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RESUMO  

Na atualidade as marcas assumem um papel de comunicar ao consumidor um sentido e significado 

sobre um determinado bem ou produto. Nos meios de comunicação, com o avanço das tecnologias 

digitais, fez-se necessário a mudança de nome e marca de uma emissora de televisão com ampla 

abrangência no estado de Santa Catarina. Sendo assim, o objetivo desse artigo é identificar o 

posicionamento da marca NSC a partir da comunicação institucional realizada nos meios de 

comunicação da empresa. Para tanto foi utilizado uma metodologia com abordagem qualitativa, 

do tipo exploratória e descritiva, com o levantamento por amostra para compor o objeto empírico 

da pesquisa. A análise dos dados foi realizada utilizando-se a Análise do Discurso (AD) aplicada 

em campanhas de comunicação institucional do Grupo RBS e NSC Comunicação.  
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Como resultado, identificou-se que atributos de associação da marca do Grupo RBS foram 

incorporados na campanha da NSC como forma de construir e posicionar uma marca com 

características fortes no Estado. Ainda, foi possível verificar aspectos de personalidade humanas 

na campanha da marca NSC. 

 

Palavras-chave: MARCA. POSICIONAMENTO. ASSOCIAÇÃO. PERSONALIDADE. 
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NSC GROUP BRAND KNOWLEDGE IN SANTA 

CATARINA: A COMPARATIVE STUDY 

 
ABSTRACT 

Nowadays brands assume a role of communicating to the consumer a meaning and meaning about 

a certain good or product. In the media, with the advancement of digital technologies, it became 

necessary to change the name and brand of a broad-based television station in the state of Santa 

Catarina. Thus, the objective of this article is to identify the positioning of the NSC brand from the 

institutional communication performed in the company's media. For that, a qualitative, 

exploratory and descriptive approach methodology was used, with the sample survey to compose 

the empirical object of the research. Data analysis was performed using Discourse Analysis (AD) 

applied in institutional communication campaigns of the RBS Group and NSC Communication.  

As a result, it was identified that RBS Group brand association attributes were incorporated into 

the NSC campaign as a way to build and position a brand with strong characteristics in the state. 

Also, it was possible to verify aspects of human personality in the NSC brand campaign. 

 

Keywords: BRAND. POSITIONING. ASSOCIATION. PERSONALITY. 



 
 
 

 

 
 
 
4 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

As marcas, ao longo dos anos, têm assumido um papel importante como forma de 

compreender e perceber o que se passa no universo do consumidor. Com isso, marca deixa de ser 

apenas a identificação de um bem ou serviço para se tornar um ativo tangível e intangível que gera 

valor e distinção às organizações e desperta valores entre os consumidores (Telles, 2004; Kotler 

& Keller, 2012). Alguns autores têm definido esse novo investimento às marcas como uma das 

formas da organização obter vantagem competitiva, destacando-se das demais por apresentar 

valores únicos, os quais seus concorrentes não apresentam ao público de interesse. 

As marcas são importantes nos meios de comunicação de massa, principalmente diante das 

constantes mudanças e avanços tecnológicos como forma de se diferenciarem para a sociedade 

atual. Sendo assim, uma das maiores redes de televisão de Santa Catarina, a RBSTV, hoje 

denominada NSC, teve a alteração de nome e também de marca. Para analisar essa transformação, 

o objetivo desse artigo é identificar o posicionamento da marca NSC a partir da comunicação 

institucional realizada nos meios de comunicação da empresa. 

Esse artigo está estruturado em cinco partes, sendo a primeira composta por esta 

introdução, seguida do Referencial Teórico em que são apresentados os conceitos de Identidade e 

imagem; Marca; Posicionamento de Marca e Associação de Marca. No terceiro tópico discorre-se 

sobre o Método, na parte quatro são feitas as apresentações das peças das campanhas e a análise 

dos dados. Por fim, no tópico cinco é abordado a conclusão deste artigo. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 IDENTIDADE E IMAGEM 

Há uma distinção circunstancial e fundamental entre identidade e imagem de marca. Ao 

passo que a primeira expressa um conjunto de atributos desenvolvidos pela organização para se 

apresentar ao público de interesse, e a segunda é justamente o caminho inverso, ou seja, as 

percepções positivas ou negativas que esse público estabeleceu com a marca a que teve contato de 

maneira provocada ou não (Aaker, 1996; 2007; Aaker & Joachimsthaler, 2000; Keller, 2006; 

Keller & Lehmann, 2006; Kotler & Keller, 2012; Vásquez, 2007). 

