myers, 1986; McDonald, 2007). Em qualquer um destes grupos existem 

variações de estilos de consumidores e cabe a uma empresa determinar qual se adequa 

melhor à marca ou ao produto em questão. 

No caso do medronho estipula-se que o mercado se caracteriza pelas preferências 

homogéneas, isto é, este tipo de produtos (medronho, amora, framboesa, etc.) partilha 

vários pontos em comum, como as particularidades nutricionais, a peculiaridade, a 

sazonalidade e os métodos de colheita. Por outro lado, não irão partilhar o posicionamento. 

Apesar de atingirem um mesmo segmento, será dada uma maior importância à imagem do 

produto. É também adequado afirmar que a segmentação pode e deve ser feita considerando 

a localização geográfica e portanto a promoção terá uma abordagem a nível nacional. 

Em termos demográficos, considere-se que o medronho é um produto a ser consumido 

com moderação, visto os efeitos serem adversos em caso de ingestão em excesso, sendo 

que as crianças têm de ser supervisionadas durante o seu consumo. Deve ser um fruto que 

integre uma alimentação e estilo de vida saudáveis, controlado e também consumido por 

adultos. Portanto, é seguro definir-se que o consumidor potencial serão adolescentes 

(a partir dos 16 anos), jovens-adultos, adultos e séniores, que se preocupem com os 

alimentos que comem e com a saúde. Podem também ser consumidores informados, que 

arriscam em “novos” produtos e procuram sabores notáveis. 

Para além dos consumidores normais, podemos também considerar um outro 

segmento mais específico do sector. O segmento que inclui os produtores, distribuidores 

e vendedores. Pode considerar-se um mercado de clusters, porque são públicos-alvo 

completamente distintos. Este segmento é importante porque representa uma grande 

parte do consumo que pode vir a ser feito, e incentivado, do produto. Ou seja, as acções 

promocionais podem incitar os produtores a produzir mais e melhor, já que o destino final 

não é apenas a garrafa de aguardente. Os distribuidores a criarem cadeias de distribuição 

mais eficazes e amplas, tendo em conta que o produto deve ser transportado para os quatro 

cantos de Portugal, conservando ao mesmo tempo a sua qualidade. E os vendedores, 

sensibilizar para a forma como o produto vai ser comercializado e colocado no ponto de 



4.2 Produto

94

venda. No fundo, passa tudo por uma educação, este segmento deve ser instruído para 

que o produto possa chegar ao consumidor como é pretendido.
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O preço não representa apenas um número ou uma etiqueta. Ao determinar o preço de 

qualquer produto de um negócio devem considerar-se quatro aspectos: os objectivos do 

negócio, ou seja, o valor a atribuir deve responder a um conjunto de objectivos que poderão 

ir da maximização dos lucros, a atingir um valor de vendas, um retorno no investimento, 

uma quota de mercado ou até igualar ou ultrapassar a concorrência (Kotler & Keller, 

2006; McDonald, 2007). Custos, ou seja, para lucrar, um negócio deve garantir que o(s) 

seu(s) produto(s) têm o preço final acima do seu custo de produção. Concorrência, sem 

ela pode estabelecer-se qualquer preço, mas se há concorrentes de negócio, existe já um 

preço de mercado que deve ser respeitado. E por último, os consumidores. O negócio tem 

sempre de considerar as expectativas dos seus consumidores em relação ao produto. Há 

quem esteja disposto a pagar mais por um produto que seja exclusivo ou cuja produção 

envolva métodos sustentável e eticamente correctos60.

Este último factor é, por exemplo, bem visível no supermercado e loja gourmet do espaço 

comercial El Corte Inglés61, onde existe a mesma variedade de produtos – alguns são 

exactamente iguais – a preços diferentes. Há o exemplo de algumas frutas, azeites e 

iogurtes. O que demonstra a forma como cada consumidor encara de maneira diferente 

os seus hábitos de compra e quanto está disposto a pagar por produtos que podem, ou 

não, ser exclusivos. 

Existem vários métodos de determinar o preço de um produto. Kotler (1998) sugere-nos 

cinco métodos. O preço markup, o preço de valor percebido, o preço de valor, o preço de 

mercado e o preço psicológico. O preço markup é o mais elementar dos cinco. Consiste 

apenas em acrescentar uma taxa ou margem ao custo do produto. Quer isto dizer que, ao 

preço final estimado, acrescenta-se uma margem que representa o lucro que a empresa 

assume que é adequado ao investimento feito.

O preço de valor percebido está relacionado com a percepção de valor dos compradores. 

As variáveis analisadas não estão associadas a custos mas ao valor percebido na mente 

do consumidor. Este método está bastante associado ao posicionamento de um produto. 

É desenvolvido um conceito de produto para um segmento e a relação preço/qualidade 

especificamente planeada conforme a percepção do produto.

O preço de valor estabelece um valor mais baixo que a qualidade do produto. Ou 

seja, a empresa parte do pressuposto que o preço deve representar uma oferta de alto 

valor para os consumidores. O objectivo é aumentar os lucros. Se um produto de alta 

60 Disponível em http://www.thetimes100.co.uk/case-study--the-marketing-mix-in-the-food-
    industry--101-401-3.php, consultado a 9 de Maio de 2011.
61 Disponível em https://www.elcorteingles.pt/supermercado/sm/login/login.jsp, consultado a 9 de 
    Maio de 2011.
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qualidade é vendido a um preço mais baixo, espera-se que o seu consumo aumente. 

Apesar de que situação nem sempre é essa. Pode acontecer que os consumidores 

duvidem de um preço mais baixo e acabem por optar por um produto concorrente, de 

qualidade semelhante e preço mais alto.

O preço de mercado é atribuído em função dos preços de concorrentes. Neste caso a 

empresa presta menos atenção aos seus próprios custos e à procura do produto e dedica-

se a investigar a média de preços concorrentes para criteriosamente estabelecer o seu. 

Acaba por cobrar um mesmo preço, relativamente mais baixo ou mais alto que o dos 

concorrentes. 

Finalmente, o preço psicológico procura factores associados às atitudes e comportamentos 

dos consumidores. Este método de preço pode ser extremamente eficaz quando o público-

alvo está devidamente estudado e são conhecidos os seus desejos, necessidades e gostos 

de forma pormenorizada. 

Teóricos como Kotler (1998), Ruddock (2001), Copley (2004), Eunson (2008) e Solomon (2010) 

encontram no comportamento do consumidor técnicas eficazes ao desenvolvimento das 

estratégias de marketing. Tanto por aquilo que nos podem revelar, através da forma como 

os consumidores agem perante um produto, uma marca, ou até um espaço comercial, mas 

também pela capacidade de se demonstrarem uma forte fonte de informação e pesquisa 

para as empresas – como por exemplo nos estudos de mercado ou testes de produto.

Para a investigação, determinar-se-á o preço através do método markup. Serão feitos os 

custos de produção, que incluem plantação e exploração, mão-de-obra e comercialização. 

O preço final dir-nos-á o valor a que o medronho será vendido ao consumidor. 

A engenheira agrónoma Raquel Sousa62 é uma especialista em produção de medronho 

algarvio e gentilmente forneceu dados e bibliografia referentes ao assunto, permitindo-

nos chegar a uma conclusão, ou preço final, de comercialização do medronho.

Consideremos que um hectare (1 ha) acolhe duzentas (200) árvores e que são necessárias 

oito horas (8h) para abrir covas para as duzentas árvores, a cinquenta euros (50€) por 

hora. São necessários quatrocentos euros (400€) para abrir duzentas covas: 

8 horas x 50€ = 400€.

plantação

62 Professora no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, formadora na área de hortas biológicas e 
    especialista na produção de medronho algarvio.
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Tendo em conta que cada árvore demora dez minutos (10 min.) a ser plantada, e se 

plantam duzentas árvores por hectare, equivale a dois mil minutos (2000 min.) ou trinta e 

três horas (33h) ou quatro dias de trabalho a 50€ por dia. Portanto, duzentos euros (200€) 

a mão-de-obra pelos quatro dias:

10 min x 200 árvores = 2000 min / 33 horas = 4 dias de trabalho x 50€ = 200€

Assim sendo, os custos de plantação de um hectare são a soma de todos os valores 

anteriormente conseguidos mais o custo das duzentas (200) árvores, a cinquenta cêntimos  

(0.50€) cada. Ou seja, 200 x 0.50€ = 100€:

400€ (por ha) + 200€ (mão-de-obra) + 100€ (custo das 200 árvores) = 700€

No que respeita à exploração, são necessários, em média, noventa (90) minutos para colher 

aproximadamente quinze quilos (15kg) de medronho, o equivalente a uma árvore. Como 

foi determinado anteriormente, cada hora (60 min.) de mão-de-obra custa cinquenta 

euros (50€), portanto, noventa minutos (90 min.) são setenta e cinco euros (75€). Estes 

75€, multiplicados pelas 200 árvores, dão-nos o custo da exploração por hectare:

75€ x 200 árvores = 15 000 € / ha

Para comercializar o medronho, é necessário considerar que o produtor necessita de 33% 

de margem, para retirar algum lucro que compense os gastos. Para isso, somam-se os 

valores obtidos na fase de plantação e exploração:

700€  (plantação) + 15 000€ (exploração) = 15 700€

Para determinar o preço final do medronho, precisamos apenas de uma *regra de três 

simples que associe os 15 700€ aos 100%, calculando o valor dos 33%. Antes disso, temos 

também de considerar que cada árvore produz, aproximadamente, 15kg de medronho, o 

que, multiplicado pelas 200 árvores perfaz um resultado de três mil quilos (3000kg):

15kg x 200 árvores = 3000kg

exploração

comercialização

15 700€          100%

    x                33%

    

15 700€ x 33% = 518 100 / 100% = 5181 x = 5181 €
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O valor de lucro obtido deve somar-se ao custo de produção para, quando dividido pelo 

total de quilos obtidos num hectare, nos dê o valor final de comercialização do medronho:

15 700€ + 5181€ = 20 881 / 3000 = 7€/kg

O valor a que o medronho deverá ser vendido no mercado é de sete euros o quilo (7€/kg), 

justificando desta forma todos os métodos de produção e a mão-de-obra, que por ser 

manual comporta um processo mais moroso e, logo, mais dispendioso.

Ainda, para definirmos adequadamente o preço anteriormente atribuído ao medronho, 

colocar-se-ão as seguintes questões:

Qual é o valor do produto para o consumidor?

Há preços estabelecidos para os produtos desta categoria?

