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PRÁTICAS E RECURSOS PARA UM SISTEMA DE MEDIAÇÃO DA 
MARCA ACADÊMICA, COM APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE E-BOOKS NA REDE DIGITAL  

 
 

 
RESUMO 
 
Trata-se da proposição de práticas e recursos básicos para composição e atuação 
de um sistema digital de mediação, com apresentação, comunicação e 
distribuição de produtos de informação e conhecimento, especialmente e-books, 
identificados com a marca acadêmica. Considerou-se a tese de que a 
qualificação e a oferta de produtos com a marca acadêmica requerem elementos 
e aspectos característicos nos recursos e práticas do sistema digital de mediação, 
considerando-se especificamente as interfaces gráfico-digitais que representam 
estantes virtuais. A indicação de práticas e recursos para o sistema de mediação 
é destinada a gestores e produtores interessados na oferta digital de e-books e 
outros produtos acadêmicos. Os resultados deste estudo indicam recursos e 
práticas organizadas de acordo com três fatores: (1) tecnológico; (2) cultural; 
(3) gerencial, tendo em vista o que foi observado em um conjunto pré-
selecionado de interfaces gráfico-digitais acessíveis através da rede digital 
Internet, que atuam como estantes virtuais para e-books e outros produtos 
acadêmicos ou não. O trabalho de pesquisa para a realização deste estudo teve 
início com uma etapa exploratória, para busca e seleção de fontes de pesquisa 
bibliográficas e documentais. Também foi realizado um levantamento sobre os 
sistemas digitais de oferta de e-books e produtos similares através de buscas na 
rede Internet. Em seguida, efetuou-se a pesquisa nas fontes teóricas e 
documentais pré-selecionadas. Assim, foram identificados, aplicados e 
apresentados neste estudo os argumentos teóricos e, ainda, os exemplos práticos 
que ilustram os temas de interesse. Houve, ainda, a descrição dos aspectos 
relevantes que subsidiaram a estruturação do sistema mediador aqui proposto. 
Enfim, os processos de estudo e proposição caracterizaram uma pesquisa 
aplicada, cujos resultados parciais foram avaliados por seis especialistas das 
áreas de Arquitetura da Informação, Design de Interface Gráfica e Gestão de 
Produtos Acadêmicos. A partir dessa primeira avaliação, houve alterações no 
estudo de acordo com as considerações dos especialistas, antes de ser escrita a 
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versão final do sistema de práticas e recursos que é proposta e apresentada neste 
documento de tese. 
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PRACTICES AND RESOURCES FOR AN ACADEMIC BRAND 
MEDIATION SYSTEM, WITH PRESENTATION AND 

DISTRIBUTION OF E-BOOKS IN THE DIGITAL NETWORK. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This is the proposition of basic practices and resources for composition and 
performance of a digital mediation system, with presentation, communication and 
distribution of information and knowledge products, especially e-books, identified 
with the academic brand. It was considered the thesis that the qualification and 
supply of products with the academic brand require elements and characteristic 
aspects, also, in the resources and practices of the digital mediation system, 
considering specifically the graphic-functional interfaces that represent virtual 
bookcase. The indication of practices and resources for the mediation system is 
intended to managers and producers interested in the digital offering of e-books and 
other academic products. The results of this study indicate resources and organized 
practices according to three factors: (1) technological; (2) Cultural; (3) Managerial, 
in view of what has been observed in a pre-selected set of accessible graphical-
functional interfaces  through the Internet Digital Network, which act as virtual 
shelves for e-books and other academic products or not. The research work to 
perform this study had beginning with an exploratory stage, to search and select 
bibliographic and documentary research sources. It was also conducted a survey on 
the digital systems of e-book offering and similar products by searching the Internet 
network. The research was then conducted in the pre-selected theoretical and 
documental sources. Thus, the theoretical arguments were identified, applied and 
presented in this study, as well as the practical examples illustrating the topics of 
interest. There was also a description of the relevant aspects that subsiated the 
structuring of the mediator system proposed in this paper. Finally, the study and 
proposition processes characterized an applied research, whose partial results were 
evaluated by six specialists from the areas of information architecture, graphic 
Interface Design and academic product management. From this first evaluation, 
there were alterations in the study according to the experts considerations, before 
the final version of the system of practices and resources was written which is 
proposed in this thesis document. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho, são abordados os aspectos relativos às práticas e 
recursos utilizados como base para um sistema de mediação digital da 
marca acadêmica, nos processos de apresentação, comércio e distribuição 
de livros eletrônicos ou e-books, como são mais conhecidos, e outros 
produtos de informação e conhecimento. Em síntese, o sistema de 
mediação sustenta e dinamiza interfaces gráfico-digitais, como interfaces 
gráfico-digitais que apresentam estantes virtuais, para a oferta e a 
distribuição de produtos de informação e conhecimento, considerando-se 
especialmente e-books e outros produtos devidamente representados e 
endossados pela marca acadêmica.  