Na sociedade atual, é fundamental que as organizações tenham conhecimento sobre essa 

distinção para, assim, implementar ações de comunicação integrada que deem mais visibilidade 
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ao seu bem ou produto. Além disso, as empresas têm investido em estratégias de gestão voltadas 

às marcas como forma de agregar valor intangível às mesmas (Kunsch, 2003).  

Uma das áreas de atuação do marketing é a construção da identidade de uma marca. Assim 

como as pessoas, as marcas podem assumir uma identidade que mostre seus valores, missão e 

visão, além de fornecer ao consumidor uma imagem daquilo que elas representam (Trevisol, 

2015). Para Aaker (1996) a identidade de uma marca proporciona sentido, finalidade e significado 

a ela, e sua função é estabelecer um relacionamento entre a marca e o consumidor por meio de 

uma proposta de valor que envolve a troca.  

Perassi (2017) define que a identidade de marca é construída por vários elementos e 

expressões de acordo com os valores da organização. Desta feita, é esse conjunto de atributos que 

identificam e qualificam a imagem mental que a organização quer passar ao consumidor. O autor 

também define imagem de marca como algo mais amplo e com menor poder de controle por parte 

da empresa, pois é criada na mente do público-alvo atrelada às memórias e às vivências que o 

mesmo carrega consigo, sejam elas individuais ou coletivas. “Por isso, a imagem de marca não 

coincide integralmente com a identidade de marca” (Perrasi, 2017, p. 16). 

Telles (2004) também aborda em sua tese os conceitos de identidade e imagem das marcas, 

sendo que para ele, a primeira é composta pela união de características desenvolvidas para dar o 

aspecto de unidade e identificação com a marca. Já a segunda é construída pela síntese de um 

universo de impressões, atitudes e crenças que um grupo de pessoas forma sobre determinada 

marca. Para o autor, ainda há um terceiro elemento na compreensão e gestão de marcas que é a sua 

personalidade: definida como um “conjunto de características comportamentais (simbolicamente 

emprestado do comportamento humano) que remetem a aspectos de postura e ação, associados à 

marca” (Telles, 2004, p. 38). 

 

2.2 MARCA 

Mais do que nunca as marcas estão presentes em diversos lugares. No cinema, no ônibus, 

nas festas, no supermercado, nos aeroportos e na Internet, entre outros locais, a comunicação de 

alguma marca está presente em ambientes naturais ou virtuais. É como se as marcas fossem 

manifestações de valores naturalmente introduzidas e presentes na cultura do século XXI.  

Quando do surgimento da marca, a mesma vinha para ocupar o espaço de mera 

identificação, como define Scharf (2009): a marca é uma forma de diferenciar os bens de um 
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fabricante dos bens de outro, para que o consumidor saiba identificar quem produziu certo bem ou 

serviço. Hoje, a marca tem sido vista como algo mais amplo do que o apontado pela American 

Marketing Association em 2019: “a marca é um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra 

característica que identifique um bem ou serviço como forma de diferenciá-lo dos da concorrência. 

Os padrões da marca ISO acrescentam que a marca é um ativo intangível que visa criar imagens e 

associações distintas nas mentes das partes interessadas, gerando benefícios e valores econômicos” 

(AMA, 2019). As marcas, ao serem assumidas como um bem de valor intangível têm trazido 

retornos financeiros para as organizações que passaram a gerenciá-la de maneira eficiente e eficaz. 

É o que diz Telles (2004) ao definir a marca como um conjunto de experiências ou 

associações que nascem a partir da maneira com que um bem ou serviço é apresentado/comunicado 

para o seu público de interesse. O autor complementa, de maneira mais profunda, sobre como a 

marca pode ser compreendida na atualidade. “… tudo que é percebido, racional e/ou 

emocionalmente pelo público ou como uma das potenciais fontes de vantagem competitiva 

sustentável” (Telles, 2004, p. 31). 

Segundo Ramezanali, Souza e Silveira (2014), a função da marca é estabelecer uma 

identidade perante os consumidores e desenvolver a diferenciação dos bens e/ou serviços no 

mercado em relação aos concorrentes. Com esses pressupostos, pode-se perceber que a marca é 

algo único, que deve ser tratada pelas organizações de maneira estratégica para que seja 

desenvolvido um laço para além do consumo com o seu público de interesse, ou seja, na construção 

de vínculos emocionais que fortaleçam essa relação.  