Como se comparará o preço deste produto com o dos concorrentes?

Neste caso específico pretende-se atingir essencialmente, um retorno no investimento 

que seria feito com a estratégia de comunicação do medronho, principalmente nos 

métodos de produção e promoção, já desenvolvidos e a desenvolver respectivamente. 

Igualar o valor de vendas da concorrência pode, também, se um objectivo interessante na 

promoção do medronho.

Determinamos que não existe concorrência directa mas indirecta. Isto porque, 

directamente, não há produto, com características biológicas semelhantes, dotado de 

qualquer tipo de promoção. O medronho será pioneiro no que toca às técnicas utilizadas, 

no sentido em que se pretende destacar dos concorrentes indirectos. Esses são a amora, 

a framboesa, o mirtilo, o morango e a cereja. Não apenas pela sua composição, mas 

também pelo aspecto peculiar, sabor distinto e sazonalidade. A composição destes 

frutos é feita por elementos como os antioxidantes, substâncias formadas por vitaminas, 

minerais, pigmentos naturais e outros compostos vegetais63 presentes na maioria dos 

frutos, legumes e cereais. 

Esta característica antioxidante tem sido alvo de exposição ao longo dos últimos 

cinco anos (figura 24). Como sugestão e resposta à tendência de melhorar os hábitos 

de vida e alimentação da população, tornou-se num benefício promovível aos olhos 

dos consumidores. Alimentos com antioxidantes previnem o aparecimento de doenças 

63 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Antioxidante, consultado a 16 de Maio de 2011.
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cardiovasculares, ajudam a controlar o colesterol e protegem as células contra as agressões 

diárias do meio ambiente.

O valor deste produto deve, portanto, passar para o consumidor pelas suas vantagens 

nutricionais, semelhantes a outros frutos, pelo seu aspecto peculiar e textura. Para além 

de ser um produto totalmente português, nunca antes comercializado na sua forma 

natural, está preparado para enfrentar os desafios do mercado e concorrência. 

A Vicentina é uma associação para o desenvolvimento do sudoeste português e criou 

um documento que pretende determinar a estratégia local do sudoeste de Portugal64. 

Acreditando no valor e potencial desta zona, propõe a reestruturação do próprio território 

de intervenção, baseado na re-funcionalização económica e social e qualificação dos 

recursos humanos. Tudo isto no sentido da valorização das suas características ambientais 

e património cultural. Na *análise SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

feita neste documento, determinaram-se as áreas de intervenção mais importantes a 

reestruturar. Uma delas refere os produtos de qualidade onde está presente e analisado o 

medronho. 

Destacam-se três pontos fortes: a elevada rentabilidade do fruto, o elevado saber-fazer 

dos produtores e o potencial crescimento da produção de medronho. Destacam-se 

também cinco pontos fracos: fraca intervenção/representatividade do sector associativo, 

fraca organização da comercialização, produto não certificado, reduzida dimensão da 

64 Disponível em http://adminsc1.algarvedigital.pt/app/vicentina/uploads/PRODER/
    s%C3%ADntese%20da%20candidatura.pdf, consultado a 21 de Junho de 2011.

figura 24 / Campanha Compal Vital Antioxidante.
Fonte: http://www.ptfolio.com/2007/10/03/compal-vital-campanha/, consultado a 18 de Outubro de 2011.
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propriedade e fraca promoção do produto. Qualquer um dos pontos fracos apontados pode 

ser mitigado pela estratégia de promoção a propor nesta investigação. A promoção origina 

visibilidade, a visibilidade origina conhecimento que conduz à experimentação que gera 

o mouth-to-mouth, que eventualmente cria apreciação e reconhecimento. Estimulando 

não só as produções e a economia, mas a cultura de uma região e a certificação do 

produto, garantindo a sua qualidade até então desconhecida. O preço pode ser um factor 

de arranque, na medida em que permite marcar uma posição face ao mercado onde seria 

comercializado o produto e aos seus concorrentes. De acordo com os dados de custos de 

produção, determinou-se um preço adequado ao fruto e à sua qualidade. 

 

101

4.4 Distribuição

A distribuição refere-se à forma como o produto chega aos consumidores, se está disponível, 

ou deverá estar, no sítio certo, à hora certa e nas quantidades adequadas. Grande parte dos 

produtores não vende os seus produtos directamente aos consumidores finais. Existe um 

conjunto de intermediários com variadas funções que permitem transportar os produtos 

do ponto A ao ponto D, passando por B e C, por exemplo (figura 25). Segundo Kotler & 

Keller (2006), são chamados os marketing channels, ou os canais do marketing. Compõem 

o conjunto particular de canais contratados por uma empresa (Keegan & Green, 2005). Ou 

seja, todos e quaisquer intervenientes na cadeia de distribuição do produtor ao consumidor 

final. Os canais escolhidos afectam o conjunto de decisões de marketing, no sentido em que, 

o preço dependerá da quantidade de intermediários existentes e do destino final do produto – 

se está na prateleira de um hipermercado ou de um espaço gourmet. São também consideradas 

negociações em termos de força de vendas e publicidade (Kotler, 1998). 

Assim, existem dois caminhos ou duas estratégias pelas quais uma empresa ou um 

produtor pode optar: uma estratégia push e uma estratégia pull.

A primeira, envolve a utilização da força de vendas e de promoção de trocas. O produtor 

convence e induz os intermediários a distribuírem, venderem e promoverem o seu produto 

aos consumidores finais (Keegan & Green, 2005; Kotler & Keller, 2006). Esta estratégia é 

mais utilizada quando há um reduzido nível de lealdade, por parte dos consumidores. A 

decisão é feita no local de compra e o produto acaba por ser uma compra por impulso, 

apesar de existir plena consciência dos seus benefícios. 

A segunda envolve a utilização de publicidade e promoção que persuadam os consumidores 

a fazer pedidos aos intermediários. São, normalmente, induzidos a encomendarem o 

venda directa aos consumidores

venda através de retalhista

venda através de revendedores

1

2

3

consumidor

consumidor

consumidorretalhista

retalhista

revendedorprodutor

produtor

produtor

figura 25 / Canais de distribuição
Fonte: http://www.web-books.com/eLibrary/NC/B0/B66/074MB66.html, consultado a 18 de Outubro de 2011.
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produto (Kotler & Keller, 2006). Esta estratégia, é mais adequada quando há uma alta 

lealdade à marca, ou ao produto, e um grande envolvimento de compra. Os consumidores 

percebem as diferenças entre as diferentes marcas e a escolha é feita fora do local 

de compra. Um exemplo bem claro deste tipo de estratégia é a compra de um carro. 

Normalmente, o consumidor vai a um stand já com intenções de comprar um carro de 

determinada marca, o vendedor elucida apenas nos pormenores do produto e da compra.

Nesta investigação optar-se-á por uma estratégia push, ou seja, o produto tem de ser 

introduzido na vida dos consumidores através de promoção e força de vendas, salientando 

os seus benefícios e, deste modo, incentivando à compra. As técnicas de promoção e 

toda a estratégia de comunicação irão de encontro ao suscitar de uma necessidade 

latente, à espera de ser estimulada, esperando como resultados a alteração e adopção do 

comportamento esperado. 

Será portanto, pertinente colocarmos as seguintes questões, para melhor definir a 

distribuição do medronho:

Onde procuram os consumidores o meu produto?

Se procuram numa loja, de que tipo é essa loja? Especializada, num supermercado ou 

ambas? Online? Ou via catálogo?

Como posso aceder aos canais de distribuição certos?

É necessário utilizar forças de venda? Ou participar em feiras de comércio? Ou submeter 

o produto online? Ou enviar amostras para catálogos?

O que fazem os meus concorrentes e como posso aprender com isso e/ou diferenciar-me?

Considerando que o medronho é um produto novo no mercado português, não se sabe 

exactamente em que sítios procurarão os consumidores a sua presença. Contudo, pode 

traçar-se uma ideia generalizada de que, inicialmente, o produto será encontrado em lojas 

gourmet e supermercados pontuais de menor dimensão, como o Pingo Doce. Isto porque 

numa primeira fase, será complicado adequar a produção a um potencial escoamento e 

é importante perceber se existe aceitação geral do produto. As lojas gourmet são pontos 

mais específicos de venda que permitem traçar um consumidor-alvo. Supermercados como 

o Pingo Doce, poderão ser uma boa localização para um público mais geral, também para 

tentar compreender se o medronho é realmente um produto de fácil comercialização 

e adesão inicial. Considera-se que uma das ferramentas a desenvolver, no que toca a 
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promoção, é um site onde serão indicados os pontos de venda.

Para aceder aos canais de distribuição certos deve-se perceber onde e como estão os 

concorrentes, isto é, em que locais são vendidos e de que forma. A resposta às duas 

perguntas anteriores teve já este aspecto em consideração. Produtos deste género são 

encontrados em lojas gourmet (que tenham condições físicas de comercializar fruta fresca). 

A sua notoriedade está muito associada a um preço elevado por uma dose reduzida. 

Por exemplo, uma embalagem de amoras conta, normalmente, com 125g de amoras, o 

que equivale a 15 amoras. O consumidor normal encara este tipo de produto como um 

consumo esporádico e não diário. O medronho encaixa-se perfeitamente nesta categoria, 

não apenas pelo preço ou canais de distribuição, mas porque o seu consumo excessivo 

pode ter reacções adversas e indesejáveis.

A maneira mais eficaz de inovar e, consequentemente, diferenciar o medronho dos 

restantes produtos semelhantes, é através da forma como é comunicado ao público. A 

definição de ferramentas de promoção é o elemento-chave desta estratégia por permitir 

definir um posicionamento totalmente distinto dos concorrentes.  
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As empresas, as marcas e os produtos têm, actualmente, à sua disposição um exército 

de técnicas de comunicação. Podem ser utilizadas de forma individual ou combinada, o 

chamado mix de comunicação, dependendo das exigências de cada situação particular. 

O principal objectivo é alcançar maior amplitude de público dentro das limitações 

orçamentais (Copley, 2004; McDonald, 2007).

Segundo Kotler & Keller (2006), “(...) advertising is any paid form of nonpersonal 

presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor”. Cada 

empresa desenvolve abordagens diferentes para lidar com a publicidade e promoção, 

conforme alguns factores decisivos. O primeiro desses factores é, invariavelmente o 

tamanho da empresa. Se é pequena, média, local, nacional ou mundial. Empresas de 

estatuto pequeno ou médio recorrem, normalmente, a agências externas, enquanto que, 

grandes empresas operam com o seu próprio departamento de publicidade. 