Acredita-se que o formato e-book constitui uma mídia de valor 
para o conhecimento acadêmico, porque permite a publicação de grande 
volume de informações, de forma completa, com custo reduzido na venda 
e na distribuição, assim como propicia o conhecimento decorrente de 
diferentes pesquisas (MIRANDA, 2011). Contudo, a seleção de produtos 
acadêmicos na rede Internet é desafiadora, porque requer a identificação 
da qualidade que, comumente, é relacionada à origem da publicação. 
Surge, então, a possibilidade de sistematizar o processo de mediação e 
distribuição, de maneira que o conhecimento da marca acadêmica possa 
constituir um critério de valor na identificação e na escolha dos produtos. 

  
1.1 CONTEXTO 

 
Os estudos relativos à comunicação e ao conhecimento da marca 

são estabelecidos como seara interdisciplinar de Mídia e Conhecimento, 
uma área de concentração criada em 2004, no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento – PPGEGC/UFSC. 
Entre as mídias pesquisadas, um importante destaque se dá às mídias 
digitais utilizadas, sobretudo, nos processos de elicitação, construção e 
transmissão do conhecimento. Outro importante destaque se dá às 
marcas, ou conjuntos de sinais, utilizados para identificar e facilitar a 
comunicação entre as entidades, agentes e clientes do conhecimento. 

Por ocasião da conclusão do mestrado no EGC em 2011, foi 
identificado que a marca acadêmica pode ser reconhecida por fatores 
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intrínsecos e extrínsecos aos e-books1. As pesquisas realizadas entre os 
anos de 2010 e 2011 apontaram a inexistência de trabalhos específicos 
que relacionassem o conhecimento da marca acadêmica à mediação de e-
books ou outros produtos digitais. A estruturação de um sistema de 
mediação representa, portanto, um avanço qualificado na disseminação 
do conhecimento gerado no âmbito da academia. O avanço tecnológico e 
o aumento das facilidades de publicação, diante do volume de 
informações disponibilizado na rede Internet, que tende a se multiplicar 
de forma exponencial, devem superar as dificuldades de identificação e 
seleção por parte do usuário. Observou-se o conjunto de fatores que se 
destacam na comunicação e no conhecimento da marca acadêmica, 
considerando o e-book como mídia e objeto do estudo em seus fatores 
intrínsecos, tal qual a plataforma de distribuição e os sinais comunicados 
na rede Internet, como forma de promoção conjunta de fatores 
extrínsecos a este objeto. Como sugestões para trabalhos futuros, a 
pesquisa realizada no curso de mestrado apontou a oportunidade de 
estabelecer novos estudos sobre as práticas e recursos necessários a um 
sistema de mediação digital para e-books e outros produtos digitais na 
rede Internet.  

O ingresso no doutorado, portanto, permitiu a continuidade dos 
estudos neste campo. O foco do estudo se direcionou às práticas 
interativo-digitais de acesso aos e-books, bem como aos recursos 
tecnológicos necessários e aos estudos sobre o conhecimento da marca 
acadêmica. A Revisão Sistemática de Literatura (RSL), realizada entre os 
anos de 2016 e 2018 (apêndice A), apontou a inexistência de trabalhos 
que relacionavam a marca acadêmica aos processos de mediação de 
objetos digitais2. Assim, levou-se em conta a premissa da ausência de 
pesquisas sobre essa temática, como indicadora da lacuna a ser explorada 
na área de Mídia do Conhecimento, inclusive, destacando-se seu 
ineditismo.  