Nas palavras de Kotler e Keller (2012), a marca é o bem intangível mais valioso de uma 

organização. Ela pode ser assimilada pelo consumidor de forma positiva ou negativa, ou seja, toda 

percepção de marca depende das associações que o cliente faz a partir dela. Assim, a marca seria 

uma forma de avaliar como uma organização atua no mercado, oferecendo informações sobre a 

percepção do público-alvo quanto às estratégias de Marketing desenvolvidas internamente. Para 

Telles (2004), as pessoas gostam de marcas porque elas significam escolhas que garantem 

qualidade, somadas a divertimento e interesse, como também as marcas podem trazer calor, 

familiaridade e confiança. 

 

2.3 POSICIONAMENTO DE MARCA 
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Na sociedade atual a comunicação também é realizada em megabytes. Desta forma, é 

fundamental o entendimento do papel que as marcas desempenham, sendo um desses elementos o 

posicionamento. Segundo Ries e Trout (1986) o foco do posicionamento não está atrelado em 

desenvolver algo novo ou diferente, mas ao conhecer o que está na mente dos consumidores e, 

com isso, posicionar o bem ou o produto utilizando as conexões existentes.  

Uma temática que tem chamado a atenção é a questão do inconsciente coletivo, uma 

organização da psique que imprime as imagens coletivas que são comuns ao ser humano, 

representado por uma intenção inata para compreender a realidade de uma determinada maneira. 

Sendo assim, alguns pesquisadores propuseram que a utilização de símbolos é uma forma de 

transmitir significados para as marcas (Ries & Trout, 1986; Elliott & Percy, 2007). 

Assim, as marcas não são apenas sinais e sim um elo de relacionamento atrelados aos 

consumidores, os quais não se restringe a um agrupamento de sinais que tem como objetivo 

distinguir produtos e serviços (Elliott & Percy, 2007). Sendo também, parte de um posicionamento, 

construído culturalmente com sentido e significado para o mercado. Sendo que esse faz a 

construção da marca aos consumidores como explicita Keller: 

[...] apesar de caber às empresas promoverem a criação da marca através de programas 
de marketing e outras atividades, em última instância a marca é qualquer coisa que reside 
na mente dos consumidores. Uma marca, sendo uma entidade perceptiva enraizada na 
própria realidade, é mais do que isso, pois reflete as percepções bem como as 
idiossincrasias dos consumidores (2003, p. 13). 

Telles (2004) apresenta a força do posicionamento de marca como uma das variáveis de 

pesquisa, definida como a intensidade de fixar o posicionamento, potencialmente mensurável, que 

pode informar sobre o nível de vinculação entre a marca e um determinado conjunto de associações 

efetivos e/ou potenciais expressadas pelos consumidores. Para o autor, o posicionamento precisa 

ter coerência e consistência de marca, para que possa ser gerenciada, ter elementos profundos e 

conectados, “sendo determinantes para a adequada gestão, valorização, compreensão e decisões 

estratégicas, envolvendo marca” (Telles, 2004, p. 26). 

Aaker (2007) define o posicionamento de marca como uma parcela de identidade e 

proposta de valor da marca que deve ser comunicada constantemente ao público-alvo. Em um 

sistema de implantação de identidade de marca, Scharf (2012) aponta que o objetivo principal é 

aplicar essa identidade em três momentos: especificar o posicionamento da marca, executar o 

programa de comunicação e acompanhar as ações mercadológicas. Neste sentido, o autor reforça 
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que, como resultado da aplicação dessas três fases, a organização implementará a identidade de 

marca e a proposta de valor. 

De Toni, Bacichetto, Milan e Larentis (2014) reforçam que as marcas levam tempo para 

serem construídas e requerem investimentos. Por ser essencialmente a promessa e o 

comprometimento da organização de fornecer produtos e serviços de qualidade com atributos e 

benefícios uniformes, dependem de uma comunicação coerente e consistente para o seu 

posicionamento, permitindo um vínculo não apenas cognitivo, mas emocional com o consumidor. 

 

2.3.1 Associação de Marca 

No estudo de mensuração de valor de marca com base no cliente (CBBE), Keller (2006) 

propõe um modelo em pirâmide. Para ele, a construção do Brand Equity passa pelas seguintes 

etapas, em ordem hierárquica: identificação (1), significado (2), respostas (3) e relacionamentos 

(4). A primeira etapa diz respeito à identificação da marca em que é possível conhecer Quem é 

você (marca)? Para que essa etapa tenha sucesso junto à mente dos consumidores, é fundamental 

que a organização tenha construído e comunicado elementos de marca junto ao público-alvo 

(Trevisol, 2015).  

Segundo a teoria de Keller (2006), são esses elementos que criarão a lembrança de marca 

no consumidor (identificação). A lembrança de marca vai além de conhecer o nome da marca, 

envolve ligar o seu nome, logotipo, símbolo, entre outros, a determinadas associações na memória. 