A publicidade é um método popular que utiliza meios como a imprensa, televisão, 

rádio, outdoors, embalagens e outros tipos de formatos (Copley, 2004; Twemlow, 2007; 

McDonald, 2007; Newark, 2007; Barry, 2008) que permitem transmitir um determinado 

conteúdo a um determinado público. Podem classificar-se quatro tipos de publicidade 

segundo os seus objectivos particulares (Kotler & Keller, 2006):

Informative Advertising: procura criar conhecimento e consciencialização de uma nova 

marca, novos produtos ou novas funções em produtos existentes. Este tipo de publicidade 

deve ser cuidadosamente desenvolvido e marcar uma posição positiva na mente do 

espectador (Barry, 2008). 

figura 26 / À esquerda, anúncio dos novos iogurtes Activia. 
   À direita, anúncio de um serviço da Caixa Geral de Depósitos.
Fonte: http://pt-br.facebook.com/ActiviaPortugal?sk=app_4949752878, consultado a 18 de Outubro de 2011.
Fonte: http://onossoportfolio.blogspot.com/2010/02/caixa-geral-de-depositos.html, consultado a 18 de Outubro de 2011.
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Persuasive Advertising: procura criar gostos, preferências, convicções e, obviamente, 

incentivar a compra do produto. Um exemplo deste tipo de publicidade é o azeite Gallo. 

Nas últimas campanhas da marca existe um forte apelo emocional à portugalidade. 

Elementos alusivos à nossa cultura e tradição captam o espírito e a vontade portuguesas. 

É uma forma de evidenciar tanto a preferência por um produto português como a 

convicção do ser português. 

Reminder Advertising: procura estimular uma compra repetitiva de produtos. Uma das 

marcas mais conhecidas por fazer este tipo de publicidade é a Coca-Cola. Praticamente 

todos os meses a Coca-Cola Company conduz estudos de mercado – mais focados na 

América do Norte – que servem para testar a memória de marcas dos consumidores. A 

pergunta corrente é que marcas de refrigerantes conhece? Se “Coca-Cola” não aparecer nas 

três primeiras respostas, a empresa recorre à publicidade para relembrar os consumidores.

figura 27 / À esquerda, anúncio do azeite Gallo. No centro, anúncio do queijo Limiano. 
   À direita, anúncio do Millenium bcp.
Fonte: http://www.meiosepublicidade.pt/2009/05/29/gallo-comunica-origem-portuguesa/, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.
Fonte: http://www.meiosepublicidade.pt/2010/07/20/bola-limiano-volta-a-publicidade-pela-yr/, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.
Fonte: http://www.marketeer.pt/2011/02/14/millennium-bcp-com-jose-mourinho-na-linha-da-frente/, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.

figura 28 / Anúncio do hipermercado Continente.
Fonte: http://dsgn-news.blogspot.com/2011/03/o-continente-somos-nos.html, consultado a 18 de Outubro de 2011.
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Reinforcement Advertising: procura convencer e reforçar aos seus consumidores actuais 

que tomaram a decisão certa, ao adquirirem um determinado produto. Os anúncios de 

carros mostram, normalmente, aquilo que os seus compradores podem usufruir quando 

compram determinado carro.

Percebemos então que, numa estratégia de comunicação, é essencial definir quais são 

os objectivos promocionais. Quereremos lembrar alguém da nossa existência? Reforçar o 

nosso posicionamento? Ou introduzir um novo produto no mercado? A escolha parece 

simples. O medronho não é necessariamente um produto desconhecido, está presente 

noutros mercados (internacionais) mas a sua difusão em Portugal é reduzida. Os principais 

objectivos de promoção  do medronho são:

Criar desejo;

Alterar percepções/atitudes;

Fornecer informação (McDonald, 2007; Barry, 2008).

Em primeiro lugar, é importante despertar o desejo nos potenciais consumidores, captando 

a sua atenção com um conjunto de elementos e ferramentas que surtam uma necessidade 

desconhecida. O marketing tem vindo a desenvolver técnicas que permitem suscitar 

necessidades e desejos onde antes não existiam, criando um mercado, um público-alvo 

e um produto para preencher. O medronho, aparentemente, não é um fruto essencial, 

existe uma larga variedade de outros frutos e produtos que facilmente compensam a 

sua ausência no mercado. No entanto, é um produto com qualidades e características 

1
2
3

figura 29 / Anúncio Citroen DS3.
Fonte: http://www.citroen.pt/veiculos/campanhas/ds3/#/veiculos/campanhas/ds3/, 
consultado a 18 de Outubro de 2011.
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bastante promovíveis que vêm em prol das tendências geradas por consumidores cada vez 

mais exigentes, consigo, com os mercados, as empresas e com os produtos que consomem 

ou usufruem. Torna-se importante, também com a campanha, alterar a concepção geral 

que o público possa ter do medronho. 

No curso desta investigação, surgiram casos – de docentes, profissionais, colegas e amigos 

– que associavam o consumo de medronho apenas à aguardente, ou seja, um fruto 

cultivado, produzido e utilizado especificamente para a aguardente, licor e/ou *melosa. O 

que grande maioria das pessoas não sabe é que o fruto é comestível e tem características 

benéficas para a saúde. Claro que existem algumas especificidades de consumo – deve ser 

consumido quando maduro, não em excesso – como qualquer outro produto semelhante 

e/ou concorrente. 

Podemos, então, colocar as seguintes questões que permitem reforçar os objectivos 

traçados e compreender melhor a estratégia de comunicação:

Onde e como pode a mensagem chegar ao público-alvo?

O público-alvo será abordado por promoção na imprensa, televisão, rádio, outdoors? Pela 

utilização de marketing directo? Por correio? Relações públicas? Internet?

Qual é a melhor altura para promover? Há uma sazonalidade no mercado? Há questões 

ambientais que possam sugerir ou ditar o timing do lançamento no mercado ou de 

promoções subsequentes?

Como promovem os concorrentes? Como é que esse factor influencia a forma como 

decorrerá a actividade promocional?

Devemos começar por determinar que a campanha de promoção terá três momentos. Um 

primeiro momento de apresentação do produto, onde será transmitida uma quantidade 

de informação relevante ao consumidor, para que possa perceber o intuito da campanha, 

(re)conhecer o fruto e dissociá-lo da sua forma alcoolizada. Um segundo momento passa 

pela criação do desejo, demonstrando as propriedades e benefícios do medronho como 

fruto e o porquê do consumidor precisar de o experimentar. O último e terceiro momento 

é de conquista e apelo, focando que o produto é inteiramente português, representando 

um estímulo económico, social e cultural, com as mesmas benesses que outros produtos 

do género.

A mensagem chegará a um vasto público através dos meios a desenvolver na investigação 

activa. Esses meios devem ser adequados ao estatuto do produto e ao local de promoção, a 

ser feita a nível nacional. Para isso, estipulou-se que é necessário desenvolver um logótipo, 
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um slogan, um website, uma linha de produtos, um stand promocional e embalagens 

específicas de comercialização – de medronho, compota, chá e aguardente.

O logótipo é necessário para criar uma imagem que o público possa identificar como 

sendo do medronho e da campanha que o acompanha (Newark, 2007; Ambrose & Harris, 

2009; Mollerup, 2010). 

O slogan, neste caso específico, é utilizado para complementar o nome do fruto, facilitando 

a compreensão dos consumidores perante o momento de uma primeira observação, (re)

conhecimento, ou até de compra. 

O website ajuda a reforçar a campanha física – a linha de produtos, o stand promocional 

e as embalagens – transpondo toda a informação, e mais, que o consumidor precisa ou 

quer saber, para o mundo virtual, acessível a uma grande maioria das pessoas. 

A linha de produtos será feita com o objectivo de identificação. Ao mostrar as aplicações 

mais conhecidas do medronho – como a aguardente ou a compota – o público poderá 

identificar mais facilmente a origem deste fruto e o seu potencial. Quem já tenha provado 

aguardente poderá ter curiosidade em experimentar o fruto que lhe dá origem. 

O stand promocional servirá para fazer acções pontuais em feiras, exposições e qualquer 

tipo de evento onde exista um público, mais ou menos específico, que terá acesso directo 

ao fruto e aos seus produtos. 

Finalmente, as embalagens servem como complemento e elemento de diferenciação 

perante produtos concorrentes. Sabemos que muitos consumidores reagem à estética da 

embalagem, associando-a à qualidade do produto e, portanto, uma aposta em embalagens 

esteticamente aprazíveis serve apenas para reforçar a riqueza de sabores que o medronho 

possuí. 

Como o medronho é um produto sazonal – a sua apanha acontece entre Outubro e 

Dezembro – a sua promoção é também sazonal. 

109

4.6 Síntese Conclusiva

A partir do desenvolvimento deste capítulo conseguimos compreender a importância que 

o marketing tem no que refere o desenvolvimento de estratégias, seja de lançamento de 

novos produtos ou não. Tornou-se numa poderosa ferramenta de análise do mercado e de 

entendimento dos consumidores, dos seus hábitos de compra, estilos de vida e, ao mesmo 

tempo, da satisfação adequada das suas necessidades. O marketing ajuda a posicionar 

o produto, a direccioná-lo a um segmento, a determinar o seu preço, o percurso de 

distribuição e, acima de tudo, a promovê-lo correcta e apropriadamente.

A tarefa viu-se cumprida quando, com a ajuda da ferramenta marketing-mix se definiu o 

produto a promover, o seu preço de venda ao público, os seus canais de distribuição e os 

seus métodos de promoção. Esta é, num cenário geral, a nossa estratégia de comunicação, 

justificada no capítulo 5, com o desenvolvimento gráfico das tipologias.

Neste caso, a variante com mais destaque a definir é a promoção. Percebemos que o 

medronho não é necessariamente um produto novo, mas é novo no mercado português, 

no seu estado natural. Os principais objectivos da campanha passam por dar destaque ao 

produto, apresentá-lo como consumível e ao mesmo tempo dissociá-lo da sua condição 

alcoólica. Este último motivo é essencial no que respeita à própria imagem que o medronho 

tem na sociedade portuguesa. A dificuldade em explicar às pessoas que a intenção é 

comercializar este produto, sem ser sob a sua transformação destilada, pode levar algum 

tempo e a alteração de atitudes é a tarefa mais desafiante no que respeita ao consumidor 

e à sua psicologia comportamental.



figura 30 / Pormenor de um medronheiro.
Fonte: http://flickrhivemind.net/Tags/medronho/Interesting, consultado a 18 de Outubro de 2011.

capítulo cinco
INVESTIGAÇÃO ACTIVA



5.1 Investigação Activa

113

O quinto capítulo corresponde ao desenvolvimento dos vários objectos de comunicação 

que irão compor a estratégia de marketing definida no capítulo anterior. Foram definidos 

os elementos a criar com o propósito de promover o medronho e as suas variadas 

aplicações. Para o efeito, apresentar-se-á o conceito da campanha, o logótipo final, assim 

como os esboços e referências que a ele conduziram. A embalagem de medronho, para 

armazenar o fruto fresco, a embalagem de chá, os rótulos da embalagem de compota e 

de aguardente, a homepage do website, com as informações relativas à campanha e o 

stand de exposições.

