
Marcas
Icónicas



O que são marcas icónicas? 

Fenómenos culturais que transmitem lealdade e confiança; 

Rapidamente reconhecidas e fáceis de identificar, sobretudo
através de aspetos visuais, como a cor ou o logotipo;

Parte essencial do estilo de vida e identidade do seu público-alvo. 



O que as diferencia das
restantes marcas?  

As suas raízes culturais – Exploram os valores da sociedade. As suas histórias,
propósitos e valores refletem as crenças e preocupações do seu público-alvo, o que
lhes permite criar relações mais próximas. 

A sua imagem e identidade – A identidade das marcas icónicas prevalece no tempo,
pela sua consistência, pelo seu poder e pela facilidade com que é reconhecida.

A sua história – As marcas icónicas permanecem fiéis à sua história e valores, mesmo
que isso signifique dar uma nova interpretação às suas crenças, para se adaptarem a
um mundo em constante mudança.

  

  



All Star  
Sapatilhas brancas em forma de bota?
Rapidamente as associamos à All Star. A verdade
é que mais de 100 anos depois de terem sido
criados, estes ténis continuam a ser um ícone de
estilo. Os All Star originais não foram desenhados
pelo basquetebolista Charles H. Taylor, mas, em
parte, foi ele o grande responsável pelo sucesso
da marca, ao implementar melhorias no design e
na flexibilidade dos ténis e ao fazer-se à estrada à
procura de compradores.  



Apple  

A marca “da maçã” é facilmente reconhecida em
qualquer parte do mundo. Fundada a 1 de abril de
1976, por Steve Jobs e Steve Wozniak, é hoje uma
das maiores empresas de equipamentos
eletrónicos e softwares do mundo. Inicialmente, o
foco estava apenas nos computadores e, por isso,
o primeiro iPhone só foi lançado em 2007. 



Cruz Vermelha 
A Cruz Vermelha dispensa apresentações: o seu
logo está tão enraizado na nossa consciência
coletiva, que rapidamente o associamos à
assistência médica e/ou humanitária. Esta
instituição foi fundada em 1863 pelo suíço Henry
Dunant, com a ajuda de quatro cidadãos de
Genebra, depois de testemunhar os horrores
deixados pela Batalha de Solferino, no norte da
Itália, em 24 de junho de 1859. 

Fotografia: Instagram da Cruz Vermelha Portuguesa



Jeep 

A palavra “jeep” (em português jipe) é, muitas
vezes, utilizada para designar todos os veículos
semelhantes aos da marca Jeep, criados há mais
de 75 anos para circularem em terrenos
acidentados. Os Jeeps são, por isso, associados às
sensações de liberdade e aventura. 



Lego 
Os pequenos tijolos de plástico encaixáveis,
que tão bem conhecemos, serão sempre
conhecidos como “legos”. O Grupo Lego foi
fundado em 1932 pelo carpinteiro
dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, que, certo
dia, se lembrou de fazer para as crianças estas
pequenas peças que tanto permitem replicar o
mundo real, como materializar mundos
imaginários. O nome "Lego" é uma abreviatura
de duas palavras dinamarquesas: "leg godt",
que significa "brincar bem". 



Maizena 

Há 110 anos em Portugal, a Maizena é utilizada
para dar consistência a sopas e cremes,
cremosidade a molhos e pratos, entre outros, e
com o passar do tempo acabou por ocupar o
lugar do nome “amido de milho”, que caiu,
praticamente, em desuso. 



Vespa 
Muitos são aqueles que reconhecem uma Vespa à 
distância e que um dia sonharam em ter uma, 
mesmo não a sabendo conduzir. Foi desenhada 
pelo engenheiro aeronáutico Corradino Ascanio e 
apresentada ao mundo em 1946 (pós-2ª Guerra 
Mundial), tornando-se, por isso, um símbolo de 
liberdade e emancipação para os jovens de todo o 
mundo. 