“Assim, criar uma lembrança de marca envolve dar ao produto uma identidade, lidando elementos 

da marca a uma categoria e a situações associadas de compra, consumo ou utilização” (Keller, 

2006, p. 49). 

De Toni et al. (2014) sugerem que a marca não pode ser somente um recurso de 

identificação, mas também deve transferir conceitos que estimulem as emoções e os sentimentos 

dos consumidores, carregando com ela, de forma tangível, conteúdos e símbolos suficientes para 

mostrar seus valores, além de qualidade, poder, status e reconhecimento social. 

Para Brito (2010) espera-se que os clientes tenham uma percepção distinta sobre a marca, 

e a distinção ele define em três níveis: ofereça algo efetivamente diferente, que comunique esse 

diferencial, e que seja percebida como diferente. Assim, “a imagem da marca não depende apenas 

dos seus sinais de identidade, mas de todo o posicionamento. Alguns autores propõem, por isso, 

uma abordagem interativa da imagem da marca” (Brito, 2010, p. 53). 
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Desta feita, a imagem de uma marca forte reúne percepções que o consumidor desenvolve 

com ela a partir de associações positivas. Essa construção decorre de estratégias de marketing que 

a empresa adota (identidade visual, mix de marketing, etc) e de ações independentes (boca-a-boca, 

notícias, etc) sobre a marca (Brito, 2010).  

A força das associações decorre, em larga escala, da forma como os programas de 
marketing da empresa afetam a experiência que os consumidores têm com a marca. A 
força da marca depende, pois, quer da quantidade de informação sobre a marca a que o 
cliente está exposto, assim como da sua qualidade (Brito, 2010, p. 53).  

Keller (2006) complementa ao relatar que dois fatores, em especial, facilitam as 

associações fortes de marca: a relevância pessoal que essa informação tem para o consumidor e a 

consistência com que ela é apresentada ao longo do tempo. Esses dois elementos caminham juntos 

na construção de marcas fortes, sendo que a associação feita pelos consumidores pode estar 

relacionada com os traços de personalidade que eles visualizam na marca, conforme define Brito 

(2010, p. 56): “podem ser encaradas como possuidoras de traços de carácter, (assim) os clientes 

têm maior probabilidade de se relacionarem com aquelas marcas com quem sentem maior 

afinidade em termos de personalidade”. 

Para Aaker (2007), a marca expressa seus valores essenciais, suas vontades e sua 

personalidade por meio da identidade. São justamente esses traços de personalidade que criam 

associações com o público, pois ele vê elementos seus refletidos na marca: “a identidade de uma 

marca proporciona sentido, finalidade e significado a essa marca. Ela é central na visão estratégica 

da marca e impulsiona uma das quatro dimensões principais do valor da marca: as associações, 

que compõem o coração e espírito da marca” (Aaker, 2007, p.73). 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa ora apresentada, segue a concepção filosófica da fenomenologia. Em especial, 

na corrente proposta por Husserl, o qual concebe a fenomenologia como uma forma de descrever 

um fenômeno, com o qual a consciência nos permite ver além do objeto, e não de explicá-lo 

(Martins, Boemer, & Ferraz, 1990). A abordagem qualitativa utiliza diferentes concepções 

filosóficas, dentre estas a fenomenologia, e emprega diferentes métodos de coleta, análise e 

interpretação dos dados da pesquisa (Merriam, 2009). A pesquisa qualitativa visa explorar o 

sentido da mensagem transmitida pelo gestor como forma de explorar o seu sentido (Vergara, 

2006). Na pesquisa qualitativa ou interpretativa, o pesquisador realiza uma imersão sustentada e 
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intensa no fenômeno e nas particularidades do estudo, com o objetivo de observar, interpretar e 

descrever suas observações (Merriam, 2009). 

A pesquisa apresentada é de natureza pura, pois corrobora com os estudos científicos, por 

meio da ampliação dos conhecimentos teóricos, sem preocupar-se com sua utilização na prática 

(Marconi, & Lakatos, 2007). Quanto ao objetivo da pesquisa, o qual consiste em identificar o 

posicionamento da marca NSC a partir da comunicação institucional realizada nos meios de 

comunicação da empresa, este caracteriza a pesquisa como exploratória e descritiva. O estudo 

exploratório serve para colocar o pesquisador em contato com o fenômeno e antecede o estudo 

descritivo (Sampieri, Collado, & Lucio, 2013). Já o estudo descritivo, busca especificar as 

propriedades, características e traços importantes do fenômeno sob análise (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2013; Gil, 2009). 