Twemlow (2007) diz que “O design gráfico é um tipo de linguagem usada para comunicar”. 

É precisamente aquilo que aqui se pretende fazer. Comunicar um produto que representa 

uma região e o seu país. Nesta era globalizada, torna-se importante fazer design cujas 

origens possam ser identificadas. Inúmeros elementos visuais representam as culturas e 

sociedades e mostram-nos que há mais que marcas que dominam os mercados globais. 

Para além de comunicar uma região, pretende-se comunicá-la a um público-alvo. Esse 

público-alvo, ou segmento, é aquele que ajuda a definir as tipologias e a determinar a 

utilização de alguns elementos em detrimento de outros. Surge, portanto, a questão da 

funcionalidade e da estética (Newark, 2007). Um objecto funcional não tem de estar 

necessariamente isento de elementos que o embelezem. “The best graphic design does 

more than capture attention and make the audience linger. It prolongs the encounter, 

compelling the reader not only to notice, but to remember” (McAlhone & Stuart, 2009), 

quer isto dizer que é importante o designer captar a essência dos objectos que cria, 

tornando-os memoráveis e distinguíveis. Factor indispensável no que respeita às influências 

culturais. O designer pode aproveitar-se de qualquer inspiração da ambiência, utilizando, 

portanto, referências à cultura e sociedade em que está inserido. Facilitando, não só a 

leitura dos que a conseguem identificar, mas mostrando a outras culturas aquilo que a sua 

inspira. Toda a investigação activa aborda a temática da região do Algarve e procuraram-

se elementos que a caracterizam. 

Para finalizar esta nota introdutória, é importante considerar um factor: todos os elementos 

visuais devem transmitir uma mesma ideia, convergir a mensagem num sentido único (Airey, 

2010), esperando do público as mais diversas reacções. Criar e desenvolver uma imagem, 

envolve um processo complexo. Desde a pesquisa da situação actual, à imaginação de um 

futuro ideal, passando pela combinação de uma estratégia e criatividade, à opinião do(s) 

público(s) (Healey, 2009).
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O conceito que aqui foi desenvolvido envolve, acima de tudo, inspiração regional. Para 

desenvolver os vários elementos foi feita pesquisa no sentido de procurar aquilo que alude 

à cultura algarvia: formas, cores, clima, pessoas, ambientes, artesanato. 

As formas algarvias estão muito representadas nas casas, nas chaminés (figura 31), nos jardins 

ou nos barcos de pesca tradicionais (figura 32). As cores são vivas, fortes, inspiradas no clima 

ameno, quente, acolhedor e reflectindo a personalidade das pessoas que vivem o Algarve na 

sua melhor e mais aguçada essência. Os ambientes podem variar entre uma costa repleta 

de praias, uma serra envolvida por natureza ou um barrocal de plantações. O artesanato é o 

resultado de anos de experiência e saber-fazer. O exponencial representativo do Algarve em 

peças que vão de vasos feitos à mão a cestas para guardar o que precisarmos.

A região algarvia comporta um legado de pormenores bonitos que estimulam a criatividade 

e dão origem a um sem número de formas e formatos. De uma maneira geral, o conceito 

acabou por se prender, quase inconscientemente, às raízes árabes do Algarve (figura 33).

Para além das inspirações regionais, pesquisou-se outro tipo de tipologias, nomeadamente 

marcas, produtos, embalagens, já veiculadas no mercado. Procuraram-se elementos 

simples, símbolos decorativos, padrões, em função das cores associadas à essência 

algarvia.  Muitos dos produtos encontrados adequavam-se a esta ideologia e percebeu-se 

que existe uma tendência de recorrer a outras culturas para representar uma ideia muito 

própria. Contornos suaves, cores pastel (figura 34), pormenores florais (figura 35 e 36). 

Há uma grande quantidade de produtos que recria uma variedade de ambientes para 

transmitir uma mensagem simples, clara, esteticamente aprazível e apropriada. A evolução 

da imagem do medronho mostra perfeitamente essa composição e como os padrões, 

formatos e cores deram vida ao resultado final.

Neste caso, optaram-se por desenvolver alguns aspectos significativos no que respeita 

a promoção de um produto do género do medronho. Sendo um fruto pouco conhecido, a 

aposta deve recair na saliência do nome, não apenas para as pessoas começarem a associá-lo 

ao fruto mas perceberem que tem qualidades consumíveis. Por outro lado, deve dar-se ênfase 

às suas aplicações - visto uma parte dos consumidores associar o fruto à aguardente ou à 

compota. Este aspecto foi tido em consideração no sentido de evitar uma dissociação entre os 

vários tipos de produtos. Quem vê uma aguardente de medronho no mesmo espaço e contexto 

do medronho fresco, desenvolve mais facilmente uma atitude de empatia, compreendendo 

melhor as origens de um produto com tradição.
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figura 31 / Chaminés algarvias.
Fonte (1; 2; 3; 6): http://achaminealgarvia.blogspot.com/, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (4): http://fotoscompaixao.blogspot.com/2009/05/chamines-algarvias.html, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (5): http://embernardo.blogspot.com/2010/02/chamines-algarvias.html, consultado a 19 de Outubro de 2011.
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figura 32 / Barcos de pesca algarvios.
Fonte (1): http://www.portugaltours.com.pt/br/blog-viagens/20115/albufeira.aspx, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (2): http://www.flickr.com/photos/55010381@N05/page4/, consultado a 19 de Outubro de 2011.

figura 33 / Motivos árabes.
Fonte (1): http://dibujemos.wordpress.com/2008/10/19/geometria-arabe/, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (2): http://www.sew2speak.com/archives/2006/09/20/patterns/, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (3): http://us.fotolia.com/id/13038344, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (4): http://www.ifimages.com/public/image/230687/view.html, consultado a 19 de Outubro de 2011.
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figura 34 / Embalagens.
Fonte (1): http://www.thedieline.com/blog/2011/10/6/penhaligons-juniper-sling.html, 
consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (2): http://glimmerleblonde.blogspot.com/search?updated-max=2011-10-11T09
%3A48%3A00%2B01%3A00&max-results=8, consultado a 19 de Outubro de 2011.
Fonte (3): http://www.packagingoftheworld.com/2010/11/cookie-bar-savory-collection.html, 
consultado a 19 de Outubro de 2010.

figura 35 / Produtos da Confeitaria Lopes.
Fonte: http://www.thedieline.com/blog/2011/6/17/confeitaria-lopes.html, consultado a 19 de Outubro de 2011.

figura 36 / Embalagens.
Fonte (1): http://theastonishingpost.tumblr.com/post/9596474736/branding-boner-20-south-jersey-tall-tales, 
consultado a 20 de Outubro de 2011.
Fonte (2): http://www.thedieline.com/blog/2011/5/16/nuts-co.html, consultado a 20 de Outubro de 2011.
Fonte (3): http://www.thedieline.com/blog/2011/7/5/cone-kings.html, consultado a 20 de Outubro de 2011.
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Um logótipo pode ser “(...) a piece of type, a symbol, a picture, or a combination of any 

or all of these.” (Newark, 2007). Dependendo daquilo que queremos desenvolver sob um 

determinado conjunto de pressupostos, alguma das opções surtirá a resolução ideal. Para 

representar o produto que se quer promover, surge uma lista de questões que auxiliam e 

elucidam as decisões finais; que tipo de nome, há símbolo, é necessário um slogan, qual 

a disposição dos elementos, que cores. 

No caso desta investigação, não surgiram dúvidas respeitantes ao nome que o logótipo 

viria a ter: medronho. O produto não é sustentado por uma marca ou uma empresa, 

talvez uma associação. Segundo Healey (2009), este é um nome funcional que apresenta 

literalmente aquilo que é oferecido ao consumidor. Conjuntamente ao nome, surgiu a 

necessidade de associar um lettering. O tipo de letra determina a legibilidade do nome e 

ajuda, até, a criar o ambiente no qual a imagem vai ser desenvolvida.

Inicialmente, foram escolhidos os tipos de letra que mais se pareciam adequar às pesquisas 

feitas segundo o conceito estipulado.

monoline Script MT Std aller light

walkway light

peignot LT Std

LT Oksana

jiffy com

comfortaa

existence light

moderna

angie sans Std

arial rounded MT bold

bastardusSans

bauhaus Std

caviar dreams
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figura 37 / Primeiros protótipos de letra para o logótipo.

medronho

medronho

medronho

medronho

medronho

medronho

medronho

medronho medronho

medronho
medronho
medronho

medronho

medronho
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As escolhas recaíram sobre estilos de lettering diferentes. Uns mais arredondados, para 

representar a forma do fruto. Outros mais clássicos, remontando à tradição e história. Como 

quaisquer primeiros resultados, estes não foram satisfatórios e, portanto, experimentou-se 

outro grupo de tipos, mais distintos entre si.

Após pesquisa, análise e ponderação, achou-se conveniente intercalar a escolha do 

lettering com a determinação do slogan. Como ambos os elementos se complementam, é 

natural considerá-los juntos. Foram feitas inúmeras tentativas, descritos os mais variados 

estados de metáforas, hipérboles e pormenores:

  Medronho, o fruto de uma região.

  Medronho, o Algarve numa baga.

medronho medronho

medronho medronho

medronhomedronho

medronho medronho

medronho medronho

medronho

azkidenz-grotesk BQ light extent

aller

americana Std

kabel LT Std

bertolt brecht

charme Std roman

brig maven

american typewriter

antique olive

ITC Benguiat Gothic Std

bryant

figura 38 / Segundos protótipos de letra para o logótipo.

//
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  Medronho, um fruto, uma história.

  Medronho, fruta com sabor.

  Medronho, uma baga com sabor a Algarve.

  Medronho, um fruto, um sabor.

  Medronho, sabor a Algarve.

  Medronho, um fruto de sonho.