                                                           
1 Obra literária, técnica ou científica em formato de objeto digital que, 
geralmente, apresenta um ou mais standards de identificação, metadados e um 
corpo de conteúdo monográfico, destinado a ser publicado e acessado em 
sistemas eletrônico-digitais (MELLO JR, 2006). 
2 Objetos digitais são produtos, dotados de conteúdo semântico, disponibilizados 
em formato digital ou eletrônico (PERASSI, 2016a). 
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1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 
A Sociedade do Conhecimento se caracteriza pelo uso intensivo 

do conhecimento, tanto no âmbito social quanto organizacional 
(SANTOS, 2014). Neste contexto, a ampla oferta e a demanda por 
informação na rede Internet evidenciam desafios com relação ao 
reconhecimento da qualidade. As Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) disponíveis possibilitam às pessoas produzir e 
publicar informações em grande quantidade no meio digital, 
disponibilizando seu acesso através da Internet. Outrossim, a 
configuração do conhecimento como fator de produção assinala a 
necessidade e o consumo cada vez maiores de informação, o que 
evidencia a preocupação com sua qualidade (PAULINO, 2009).   

Dentre os diversos produtos de informação e conhecimento 
utilizados para a publicação de conteúdo acadêmico na rede Internet, uma 
das mídias tradicionalmente utilizadas é livro eletrônico ou e-book. 
Assim, disponibilizado em diversos sites e plataformas digitais, o e-book 
apresenta-se como uma mídia favorável, tanto para a publicação de 
conhecimento científico e acadêmico, quanto para conteúdo cultural, seja 
de origem acadêmica ou comercial. Apesar de que, atualmente, as 
plataformas que comercializam e distribuem produtos contam com 
sistemas de reputação para os conteúdos baseados na avaliação dos 
usuários (FARMER; GLASS, 2010).  

Farmer e Glass (2010) ressaltam que as avaliações, preferências e 
escolhas costumam utilizar critérios subjetivos de cada cultura e grupo 
social, o que leva à escolha baseada nas preferências da maioria. A cultura 
acadêmica absorve valores e avanços tecnológicos, presentes na cultura 
geral e oriundos da interação social. Assume-se, neste trabalho o 
entendimento de que a cultura acadêmica como um contexto simbólico 
cujas expressões físicas representam o conjunto de práticas e valores 
tradicionalmente relacionados às características formais do meio 
acadêmico (MIRANDA, 2011). 

Perez-Gomez (2001) afirma que a dinâmica da interação estimula 
adaptações das mídias aos estilos sociais, culturais e tecnológicos. Neste 
sentido, objetos digitais têm sido utilizados com maior frequência para os 
processos de construção e disseminação do conhecimento. Observam-se, 
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a grande quantidade de periódicos e jornais publicados exclusivamente 
em meio eletrônico-digital, bem como as bases de dados que os 
disponibilizam. Todavia, a grande quantidade de objetos disponibilizados 
se estabelece como um desafio à identificação e à seleção, sobretudo no 
que tange à origem e qualidade acadêmica. 

Neste ínterim surge a marca, como elemento distintivo capaz de 
comunicar e formar uma imagem de qualidade acadêmica em produtos 
digitais, sejam e-books, revistas, áudios, vídeos ou outros. A identificação 
de práticas e recursos que possam configurar um sistema de mediação 
para estes produtos contribui, sobremaneira, para a eficiência e eficácia 
dos processos de publicação acadêmica, tanto quanto para os processos 
de acesso e consumo. 

Diante disso, são estabelecidos alguns questionamentos. Em 
primeiro lugar como funcionam os processos de produção e disseminação 
de e-books e outros objetos digitais com a marca acadêmica na rede 
Internet? Em segundo lugar, quais os fatores envolvidos na comunicação 
e reconhecimento da marca acadêmica no meio digital? E, é possível 
estabelecer um sistema capaz de mediar o processo de aquisição e 
consumo de produtos com a marca acadêmica?  