O delineamento do fenômeno foi realizado pelo levantamento de amostras, com o qual foi 

selecionado uma amostra de peças publicitárias de cada organização, para a realização do estudo 

descritivo a partir destas fontes documentais (Bauer, Gaskell, 2002). A análise dos dados 

documentais foi realizada pela Análise do Discurso (AD) que, segundo Vergara (2006), é um 

método que vai além da investigação de como a mensagem é transmitida, explorando o sentido 

dela. 

Nesse ponto, são considerados aspectos do discurso do emissor e do destinatário da 

mensagem e o contexto em que a mensagem está inserida (Vergara, 2006). Os autores ainda 

observam que a AD permite reconhecer o significado do que está explícito e implícito na 

mensagem, abordando o que se fala e, ainda, como se fala. A análise de discurso foi utilizada como 

um recurso na pesquisa fenomenológica, para que os autores descrevam suas reais percepções do 

fenômeno. 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro fases: 1) explorar; 2) selecionar amostra; 3) 

apresentar e 4) levantar. Na primeira fase foi realizado um estudo exploratório acerca do material 

publicitário da Grupo RBS e NSC Comunicações. Na segunda fase, foram selecionadas as 

amostras do estudo. Em sequência, na terceira fase, os documentos selecionados foram descritos. 

Por fim, na quarta fase, foi realizado uma revisão assistemática na literatura para compor o aporte 

teórico do estudo. 



 
 
 

 

 
 
 
11 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Na primeira fase da pesquisa (explorar) foram consultados, em agosto de 2017, os websites 

das organizações Grupo RBS e da NSC Comunicação, para identificar o material de peças 

publicitárias de cada organização. Com a consulta, foram selecionadas duas peças da última 

campanha de identidade institucional do Grupo RBS realizada em Santa Catarina, intitulada 

‘Campanha Propósito Grupo RBS’ (vídeo institucional com o slogan Informar é Compartilhar e 

uma peça veiculada em mídia impressa e na Internet da reportagem Vidas Compartilhadas) e duas 

peças da campanha de lançamento do posicionamento da marca NSC Comunicação, intitulada 

‘Conteúdo que move é o que conta’ (um vídeo e uma peça impressa compostas pelo mesmo 

slogan), o qual compreende a segunda fase da pesquisa. 

Na terceira fase foi realizada e apresentada a descrição do fenômeno estudado, composto 

por duas peças publicitárias de cada uma das campanhas, sendo uma peça de mídia impressa e um 

vídeo de cada uma das empresas. Nos itens 4.1 e 4.2 será possível verificar os elementos visuais e 

textuais que compuseram as peças, como também as características de posicionamento das marcas 

tendo como viés os atributos de Personalidade e Associação de marca. 

Na quarta fase foram selecionados constructos teóricos que ratificam os resultados da 

pesquisa fenomenológica, e que sejam aderentes ao objetivo da pesquisa, a qual busca identificar 

o posicionamento da marca NSC a partir da comunicação institucional realizada nos meios de 

comunicação da empresa. Desta forma foi utilizado como parâmetro de análise das campanhas os 

atributos de PERSONALIDADE de Aaker (2007) e ASSOCIAÇÃO DE MARCA de Keller 

(2006), conforme item 4.3. 

  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO OBJETO EMPÍRICO 

 

4.1 CAMPANHA RBS 

Em 13 de novembro de 2015, o Grupo RBS lançou a campanha Propósito Grupo RBS, 

envolvendo os canais de comunicação que compunham a empresa nos estados de Santa Catarina 

(SC) e Rio Grande do Sul (RS). O objetivo da ação, definida como estratégica, foi orientar o seu 

posicionamento empresarial compartilhando o seu propósito com o público: produzir informação 

com o objetivo de contribuir para a transformação da sociedade (Grupo RBS, 2018a). 
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Naquele ano, ao completar 58 anos de atuação nos estados, o Grupo reafirmou seus 

compromissos com a sociedade mostrando em peças publicitárias e jornalísticas as pessoas como 

protagonistas das histórias contadas. Assim, “o grupo repactua o vínculo com a sua essência, o 

jornalismo e o entretenimento, e olha para o futuro reforçando o compromisso de levar a leitores, 

ouvintes, telespectadores e internautas um conteúdo de relevância e que cause impacto positivo” 

(Grupo RBS, 2018a). 

Por meio de anúncios veiculados nos seus canais de comunicação em jornal, rádio e 

internet, a campanha institucional Propósito Grupo RBS trouxe como slogan o tema Informar é 

Transformar, creditando que uma sociedade bem informada pode transformar de maneira positiva 

a realidade que a cerca. Desta feita, a campanha ofereceu aos cidadãos a oportunidade de fazer 

escolhas por intermédio do resgate de reportagens que “materializam a crença e o propósito da 

empresa” (Grupo RBS, 2018a).  