  Medronho, tradição numa baga.

  Medronho, um sabor tradicional.

  Medronho, um sabor com tradição.

As analogias foram feitas respeitando aquilo que o medronho representa. História, região, 

bebida, sabor, textura, aspecto. Concluímos que o mais alusivo, explicativo e emotivo seria 

Medronho, um sabor com tradição. Não só se dá ênfase ao sabor do fruto mas à sua 

tradição, procurando uma ligação afectiva ao consumidor e ao público em geral. Assim, 

começaram a fazer-se conjugações entre o lettering dos segundos protótipos (figura 39) 

e o slogan.

/
/

/
/

/
/

/
/

/

medronho
um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

medronho

medronho medronho

medronhomedronho

medronho medronho

medronho medronho

medronho
figura 39 / Protótipos do lettering com o slogan.

Mais uma vez, analisaram-se as hipóteses e chegou-se a uma solução, de entre as 

várias dispostas. A que melhor representasse o espírito e personalidade do medronho e 

transmitisse a vigorosidade da tradição.

Para completar desenvolveu-se também um símbolo que complementasse a visualidade 

do nome. Como Newark (2007) e Airey (2010) salientam, um símbolo é uma forma, uma 

substância, uma imagem e uma ideia. Pode ser visto apenas como um sinal, mas a verdade 

é que vai adquirindo significado ao longo do tempo e suscitando histórias e experiências 

(Healey, 2009). O medronho é um fruto com história, representativo de uma região e da 

sua cultura e tradição e torna-se, aqui, na sua própria marca. Uma marca é um produto, 

um nome, a sua reputação e a sua atmosfera (Mollerup, 2010).

Da mesma forma que no logótipo foram feitas algumas experiências, também com o 

símbolo foram necessárias várias tentativas para chegar à forma final. 
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um sabor com tradição

medronho

figura 40 / Logótipo escolhido.

figura 41 / Primeiros protótipos de composições.

medronho

um sabor com tradição

um sabor com tradição

um sabor com tradição

medronho

medronho

medronho

um sabor com tradição
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um sabor com tradição um sabor com tradição um sabor com tradição
medronho medronho medronho

um sabor com tradição

algarve

um sabor com tradição

algarve

um sabor com tradição um sabor com tradição

medronho medronho medronho medronho

figura 42 / Protótipos com utilização de formas.

um sabor com tradição

medronho

um sabor com tradição

medronho

um sabor com tradição um sabor com tradição um sabor com tradição

um sabor

com tradição

medronho medronho

medronhomedronhomedronho

um sabor com tradição
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As formas aproveitadas não transmitiam a ideia certa do ambiente que se pretende criar.

Não estamos presente a ornamentação árabes, ou os motivos mais caracterizantes da 

região algarvia. Procurou-se então fundir vários contornos, principalmente inspirados nas 

chaminés algarvias (figura 31) para tentar obter algo mais original, inovador, diferente.

Assim, observando as imagens ilustrativas e analisando o conceito, conseguimos perceber 

que a forma final se tornou num óbvio motivo árabe. Tornou-se, mais ou menos, intuitivo 

o método de desenho e, a partir daí, construíu-se um logótipo mais completo, mais 

representativo, mais regional.

 

A partir do momento que existe um objecto final, há maior margem de experimentação 

para composições, cores e aplicações. Neste caso, as cores utilizadas começaram por ser 

pastel. Retiradas das tonalidades de algumas imagens de medronhos. A ideia foi utilizar 

cores complementares ao vermelho vivo do fruto, constrastando com a sua personalidade 

forte e imponente. O medronho, só por si, é já um produto com vida, astuto, completo. A 

sua imagem deve fugir a essa classificação, amenizando e acalmando a identidade visual 

dos vários objectos. 

um sabor com tradição

medronho

figura 43 / Primeiro esboço do logótipo.

figura 44 / Segundo esboço do logótipo.

medronhomedronho
um sabor com tradição
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figura 45 / Aplicação de cores diferentes no logótipo.

um sabor com tradição um sabor com tradição

um sabor com tradiçãoum sabor com tradição

A partir da figura 45 podemos já ter noção do logótipo final e da sua composição. 

Heller (2007) e Healey (2009) notam que é essencial considerar o aspecto sentimental 

das cores e das suas combinações. Ou seja, diferentes cores surtem diferentes reacções 

nas pessoas. Algumas cores apresentam efeitos calmantes e outras provocam a reacção 

oposta. Também devem ser tidas em conta as questões culturais que o código de cores 

representa. Aqui percebemos que há uma ligação entre a cultura algarvia, o medronho e 

as cores aplicadas, como diz Healey (2009) “(...) a nossa compreensão fundamental da cor 

é universal - o branco equivale à pureza, o violeta à paixão - mas as opiniões variam em 

relação à intensidade com que as nossas reacções são afectadas pela cultura”.

Assim sendo, o logótipo final está apresentado na figura 46. Podemos observar que o 

contorno exterior ficou castanho escuro. A cor pode facilmente ser associada aos troncos 

do medronheiro ou, como destaca Heller (2007) sendo a cor do sabor mais forte. O 

castanho desperta e enfatiza o aroma intenso dos alimentos, sugerindo um toque de 

requinte à imagem. A forma sobreposta ao castanho é branca com um padrão cujo tom 

se assemelha ao das letras, mas numa versão mais transparente. O branco pode aludir à 

leveza, ao clean. O medronho é um fruto leve e, ingerido com moderação, tem um paladar 

muito agradável, tanto como sobremesa ligeira ou composto com outros alimentos. Acaba 

por ser uma associação relevante visto o branco saltar imediatamente à vista. Finalmente, 

a cor das letras é um salmão rosado. Directamente de um tom do medronho, esta cor 

pastel dá uma sensação quase quente, como o fruto com o seu aspecto exótico e rebelde.

5.3 Logótipo
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figura 46 / Logótipo final.

um sabor com tradição



A partir do momento em que o logótipo está finalizado, torna-se mais intuitiva a 

construção dos restantes elementos. Depois de encontrado o fio condutor há mais ou 

menos variações aceitáveis dentro de um espectro de possibilidades. 

Nesta investigação, para resolver o problema da embalagem do medronho fresco, 

procurou-se uma abordagem menos comum (figura 36 - 1), pelo menos a nível nacional, 

e alternativa às que estamos habituados a ver (figura 47) nos hiper e supermercados.

A embalagem que aqui se propõe retrata um estilo moderno, um novo olhar deste género 

de produtos. Pretende-se fugir ao convencional para captar a atenção do consumidor. 

Newark (2007), acredita que o “Packaging is storytelling in a compressed area (...). Packs 

must mark out and differentiate the product from competitors (...)”. Quer isto dizer que, 

actualmente, há uma preocupação acrescida com o design de embalagens por existir a 

figura 47 / Embalagens de frutos vermelhos Continente.
Fonte: http://www.continente.pt/ProductsIndexMain.aspx?CategoryName=8&SubCategoryName=FrutosVermelhos&Categ
oryPath=8|802, consultado a 21 de Outubro de 2011.
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560 334569103940

Este produto tem a garantia de qualidade
da melhor produção portuguesa. /

This product has the best portuguese production garantee.

SELO DE QUALIDADE
QUALITY  MARK

Plantado e colhido na serra algarvia.
Grassed and harvested

in the Algarve sierra.

PRODUTO ALGARVIO
ALGARVE PRODUCT

PVP 2,45€
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possibilidade de diferenciar o nosso produto dos demais, num mesmo espaço. Este tipo de 

elementos é uma das formas mais bem sucedidas de compreender o público-alvo e o seu 

comportamento e atitude face aos hábitos de compra (Ruddock, 2001).

produto do algarve

350g

um sabor com tradição

figura 48 / Embalagem de medronho final (redimensionada).

figura 49 / Maquete final da embalagem de medronho.
Fotografias de Mariana Barros



No que refere às embalagens de chá, existe uma maior variedade de estilos e abordagens. 

Seja em termos de formato, de cores ou aplicações. Salienta-se, mais uma vez, que devemos 

sempre ter em conta a linha condutora da imagem visual dos objectos, respeitando os 

padrões, as cores e a linguagem. O designer deve conjugar os vários elementos considerando 

que eles, em certas circunstâncias, vão ser colocados juntos. Isto é, se pensarmos que o 

stand de exposições é inteiramente dedicado aos produtos criados, a embalagem de chá 

poderá ficar ao pé da compota e, portanto, deve existir preocupação de conjugação de 

tonalidades.

Neste caso optou-se por utilizar uma forma mais simples de embalagem de chá e 

apostou-se nos elementos composicionais da imagem. Para dar um aspecto mais gourmet, 

escolheu-se a cor castanho escuro. Para além de dar um toque mais requintado, enfatiza 

as características do chá como bebida: sabor e aroma fortes e cheiro intenso. O padrão 

criado dá um efeito mais complexo ao design e conjuga com as formas do logótipo. As 

restantes cores são claras e em tons pastel para contrastar com o castanho escuro. 

Procurou-se um conjunto harmonioso, semelhante ao da embalagem de medronho (figura 

48), tentando associar conceitos como a elegância, practicidade e tradicionalismo. As 

formas são limpas mas acabam por inspirar motivos árabes (figura 33), expondo um certo 

misticismo. Muito com o propósito de captar o olhar do consumidor, habituado a uma 

prateleira de embalagens de chás com imagens associadas ao seu composto, normalmente  

plantas ou frutos. O facto de não ser revelado o aspecto do fruto salienta a necessidade 

figura 50 / Embalagens de chá.
Fonte: http://www.thedieline.com/blog/2010/11/18/imperial-tea.html, consultado a 21 de Outubro de 2011.
Fonte: http://www.thedieline.com/blog/2010/3/2/thymes-zeus-jones.html, consultado a 21 de Outubro de 2011.
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de complementaridade que esta campanha inspira. Os elementos criam um entrelaçar de 

relações que deverá fazer com que o consumidor queira saber mais sobre o produto que 

pondera comprar.

Na página seguinte podemos ver a imagem do objecto finalizado. A planificação ajuda a 

perceber de que forma foi concebida a embalagem e dispostos os elementos. 

figura 51 / Embalagem de chá final (redimensionada).
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Os rótulos são peças relativamente menos complicadas de concretizar. Existem inúmeras 

possibilidades por que se podem optar. Uma peculiaridade interessante em desenhar rótulos 

é a sua adaptabilidade à forma da superfície onde vai ser colocada. Seja num frasco de 

compota, numa garrafa de azeite, de vinho, de água ou em frascos de iogurtes. Dependendo 

dos contornos da embalagem, a criação do rótulo deve ser feita tendo sempre em mente 

o local onde vai ser colocado.