Miranda (2011) afirma que, principalmente no caso dos livros, os 
processos de produção e disseminação em meio digital não acompanham 
o mesmo conjunto de procedimentos utilizados em meio físico. Com 
efeito, aponta as diferenças entre as duas mídias, e-book e livro impresso, 
demonstrando que existem fatores perceptivos envolvidos na 
comunicação da marca acadêmica do e-book produzido e disseminado na 
rede Internet. Também, sugere estudos para a composição de um sistema 
digital capaz de mediar o conhecimento da marca acadêmica em produtos 
de informação e conhecimento, especialmente com foco no e-book. 

As premissas que caracterizaram a problemática e implicaram na 
definição da premissa central ou da tese deste estudo são: 
1. Há uma cultura acadêmica que, historicamente, foi composta e é 

expressa por por atitudes e elementos estético-semânticos 
característicos; 

2. É possível a associação de elementos estético-semânticos 
característicos da cultura acadêmica com produtos, inclusive, 
produtos digitais de informação e conhecimento; 

3. Os elementos expressivos da cultura acadêmica são marcas 
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acadêmicas e, em conjunto, compõem o acervo geral da “marca 
acadêmica”; 

4. Para a oferta de certos produtos, inclusive produtos digitais, é 
vantajosa a integração com a cultura acadêmica, por meio da 
comunicação associada à marca acadêmica; 

5. A qualificação e a oferta de e-books e outros produtos digitais com 
a marca acadêmica requerem sua comunicação associada aos 
elementos característicos da cultura acadêmica (tese deste estudo). 

Ao observar o exposto, o problema de pesquisa decorre da 
necessidade de identificação e seleção de práticas e recursos básicos e 
eficientes, para a orientação de gestores e outros interessados. Tais 
práticas e recursos são necessários ao desenvolvimento de sistemas 
digitais de mediação da marca acadêmica, para a oferta e distribuição em 
rede online de produtos digitais, especialmente e-books.  

Diante da pesquisa realizada, posteriormente, observou-se a 
existência de sistemas cujo estilo comercial não privilegia a marca 
acadêmica. Assim, os produtos acadêmicos são ofertados e distribuídos 
de maneira indistinta de outros tipos de publicação. Contudo, observou-
se a existência de sistemas digitais que são especialmente destacados pela 
comunicação exclusiva da marca acadêmica e, ainda, pela oferta e 
distribuição de produtos coerentes com essa marca. 

A pergunta de pesquisa que orientou o desenvolvimento deste 
trabalho foi: como as práticas e recursos mediadores já existentes e 
eficientes, para a oferta e distribuição de produtos ou publicações com a 
marca acadêmica em estantes virtuais na rede online? Os resultados 
alcançados neste trabalho indicaram que há práticas e recursos comuns à 
oferta em rede onlinede diferentes publicações digitais. Mas, foi ainda 
observado que há práticas e recursos mais específicos que privilegiam a 
comunicação e a oferta exclusiva de produtos digitais com a marca 
acadêmica. Portanto, mais especificamente, o resultado da pesquisa 
aplicada, que foi desenvolvida e apresentada neste trabalho, é um sistema 
de práticas e recursos que, de maneira integrada e hierarquizada, descreve 
os elementos e a dinâmica que propiciam a apresentação e a atuação 
eficiente da comunicação da marca acadêmica, em interface gráfico-
funcionais de estantes virtuais, as quais ofertam e distribuem e-books e 
outros produtos de informação e conhecimento acadêmico.  
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo geral deste trabalho foi propor um sistema básico de 

práticas e recursos, para a estruturação e atuação de um sistema digital de 
mediação da marca acadêmica. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Contextualizar a formação do conhecimento da marca 

acadêmica, considerando-se a comunicação de e-books e 
outros produtos digitais de informação e conhecimento; 

 Identificar aspectos característicos das plataformas e interfaces 
gráfico-digitais, que oferecem e distribuem produtos digitais e 
comunicam a marca acadêmica; 

 Descrever aspectos e fatores envolvidos na formação do 
sistema que suporta, apresenta, comunica e distribui 
informações multimídia.  

 Selecionar práticas e recursos gerais aplicados ao 
conhecimento da marca acadêmica no ambiente digital. 

 Revisar o conjunto de práticas e recursos especificados no 
sistema proposto, de acordo com as considerações dos 
especialistas de áreas afins. 