Com essa ação de comunicação para posicionar a marca, foram levantadas reflexões sobre 

a transformação por meio da informação, ressaltando a importância do jornalismo profissional. 

Segundo os idealizadores da campanha, um filme tinha a intenção de trazer emoção e humanidade 

à atividade jornalística, mostrando o jornalista, que é um ser humano, que está por trás da matéria.  

O filme possui 60 segundos em que são apresentadas cenas de algumas reportagens, sendo 

que a partir dos 32 segundos o narrador fala o que segue: “Todos os dias nos entregamos de corpo 

e alma para contar histórias, porque informar nunca é apenas informar. É fazer pensar, inspirar, 

evoluir. Informar é transformar”, finalizando o vídeo com a assinatura do Grupo RBS (2018b, 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IrV4Jy1SdYc). 

Em conjunto com esse filme foi criado o sítio eletrônico 

www.informaretransformar.com.br (retirado do ar em 2019), em que são apresentadas todas as 

histórias/reportagens contadas com o objetivo de contribuir para a transformação da realidade e a 

evolução das pessoas. Uma dessas histórias, intitulada Vidas Compartilhadas, foi contada pelas 

repórteres Laine Valgas, Kíria Meurer e Gabriela Wolff. A trajetória de João Vitor, que recebeu 

um transplante de parte do fígado, e da Tatiana, doadora que, mesmo sem conhecê-lo, enfrentou 

um desafio para ajudar o menino. Segundo o sítio, “é nosso papel mostrar para a sociedade 

exemplos que inspiram e contribuam para a solidariedade. E essa foi a motivação da reportagem 

do jornal Hora de Santa Catarina e da RBS TV: orientar as pessoas e influenciar a transformação”. 

A reportagem, que contou a história desses dois catarinenses, foi veiculada pelos meios de 
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comunicação da RBS em Santa Catarina e mostrou o esforço de Tatiana Solonca para perder 28 

quilos e salvar a vida de João Vitor Loch, que precisava receber parte de um fígado saudável 

(Grupo RBS, 2018b). 

Essa reportagem também contou com uma peça publicitária que foi impressa nos meios de 

comunicação e veiculada no referido website, conforme figura 1. 

Figura 1 - Peça da Campanha Propósito Grupo RBS “Vidas Compartilhadas”. 

 
          Fonte: www.informaretransformar.com.br (retirado do ar em 2019). 

Na peça acima é possível verificar os seguintes elementos textuais: “Tatiana e João Vitor 

dão uma dimensão maior à ideia de doação de órgãos”, em seguida aparecem as seguintes opções 

para que o leitor possa assinalar: se inspirar, dar força, ser a força, virar doador, ----- (em branco). 

Também estão presentes o slogan Informar é Transformar e a assinatura do Grupo RBS. Os 

elementos visuais são: uma fotografia em preto e branco de Tatiana, com os olhos fechados, 

abraçando carinhosamente João Vitor, também de olhos fechados. 

 

4.2 PEÇAS DA CAMPANHA DE LANÇAMENTO DA MARCA NSC 
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Em 15 de agosto de 2017 a marca Nossa Santa Catarina (NSC) foi anunciada ao público 

catarinense. Nascida a partir da venda dos meios de comunicação que compunham o Grupo RBS 

no estado catarinense, a marca se posiciona para atuar apenas nesta região. Para construir a marca, 

um processo de escolha do novo nome da empresa envolveu a população catarinense que pode 

optar entre três nomes: NSC, LIG (Ligados) e DNC (DNA Catarinense).  

O nome NSC foi escolhido por 66,28% da população após 13 dias de votação. Conforme 

os gestores da marca, essa sigla representa a “tradução de tudo o que é nosso, do que temos 

orgulho”. A partir dessa consulta iniciou-se a construção da nova identidade visual. 

O mapa de Santa Catarina foi incorporado na apresentação gráfica, como também janelas 

foram colocadas dando a impressão de que se abrem a partir das várias formas de distribuição de 

conteúdo. Segundo a empresa Exit, que construiu a campanha Conteúdo que move é o que conta, 

“com um universo visual moderno, a campanha reflete a personalidade da marca: vibrante, 

envolvente, confiável e plural. A logotipia assume formas, cores e texturas sem perder a 

identidade” (Exit, 2018). A campanha ainda valoriza Santa Catarina e os catarinenses utilizando, 

para isso, uma linguagem dinâmica e próxima. Com o slogan Conteúdo que move é o que conta, 

a campanha apresenta o propósito da marca: ser um agente de desenvolvimento do estado por meio 

da informação. 