Desta forma, foi mais ou menos evidente a concepção do rótulo. Sendo o logótipo uma 

forma, por si só, foi apenas alterada a informação e disposta de forma a respeitar as 

necessidades de um rótulo de compota. A cor rosa foi retirada de uma tonalidade do 

medronho no seu estado maduro. Representa a vivacidade que a fruta tem antes de ser 

colhida e alude ao seu exotismo e distinção de outras frutas do género. A amora e o 

mirtilo têm uma cor sombria e a framboesa é um típico vermelho. A palete de cores das 

diferentes fases de maturação do medronho constituem uma variada fonte de inspiração.

figura 53 / Embalagens e rótulos.
Fonte (1): http://www.thedieline.com/blog/2011/8/17/adega-mayor.html, consultado a 21 de Outubro de 2011.
Fonte (2): http://www.thedieline.com/blog/2011/8/15/student-spotlight-the-bitter-chocolatier.html, 
consultado a 21 de Outubro de 2011.
Fonte (3): http://lovelypackage.com/dirty-apron-foods/, consultado a 21 de Outubro de 2011.
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figura 52 / Maquete final da embalagem de chá.
Fotografia de Mariana Barros
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310g

um sabor com tradição

selo de
inviolabilidade

seal of
inviolability

Ingredientes: medronho, açucar, pectina e ácido cítrico.

Sem corantes nem conservantes. Conservar no frigorífico.

Components: medronho, sugar, pectin and citric acid.

Without dyes or preservatives. Keep in the fridge.
560 334569103940
Embalado e distribuído por: UNILEVER Packaged and distributed by: UNILEVER

figura 54 / Rótulo do frasco de compota (redimensionado).

figura 55 / Maquete final do rótulo da compota.
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No mesmo registo do rótulo do frasco de compota criou-se o rótulo para a garrafa de 

aguardente. Esta bebida é a forma mais comum e conhecida de consumo de medronho. 

O seu nível de álcool tornou-se numa barreira à sua comercialização. São muito poucos 

os produtores que têm certificado que autorize a destilação do fruto e, portanto, é 

considerada uma iguaria. 

De sabor intenso e encorpado, a aguardente dá uma personalidade forte ao medronho 

e compõe uma mistura de paladares completamente diferente das bebidas mais usuais. 

O rótulo, de tom verde vivo, consegue transmitir a ideia de vivacidade e frescura, ao 

mesmo tempo que associa à natureza e, portanto, às origens do medronho. Manteve-se 

o formato do logótipo estendendo-o aos contornos da garrafa.

um sabor com tradição

560 33456910693583940 Embalado e distribuído por: UNILEVER

Esta aguardente de medronho é feita nas mais confinadas destilarias
da Serra de Monchique e do Caldeirão. É um produto inteiramente
português e de Denominação de Origem Controlada (DOC).
Contém sulfitos.

This blue rum of medronho is made in the most confined destilleries
of Serra de Monchique and Caldeirão. It’s a portuguese product
and of Controlled Origin Denomination.
Contains sulphites.

Packaged and distributed by: UNILEVER 2011
750 ml

figura 56 / Rótulo da garrafa de aguardente (redimensionado).

figura 57 / Maquete final do rótulo da aguardente.



134

5.8 Website

A criação de um website é uma tarefa complexa. Há inúmeras considerações a tomar. Qual 

o efeito do website, que funções tem, qual o seu propósito, que tipo de informação se 

deve colocar. 

O que se pretende aqui, com o desenvolvimento da homepage, é criar uma ponte entre a 

campanha física e o mundo virtual. Sendo a internet uma das ferramentas mais utilizadas 

no mundo, o seu alcance não é de todo limitado. Com o mesmo alcance da globalização, 

a internet chega a praticamente todos os cantos do mundo, criando um portal de partilha 

fácil, rápida, normalmente simples e eficaz. 

Nas sociedades modernas, cada vez mais pessoas têm acesso a um computador e a 

uma ligação à internet e assistimos a um fenómeno de êxodo das empresas do mundo 

físico para o virtual. Tanto marcas internacionais como nacionais transportam as suas 

actividades para o mundo online, criando plataformas de conhecimento, informação e 

dando oportunidade aos seus consumidores, e potenciais, de interacção quase directa 

com as suas marcas, produtos ou serviços de eleição. 

Torna-se assim essencial marcar presença neste mundo paralelo onde as possibilidades 

são extraordinárias. 

A homepage pretende ser, por um lado, uma extensão da campanha, e por outro uma fonte 

de informação mais aprofundada. Quer isto dizer que, acedendo à página, o consumidor 

tem acesso a um conjunto de dados que lhe permite conhecer melhor o medronho, os 

produtos, o conceito, a missão, valores e objectivos da campanha.

A escolha recaiu num conjunto de elementos que dão ideia de um lugar acolhedor, mais 

tradicional, clássico e até caseiro. A paleta de cores manteve-se em concordância com 

alguns dos elementos anteriores e concede, ao mesmo tempo, um ar sereno e de seriedade.

Ao utilizador é dada a possibilidade de seguir a campanha nas redes sociais, como o 

facebook, twitter e blogger e envolver-se na ideia de conhecer melhor um sabor com 

tradição.
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descubra mais sobre a nossa campanha, 
saiba onde comprar os nossos produtos,
atreva-se a provar o sabor do ano.

endereço de e-mail

search

newsletter

siga-nos!

sobre nós   imprensa FAQ’s mapa do site

go

outubro é mês de medronho. depois de esperarmos um ano pela sua 
colheita, podemos agora deliciar-nos com esta relíquia. Monchique vai 
ser a vila eleita para receber os primeiros frutos numa feira artesanal do 
medronho e do mel. de 10 a 16 de outubro, venha deliciar-se na serra 
algarvia e tenha oportunidade de provar e levar para casa a nossa gama 
de produtos made in Portugal.

no mês de outubro, a TimeOut Lisboa dedica a edição às feiras e merca-
dos que evitam as idas aos supermercados. Ao medronho são-lhe 
dedicadas duas páginas. Falam da história e da campanha que está a ser 
feita a nível nacional para recuperar o seu valor. não perca!

a época dos medronhos está a chegar!

os medronhos já chegaram à TimeOut

publicado por medronho / 15:30 / 1 outubro 2011 comentários / 3

sobre nós

o medronho

a campanha

as delícias

onde se deliciar

+ portugal

publicado por medronho / 11:20 / 30 setembro 2011 comentários / 9
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figura 58 / Homepage do website.
Fonte: http://www.unplggd.com/unplggd/computers/troll-touchenabled-imac-038512, 
consultado a 21 de Outubro de 2011.
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O stand de exposição é o último dos vários elementos construídos para a investigação 

activa. Com o principal objectivo de promover os produtos a um público mais específico, o 

stand é ideal para estabelecer um contacto mais próximo. A disponibilização dos produtos, 

tanto para experimentação ou comercialização, é uma das formas mais reais de promover 

qualquer produto. O facto de os consumidores terem oportunidade de provar antes 

de comprar dá uma maior sensação de segurança. Quando falamos em consumidores 

referimo-nos, não só aos consumidores no termo comum da palavra, mas também a 

fornecedores, distribuidores ou retalhistas. 

Pretendeu-se, com o design do stand, recriar um ambiente de mercearia tradicional. 

Antes de existirem hiper ou supermercados, as mercearias eram líderes na venda de bens 

essenciais. Transmitiam um aspecto acolhedor, amigável, pacato, fazendo o consumidor 

sentir-se benvindo, bem recebido e, normalmente, bem atendido. Nesta situação, tentou-

se ir buscar variados elementos que aludissem a essa atmosfera. Não só para criar empatia 

com o consumidor mas surtir recordações de outros tempos, relembrar os aspectos 

tradicionais da nossa cultura, as raízes de um povo que gosta e sabe agradar.

A escolha das cores, dos materiais, da decoração e dos aparelhos foi feita baseada na 

observação de estabelecimentos lisboetas que ainda mantêm a cultura de outrora e outros 

que tentam recriá-la. Cafés, bares, mercearias, lojas gourmet. Há meia dúzia de lugares 

que fazem sentir que recuamos alguns anos na nossa cultura. 

figura 59 / Composições de lojas e mercearias.
Fonte (1, 2): http://graphic-exchange.com/home.html, consultado a 16 de Maio de 2011.
Fonte (3): http://www.luxist.com/tag/ChefShop.com/, consultado a 16 de Maio de 2011. 
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Mais uma vez, manteve-se a paleta de cores utilizada em vários dos objectos, como a 

embalagem de medronho (figura 48) e de chá (figura 51). O chão e algumas das paredes 

são feitas de madeira, o que proporciona um ambiente mais clássico e apuro. A vitrine 

serve para armazenar o medronho fresco e qualquer outro tipo de produto que requira 

arrefecimento como método de conservação. Como toque final, colocou-se uma balança 

que se assemelha às existentes nas mercearias antigas.

Foram feitos alguns esboços iniciais e o design final consolidou-se numa forma próxima 

do esboço representado na figura 60. Acrescentaram-se algumas modificações ao longo 

do desenvolvimento do stand (figura 62 a 64). 

A parte gráfica, nesta secção, está presente nos painéis que circundam o stand. Cada um 

dos painéis transmite informação em termos visuais e de conhecimento. Para além de 

promover a imagem do medronho, conta resumidamente a sua história, lenda e aplicações. 

Fala da tendência corrente de procurar produtos nacionais e da importância e impacto 

que podem ter na nossa sociedade - económica e culturamente. Também na reafirmação 

daquilo que é português e tem qualidade.

Da mesma forma que um website tem algumas especificidades muito próprias, o design de 

stands também. A organização do espaço, distribuição dos elementos, escolha de materiais e 

objectos complementam as capacidades de um designer de comunicação, no sentido de ter 

noção dos compromissos que são necessários fazer para criar o ambiente ideal.

figura 60 / Esboço do stand de exposição.
Autoria de Pedro Loureiro.
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unedo, tem 

palavra A rbutus é  d iminutivo de arbor, ou 

arbusto; o termo celta arbois indica r ude, 

áspero, referindo assim o fruto. Relativamente 

a unedo um e mais 

nenhum, porque o  fruto quando e stá v erde 

tem um sabor muito desagradável.

A crescente p reocupação e  i nteresse p elos 

produtos tr adiciona is associados  à evolução 

do turismo regional, aponta para que se tire 

partido de todas as potencialidades que este 

produto pode o ferecer. G arantindo o  s eu 

aprove itamento  e  e xplor ação  i ndicados e 

apropriados. A s pessoas n ão p rocuram só 

produtos, mas produtos c om h istória, c om 

identidade, com carácter e personalidade.

Produtos que, através da sua aplicação, possam 

dizer de onde vieram, quem os fez e há quanto 

tempo os faz.

Atreve-se a experimentar? 

aqui vendemos...

prove também...

compota .........................................

chá ..................................................

medronho (350g) ..........................

bolachinhas ...................................

aguardente ....................................

€ 2,75

€ 3,95

€ 4,30

€ 5,20

€ 17,50

chávena de chá .............................

fatia de tarte .................................

€ 1,20
€ 1,35
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Atreve-se a experimentar?
Prezamos o valor e a t radição do nosso país 

através das nossas produções e produtos. Com 

um p equeno i ncentivo g arantimos que s ão 

restaurados antigos valores e tradições de quem 

construiu u m país que a credita que a  s ua 

virtude e stá nos l ugares, n as p essoas e  nos 

produtos. Na variedade que esta terra portuguesa 

nos d á, honramos o medronho p elo seu 

esplendor avermelhado, a sua textura aveludada, 

o seu paladar adocicado. Queremos propor-lhe 

uma tela de sabores que o  possam ajudar a 

relembrar de que é  f eito o  v alor português. 

Não apenas do fruto, mas daquilo que o fruto 

é capaz de fazer. Compotas, tartes, chás, licores.
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Serra

Barrocal

Litoral

Deix e ao nosso  c ritério as m istu ras, a s 

confecções e  a treva-se a experimentar um 

novo e revigoroso sabor da Serra Algarvia. Não 

queremos que saboreie apenas, mas que sinta 

a história e o tempo que este produto profere 

e deixe-se levar por um mar de emoções que 

reavivam a portugalidade que há em cada um 

de nós. 

... que o Diabo se julgava muito inteligente e 

sempre à espreita, a ver se apanhava alguém 

distraído para p regar uma partida. Um d ia, 

virou-se para Deus e pediu que lhe oferecesse 

duas árvores, o medronheiro e a laranjeira. 

Deus a chou o  p edido um pouco estranho, 

mas respondeu-lhe que pedisse a s árvores 

O que o  D iabo n ão sabia é  que ambas t êm 

duas ao mesmo tempo.

conta a lenda...

figura 61 / (1) Painéis do balcão. (2) Painéis de entrada.
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figura 62 / Plantas do stand.
Autoria de Pedro Loureiro.
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figura 63 / Plantas do stand.
Autoria de Pedro Loureiro.

figura 64 / Plantas do stand.
Autoria de Pedro Loureiro.
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figura 65 / Pormenor de medronhos.
Fonte: http://flickrhivemind.net/Tags/medronho/Interesting, consultado a 24 de Outubro de 2011.
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As conclusões de uma dissertação representam uma síntese das respostas e soluções 

propostas para os desafios colocados inicialmente. Esta investigação desenvolveu-se sob 

o título Comunicar a tradição: o design de comunicação na promoção de produtos 

tradicionais algarvios. Assim, teve como principal objectivo o de responder à questão 

que norteou quer a pesquisa no corpo literário quer a investigação activa: de que forma o 

design de comunicação pode ser utilizado, na prática, como estratégia para a promoção 

de um produto regional algarvio? 

Aqui, o design de comunicação foi tomado como ponto de partida. Contudo, dada a natureza 

da indagação da proposta, tornou-se necessário associar outras áreas de intervenção e/ou 

actividades. Foram elas o design gráfico, a gestão do design e o marketing.

Em primeiro lugar, com vista a uma resolução adequada e satisfatória desta problemática, 

foi necessário e essencial analisar um conjunto bibliográfico relevante. A essência do 

projecto de investigação, que cruza várias áreas, levou à definição de um corpo literário 

alargado e diversificado. A fase de pesquisa bibliográfica referente ao estado de arte 

permitiu-nos construir uma base teórica – nas áreas do design, da comunicação e do 

marketing – que sustentasse lógica e cientificamente uma estratégia de promoção. 

Com base nos resultados alcançados no estado de arte, os quatro capítulos principais 

estenderam-se numa sequência evidente de conceitos, críticas, posições e factos que nos 

ajudam a compreender melhor o teor e resultados deste projecto. 

Caberá aqui referir uma das limitações importantes encontradas a nível bibliográfico nesta 

investigação. No âmbito dos produtos algarvios estudados, notou-se alguma dificuldade na 

compilação de dados sistemáticos, referentes sobretudo a informações estatísticas relativas 

a plantação ou produção. Os dados existentes estão demasiado dispersos, dificultando 

bastante a pesquisa. Também o facto de não existir uma associação organizada em torno 

de qualquer um dos produtos coloca um impasse, no sentido em que não há uma fonte 

de informação completamente fidedigna. 

As conclusões que retiramos do segundo capítulo (“Algarve, história de uma região”) 

referem o Algarve e os seus aspectos mais caracterizantes. Foi desenvolvida uma análise 

do passado e do presente da região algarvia, olhando para esta como fonte potencial de 

matérias-primas e de serviços. Marcado pelo forte desenvolvimento do sector terciário, 

principalmente virado para o turismo, o Algarve é dotado de um potencial encoberto 

e há muito esquecido. Esse potencial pôde ser destacado através de uma aproximação 
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histórica e sociológica. A situação que se vive actualmente no Algarve, em termos de 

actividades económicas, é precária e caracterizada pelo impacto da globalização nos 

mercados. Este fenómeno provoca, a nível regional, desequilíbrios económicos, com a 

extinção de determinadas produções ou negócios, com o declínio de aspectos culturais 

e, predominantemente, com a dissipação dos traços identitários que representam as 

localidades, as pessoas e os produtos. A globalização tende a gerar uma homegeneização 

que desertifica a paisagem cultural e económica, com o desaparecimento acelerado de 

actividades tradicionais que até há algum tempo estavam profundamente enraizadas nos 

hábitos e nas rotinas das regiões.

O foco desta investigação incidiu sobre os produtos tradicionais agrícolas algarvios e no 

facto de serem tesouros escondidos – na nossa opinião – por constituírem potencialidades 

abandonadas. Com um clima ameno e condições ideais de cultivo, o Algarve abunda 

em matérias-primas que lhe permitem sustentar uma típica economia. Produtos como a 

alfarroba, a amêndoa, o figo ou o medronho, servem de base para inúmeras aplicações 

que vão desde a indústria alimentar à farmacêutica ou cosmética. Através de uma análise 

detalhada de cada um dos produtos, conseguimos concluir que se encontram em ciclos 

de vida muito distintos, ainda assim susceptíveis de uma exploração mais intensiva e 

lucrativa. 

A amêndoa começa a ganhar terreno, pouco a pouco, sendo novamente explorada com 

variados fins. Na indústria alimentar ou cosmética, o valor deste pequeno fruto seco 

começa a ser amplamente reconhecido, em domínios tão diversificados como manutenção 

de hábitos de vida saudáveis ou a prevenção de estrias. 

A alfarroba mostrou ser, presentemente, o produto mais proveitoso. Num mercado 

crescente, estão a ser descobertas inúmeras utilizações que aproveitam a vagem completa, 

evitando quaisquer desperdícios. Para além de ser um substituto saudável do chocolate, a 

sua goma constitui um componente de numerosos medicamentos, gelados ou gelatinas. 

Da análise do figo pudemos perceber que existe um leque de aplicações muito reduzido. 

Sendo um fruto mais ou menos sensível às variações de temperatura, acarreta dificuldades 

de distribuição ou utilização. É encarado sobretudo como um fruto naturalmente rico em 

açucares, que pode ser consumido ao natural ou como integrante de compotas, por exemplo. 

Finalmente o medronho, produto conhecido pela sua utilização intensiva na produção 

de bebidas alcoólicas e popularizado sob a forma de aguardente, mostrou potenciais 
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vantagens de mercado superiores aos restantes. Tanto pelo facto de ter uma reduzida 

exposição como fruto, mas por compor uma fonte de nutrientes e elementos essenciais 

ao bem estar humano. 

Para além de os produtos se encontrarem em conjuntos de circunstâncias diferentes, a sua 

notoriedade no mercado varia. Pelo que se torna mais viável seleccionar apenas um e, a 

partir daí, estabelecer um plano de comunicação que respeite mais eficaz e eficientemente 

as especificidades do seu carácter. Posto isto, colocando os quarto produtos na balança, 

e perante a impossibilidade de todos integrarem a fase de desenvolvimento prático da 

investigação, optou-se pelo medronho. As suas características físicas e biológicas englobam 

benefícios que podem ser apelativos e, consequentemente, promovidos a um segmento 

de consumidores. Tanto pelo seu aspecto peculiar, cores vivas e quentes, composição em 

vitaminas essenciais ao bom funcionamento do organismo ou a presença de substâncias 

antioxidantes, auxiliares no combate de radicais livres, que podem estar na origem de 

graves problemas de saúde. A partir desta concretização, os capítulos subsequentes foram 

desenvolvidos tendo esta escolha em consideração.

O terceiro capítulo relacionou-se com a tipificação do design e das suas variantes. O 

design constitui uma importante solução para um vasto leque de problemáticas que vão 

do planeamento, ao processo e à concretização do objecto final. Mais uma vez, com base 

na pesquisa bibliográfica realizada, procurou-se compreender a evolução do design e a 

sua percepção enquanto actividade e ferramenta.

Começou-se por discutir o design como parte do processo e não apenas como resultado. 

Neste âmbito específico, para além dos valores estéticos, surgiram questões como a 

funcionalidade, pragmantismo, simbologia, conhecimento e planeamento. 

Percebemos também que o design é uma área multidisciplinar e que mantém constante 

relação com outras áreas, complementado-as e complementando-se. Arquitectura, 

engenharia, comunicação ou gestão, são algumas das disciplinas que concedem ao 

design um carácter polivalente que o torna numa importante  mais-valia no âmago dos 

mercados e empresas. Difunde-se, pois, em áreas como o design gráfico, de comunicação 

ou gestão do design. Áreas específicas que tratam de diferentes questões, também elas 

complementares entre si. 