Figura 2 - Peça Campanha NSC “Conteúdo que move é o que conta”. 

 
     Fonte: Exit (2018). 
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Na Figura 2 é possível verificar os seguintes elementos textuais: “Quando Santa Catarina 

se uniu em uma só torcida. Quando mostramos que nossa força está em tudo que fazemos. Quando 

revelamos as histórias que estão escondidas. As histórias das pessoas de verdade. Quando a 

informação vira emoção. Quando a notícia mobiliza. Quando o conteúdo transforma. Quando é 

assim, quando move você, também move Santa Catarina. Desenvolvemos o Estado com a força de 

suas histórias. E isso é o que conta”. O texto é seguido pela assinatura NSC e o slogan Conteúdo 

que move é o que conta. Como elementos visuais aparecem nove fotografias da indústria, do 

campo, idoso sorrindo, adolescentes se abraçando na aprovação do vestibular, um surfista, um 

homem numa canoa, da ponte Hercílio Luz, e no rodapé a logomarca dos oito canais de 

comunicação (TV, rádio e jornal) que compõem a organização NSC Comunicação. 

Em conjunto foi desenvolvido um filme de 30 segundos em que se apresenta a nova marca, 

mostrando, segundo a agência, “uma Santa Catarina interessante, fugindo de símbolos de cartões-

postais para mostrar o real potencial do catarinense. A linguagem utilizada traz a sensação de que 

tudo acontece ao mesmo tempo, trazendo para o vídeo o movimento que está no conceito da 

campanha” (Exit, 2018). 

O vídeo apresenta aquilo que move a empresa, notícias que emocionam, informações e 

histórias que fazem o estado catarinense se desenvolver, trazendo como substância o 

posicionamento e o propósito do grupo, criando a identidade, sem perder a essência do jornalismo. 

Figura 3 - Peça Campanha NSC “Conteúdo que move é o que conta”. 

 
  Fonte: Exit (2018). 



 
 
 

 

 
 
 
16 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

Com a proposta de ser uma empresa de comunicação multiplataforma, a campanha foi 

lançada em todos os canais de mídia tradicional e nova mídia do grupo (TV, jornal, rádio, mídia 

digital e exterior). Assim, além dos canais que compõem a marca, foram realizadas ações no 

mercado B2B, assessoria de imprensa e relacionamento interno com os colaboradores e público 

estratégico. O vídeo reforçar o que foi apresentado na Figura 2, apresentando o seguinte discurso: 

“NSC é jornalismo, NSC é entretenimento, NSC é inovação, NSC é conteúdo vivo 

multiplataforma. O que a gente faz informa, emociona, transforma, mobiliza. Somos a maior 

empresa de comunicação do estado e mover Santa Catarina é o que nos move. NSC Comunicação: 

Conteúdo que move é o que conta”. 

O posicionamento da campanha frisa que a nova marca é multiplataforma, com foco no 

jornalismo, no entretenimento, na emoção e na inovação ao compartilhar isso tudo com as pessoas. 

 

4.3 ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE E ASSOCIAÇÃO DE MARCA ENTRE AS 

CAMPANHAS 

Ao verificar a construção do discurso das campanhas institucionais do Grupo RBS e NSC 

Comunicação, apresentadas nos itens 4.1 e 4.2, percebe-se que alguns elementos de comunicação 

se repetem, ou seja, são transmitidos de uma campanha para outra como forma de criar associações 

positivas com a marca antecessora (Keller, 2006). 

A campanha Propósito Grupo RBS estava focada na produção de informação com o 

objetivo de contribuir para a transformação social, sendo que se utiliza do slogan Informar é 

Transformar. Esse elemento é associado à campanha Conteúdo que move é o que conta, da NSC 

Comunicação quando a empresa se utiliza da identidade visual de movimento e reforça o 

compromisso em mostrar o real potencial catarinense por intermédio de notícias que emocionam, 

informações e histórias.  

O atributo de associação fica evidente nesta passagem, uma vez que a marca traz elementos 

que eram utilizados pelo Grupo RBS para o posicionamento da marca NSC Comunicação. O Quem 

é você (marca)? junto à mente dos consumidores é construído pela organização e comunicado ao 

público-alvo (Trevisol, 2015). Keller (2006) reforça que as associações fortes se constituem 

quando há relevância pessoal com a informação e a consistência com que ela é apresentada ao 

consumidor. Os atributos informar e transformar da RBS são associadas com a nova marca NSC 

por meio do slogan Conteúdo que move é o que conta, propondo a continuidade da transformação 



 
 
 

 

 
 
 
17 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

social. A identidade visual da campanha da NSC remete à movimento e traz imagens de 

catarinenses contando suas histórias reais. 

A ênfase no jornalismo e no entretenimento, retratadas na campanha de 58 anos do Grupo 

RBS, é absorvida e ampliada pela NSC Comunicação. A primeira foca no slogan Informar é 

Transformar, em que a transformação por meio de informação e emoções estão na produção 

jornalística como forma de humanizar o processo. A segunda aborda a humanização desde a 

construção da marca, pois utiliza-se de uma votação popular para definir o nome. Ainda, a NSC 

além de dizer que é jornalismo e entretenimento, amplia ao dizer que é inovação em um conteúdo 

vivo multiplataforma.  

Para Aaker (1996) a identidade de uma marca proporciona sentido, finalidade e significado 

a ela e a sua função é estabelecer um relacionamento entre a marca e o consumidor pela proposta 

de valor que envolve a troca. A humanização está presente por intermédio da continuidade de 

associações incorporada pela campanha, Informar é Transformar, porém, aprofundada para dar 

uma percepção de pessoalidade entre o público e a marca. Aaker (2007) explica que a marca, ao 

expressar seus valores por meio da identidade, apresenta também seus traços de personalidade e, 

com isso, estabelece uma relação de sentido, finalidade e significado com a marca.  

A NSC Comunicação deixa claro que informa, emociona, transforma e mobiliza. Evidencia 

que é uma marca catarinense voltada aos catarinenses, com um conteúdo que move. O Grupo RBS 

emocionou com a ideia de doação de órgão de Tatiana para João Vitor, pois buscou inspirar, dar 

força, ser a força, ou provocar doadores. Esses valores podem criar uma forte relação com o 

público, pois os consumidores têm maior probabilidade de se relacionar com as marcas com quem 

sentem maior afinidade em termos de personalidade (Brito, 2010). 

A personalidade humanização por intermédio das ações de informar e transformar (quem 

é a marca) foram migradas para a nova marca, que se propõe a entregar informação, emoção por 

intermédio da história dos catarinenses. “Quando revelamos as histórias que estão escondidas. As 

histórias das pessoas de verdade. Quando a informação vira emoção. Quando a notícia mobiliza”. 

A humanização gera pessoalidade entre a marca e o público, estabelecendo um relacionamento 

entre a marca e o público (AAKER, 1996; 2007). Segundo Aaker (2007) a presença de 

personalidade de marca ajuda a garantir a diferenciação necessária, mesmo em um mercado com 

paridade, pois a personalidade torna uma marca interessante e memorável, tal qual um selo de 

garantia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As marcas fazem parte do cotidiano coletivo. É inevitável não nos depararmos com uma 

marca a todo momento, principalmente quando elas têm exercido um papel fundamental na 

garantia de qualidade e na perspectiva de agilizar escolhas. O objetivo desse artigo foi identificar 

o posicionamento da marca NSC a partir da comunicação institucional realizada nos meios de 

comunicação da empresa. 

Para isso, foram analisadas duas campanhas de comunicação, uma promovida pelo Grupo 

RBS antes da venda dos canais de comunicação catarinenses e a outra realizada pelo NSC 

Comunicação no lançamento da marca no mercado de Santa Catarina. A análise das campanhas 

foi focada nos atributos de Personalidade de Aaker (2007) e Associação de Marca de Keller (2006). 

A análise identificou que atributos de associação de marca do Grupo RBS foram 

incorporados na campanha da NSC como forma de construir e posicionar uma marca com 

características fortes no Estado.  

A construção do discurso da campanha institucional da NSC Comunicação traz alguns 

elementos de comunicação do Grupo RBS, ou seja, são transmitidos de uma campanha para outra 

como forma de criar associações positivas com a marca antecessora (Keller, 2006). Ainda, foi 

possível verificar aspectos de pessoalidade e humanização na campanha da marca NSC. 

As peças publicitárias da nova marca possuem elementos chaves que mantêm as 

associações, como o jornalismo informativo (informar) e o humanização (transformar), mas vai 

além ao trazer para o discurso aspectos de inovação por meio de tecnologia (multiplataforma / 

multitelas).  

Espera-se com esse estudo contribuir para que as pesquisas acadêmicas aprofundem as 

análises sobre construção de marcas fortes tendo como parâmetros o posicionamento por meio de 

associações e personalidade de marca. Como lacuna de estudo sugere-se que a bibliografia de 

associação de marca seja aprofundada, principalmente sobre os achados de Keller, para dar maior 

amplitude de base teórica às pesquisas nesta área. 
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