Concluímos, portanto, que o design é utilizado, nesta investigação, como interlocutor das 

diversas fases dos processos que coordenam uma estratégia de comunicação. Estabelece 
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pontes entre os objectivos das várias áreas aqui abordadas e ajuda a detectar necessidades 

aparentes que são solucionadas com as diferentes tipologias das suas variantes. Quer 

isto dizer que, a variante design de comunicação sustentou a estratégia, que teve como 

objectivo a promoção do medronho. Desenvolvendo as suas ferramentas sob uma 

identidade visual, embalagem, website e stand de exposições, concretizamos a estratégia 

de design para o produto seleccionado.

Importa referir igualmente nesta conclusão, o desenvolvimento do quarto capítulo que 

foca o marketing e as suas ferramentas. 

Como disciplina integrante na gestão das empresas, o marketing funciona sob diversos 

pontos de vista. Para além de desenvolver as questões teóricas da estratégia, ajuda a 

definir a melhor e mais adequada forma de promover o produto. Ajuda-nos a posicioná-lo 

na mente do consumidor, relacionando-o com outros produtos concorrentes no mercado. 

Procura, desta maneira, encaixá-lo e destacá-lo na vasta oferta disponível, sublinhado os 

seus aspectos distintos e singulares. Por outro lado, o marketing proporciona ainda uma 

tipificação dos consumidores, garantindo que o produto responde adequadamente às 

suas necessidades, não apenas básicas, mas expectantes. 

Foi depois introduzida a mais conhecida ferramenta do marketing moderno, o marketing-

mix. Caracterizado pelos quatro “P’s”, foram definidos minuciosamente, correspondendo 

à parte mais importante da estratégia teórica: produto, preço, distribuição e promoção. 

O elemento mais importante a focar na conclusão da nossa investigação será o último 

“P”, de promoção. Aqui, complementarmente à aplicação do design de comunicação, 

definiram-se os métodos mais adequados de promoção em conformidade com o segmento 

definido.  É essencial ter em atenção e escolher correctamente as ferramentas que surtirão 

mais efeito e melhores resultados. Como não existe uma marca a sustentar o produto, 

não faria sentido, por exemplo, desenvolver um anúncio televisivo ou de imprensa. Sendo 

que, inicialmente, o principal objectivo é a apresentação do medronho, são duas formas 

que não se adequam ao carácter do produto. Os produtos concorrentes do medronho, 

como a amora, o mirtilo ou a framboesa, não utilizam qualquer tipo de metodologias 

promocionais. Portanto, o investimento em promoção pode ser feito a uma escala menor. 

Objectos como as embalagens ou owebsite são suficientes para criar, à partida, um ponto 

de distinção.  

A sustentação teórica desenvolvida até este ponto, culminou no quinto capítulo desta 
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investigação. Aqui, foram apresentados e desenvolvidos os vários elementos gráficos 

concretizados especificamente com o propósito de promover o medronho. 

Procedeu-se a experimentações várias nos materiais, nas formas, formatos e desenhos, 

conseguindo desenvolver um conjunto diversificado de propostas na área do design de 

comunicação, que respondem de forma concreta à questão inicialmente colocada.

O trabalho até aqui desenvolvido permite-nos responder à questão de investigação que 

orientou todo o projecto. Ajuda-nos a concluir que o design de comunicação é uma 

variante que nos permite renovar uma imagem através da combinação de elementos 

estéticos e funcionais, úteis na construção de uma campanha. O principal objectivo é 

promover um produto com pouca difusão no mercado português.

Desta forma, foi feita uma recolha dos aspectos que caracterizam, não só o produto, mas 

a própria região algarvia, no sentido de encontrar a essência visual do que o medronho é 

e representa. Isto permite-nos, também, comprovar a hipótese proposta inicialmente, que 

o design de comunicação pode valorizar produtos regionais e a própria região, através 

da aplicação das suas tipologias, compostas numa linguagem coerente e adequada. Esta 

linguagem constitui o fio condutor a nível visual. Quer isto dizer que os vários elementos 

criados devem ter algum motivo associativo entre si, permitindo uma identificação quase 

imediata por parte do consumidor. Ou seja, mesmo quando vistos em separado, os 

objectos devem compor uma simbologia que os una. Essa simbologia está representada 

no logótipo criado, comum a todos os objectos desenvolvidos.

Numa altura em que as entidades governamentais e empresariais de Portugal incentivam 

a população a procurar, explorar e disseminar aspectos da cultura, história e tradição 

portuguesas, é importante um espírito pró-activo e empreendedor. Apostando, não só nas 

marcas portuguesas mas também nos produtos e nas pessoas. 

A conversão dos espectros de actuação de áreas como o design, a comunicação, o 

marketing e a gestão permitem desenvolver processos que vão de encontro aos desafios 

do século XXI. A principal conclusão retirada desta investigação reside nesse aspecto. Na 

forma como a complementaridade de áreas pode tentar fazer surtir efeitos positivos. O 

design de comunicação não funcionaria sem a ajuda do marketing e vice-versa. 

Ter a capacidade, mentalidade e ferramentas necessárias para descobrir um produto 

relativamente desconhecido, analisar as suas origens, a sua realidade e as suas 
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potencialidades e associá-lo a conceitos como identidade e notoriedade. Decidir a 

abordagem mais correcta e adequada ao público que provavelmente estaria disposto 

a comprá-lo e consumi-lo. Determinar que formatos teria essa abordagem, que tipo 

de sentimentos quereria despertar noutras pessoas e, finalmente, ter oportunidade de 

testemunhar os resultados. 

Os limites deixam de existir e com boa vontade, esforço, persistência e oportunidade, há 

lugar para projectos que consigam procurar e encontrar a portugalidade que há em cada 

um de nós. 

As vantagens de um projecto de foro teórico-prático residem no facto de nele existirem 

componentes teóricas e componentes práticas em proporções aproximadamente iguais. 

Foi possível realizar uma investigação mais ou menos aprofundada da temática central, 

ou seja, da forma como o design de comunicação é, ou pode ser, hoje em dia utilizado 

nas estratégias de promoção de produtos regionais. Ao mesmo tempo que se abordavam 

outros temas paralelos como as estratégias de marketing, os processos de gestão, as 

consequências da globalização, o aprofundar da glocalização ou a interligação com o 

turismo, complementando as informações recolhidas, analisadas e desenvolvidas. Criou-

se também uma parte prática que nos permitiu olhar para o medronho e dar vida a um 

conjunto de soluções visuais e de comunicação, que pretendem recriar um produto e uma 

região, suscitando emoções, sentimentos e opiniões diferentes, mais ou menos críticas.

Esta investigação apresenta uma estratégia inovadora para promover um produto algarvio 

que tem sido relegado para uma área marginal. Na bibliografia consultada, nenhum outro 

estudo similar foi identificado.

Parece claro que, em termos futuros, será possível aplicar o mesmo processo de análise 

utilizado noutros produtos regionais, quer no Algarve, quer em outras regiões de 

Portugal: enquadrar historicamente o produto, descobrir a sua relevância em termos de 

tradição e de futuro, ensaiar uma campanha de design de comunicação para a respectiva 

promoção.  O design de comunicação pode, de facto, ser instrumental na abertura de 

alternativas locais e regionais à globalização. De resto, os pressupostos desenvolvidos 

nesta investigação poderiam facilmente ser passados à prática, fornecendo um ponto 

de arranque à concretização empírica de uma estratégia de comunicação de produtos 

tradicionais portugueses.
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ajuntadores 
que ou o que ajunta.

aldeia global
contracção do mundo como uma aldeia provocada pela revolução tecnológica e transmissão 

instantânea de fluxos de informação.

análise SWOT
ferramenta do marketing utilizada para fazer uma análise do ambiente envolvente. Considera as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio.

anti-séptico 

que impede a gangrena, a putrefacção ou o desenvolvimento dos micróbios que a originam.

aquénios
fruto seco.

britadores 
aqueles que quebram.

características organolépticas 
características que podem ser percepcionadas pelos sentidos humanos.

clusters
grupo exclusivo menos que um segmento.

condições edafo-climáticas  
condições de solo e clima.

design de comunicação 

cruzamento de disciplinas entre o design e a transmissão de informação, ou seja, tudo aquilo que 

envolve os media como intermédio. 

desinteria 

inflamação dos intestinos e evacuações resultantes.

doenças crónico-degenerativas
degeneração gradual do organismo.

efeito diurético 

aumenta ou facilita a excreção de urina.

empreendorismo 
atitude de quem, por iniciativa própria, realiza acções ou idealiza novos métodos com o objectivo 

de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer actividades de organização e 

administração.

feedback 

reacção a alguma coisa.

8 Glossário



181180

regionalização 

transferência para as regiões de competências que pertencem ao Poder Central.

regra de três simples
fórmula matemática que permite descobrir um valor utilizando outros três.

segmentação
ferramenta do marketing que permite às empresas direccionar os seus produtos e/ou serviços a um 

grupo específico de consumidores que apresentam algumas características comuns. 

segmento 

grupos de consumidores, definidos na segmentação, que partilham gostos ou desejos comuns.

sícone 

receptáculo carnoso.

solvente 

que tem por fim dissolver. 

8 Glossário

globalização 

fenómeno ou processo mundial de integração ou partilha de informações, de culturas e de 

mercados.

8 Glossário

glocalidade
presença da dimensão local na produção de uma cultura global.

LDL colesterol 
tipo mau de colesterol.

marketing 

é o processo de desenvolver estudos de mercados, vender produtos e/ou serviços a um grupo 

de consumidores e promovê-los através de técnicas de publicidade. Permite criar estratégias que 

focam as técnicas de venda, comunicação e desenvolvimentos empresariais. Está integrado num 

processo através do qual as empresas constroem relações fortes com os seus consumidores e criam 

valor para os mesmos e para a própria empresa.

marketing-mix 

ferramenta do marketing formado por um conjunto de variáveis controláveis que determinam os 

principais aspectos de uma estratégia. 

material compósito
que tem vários elementos heterogéneos.

melosa
licor de mel.

plantais 
meter na terra.

pomar estreme
terreno plantado com um único tipo de árvore, sem misturas.

pomar tradicional de sequeiro 

terreno plantado com alfarrobeiras, amendoeiras, figueiras e oliveiras.

portugalidade
carácter específico da cultura e da história de Portugal.

posicionamento
ferramenta do marketing que permite posicionar um produto e/ou serviço de uma empresa junto 

dos seus concorrentes. É através desta aplicação que os consumidores distinguem produtos 

semelhantes de marcas diferentes.

prensagem 

apertar ou comprimir na prensa, um aparelho manual ou mecânico que comprime uma coisa entre 

as suas duas peças principais.

radicais livres
moléculas ou átomos altamente reactivos.
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