 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 
A motivação deste pesquisador para este trabalho reside na 

possibilidade de viabilizar a comunicação e distribuição de produtos 
digitais acadêmicos de maneira eficiente na rede Internet, a partir do 
conhecimento da marca acadêmica. As pesquisas iniciadas no período de 
mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento, sobre os fatores de comunicação da marca acadêmica no 
e-book publicado na Internet teve forte influência, uma vez que apontou 
este tema como oportunidade para estudos futuros. Ao mesmo tempo a 
proximidade com instituições e pesquisadores que buscam publicar seus 
trabalhos, de maneira integral, fez com que a pesquisa sobre as práticas e 
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recursos parra a comunicação e conhecimento da marca acadêmica se 
tornasse atraente. Uma das vantagens deste estudo está em proporcionar 
a identificação da marca acadêmica nestas publicações, auferindo-lhes 
status preferencial junto aos usuários, pesquisadores e consumidores de 
objetos digitais de informação e conhecimento.  

A relevância deste trabalho se fundamenta no fato de que os 
resultados aqui apresentados são organizados para auxiliar gestores e 
outros interessados em comunicar a marca acadêmica nas interfaces 
gráfico-digitais de oferta e distribuição de e-books e outros produtos 
digitais, por meio de recursos mediadores online. Com a ampla gama de 
publicações na rede digital, a oferta e a distribuição de produtos digitais 
com informações e conhecimento científico-acadêmicos devem ser 
coerentemente sinalizadas e destacadas. Há diversas plataformas e 
interfaces digitais, gráfico-funcionais, acessíveis pela rede Internet, as 
quais sustentam, comunicam e dinamizam estantes virtuais, para a oferta 
e distribuição de e-books e outros produtos digitais. Contudo, não foram 
encontrados estudos que organizam de maneira integrada e hierárquica as 
práticas e os recursos já disponíveis, para a oferta e distribuição de 
publicações digitais, sejam essas acadêmicas ou não. 

Foram observadas, entretanto, interfaces que exclusivamente 
anunciam, oferecem e distribuem produtos digitais com a marca 
acadêmica. Assim, considerou-se que isso caracteriza um tipo de negócio 
de interesse, especialmente, devido ao valor simbólico da marca 
acadêmica. Em síntese, a justificativa para esta pesquisa, primeiramente, 
foi baseada na possibilidade de identificação e organização de práticas e 
recursos, para compor um sistema mediador para a oferta e distribuição 
de e-books e outros produtos digitais com a marca acadêmica. 
Posteriormente, a expectativa inicial foi confirmada com o 
desenvolvimento e os resultados do trabalho realizado e aqui 
apresentado. Inclusive, foi evidenciado que há interesse e possibilidade 
em qualificar a oferta e distribuição de e-books e outros produtos digitais 
com a marca acadêmica. Isso ocorre em sites de divulgação e 
comercialização de e-books, como estantes virtuais acessíveis pela rede 
Internet, como interfaces gráfico-digitais, que são organizadas e 
dinamizadas para expressarem e comunicarem os valores estético-
simbólicos característicos da marca acadêmica. 
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Na pesquisa realizada, observou-se que o interesse central é a 
apresentação e a oferta dos produtos em um espaço aqui designado como 
“estante virtual”. Trata-se e um espaço central de visualização e uso que, 
também, é ancorado por um conjunto de recursos acessórios, 
configurando o campo visual e funcional mais amplo da “interface 
gráfica”, como o espaço de leitura das informações e sinalização das 
ações do usuário. Contudo, toda a interface gráfica, incluindo a estante 
virtual, é suportada e dinamizada pela plataforma eletrônico-digital. Por 
isso, este trabalho foi organizado a partir da descrição dos componentes 
e ações pertinentes à plataforma digital, considerando-se em seguida os 
recursos e sinalizações expressos na interface gráfica e, ainda, os recursos 
gerenciais que são destacados de maneira específica, porque são 
relacionados à distribuição dos produtos e à comunicação da marca 
acadêmica. 

Salienta-se, entretanto, que são os sinais componentes da interface 
gráfica e das representações dos produtos que, mais especificamente, 
informam e destacam as características estético-simbólicas 
qualificadoras da marca acadêmica. Portanto, esses sinais atuam como 
identificadores que distinguem e representam a marca acadêmica nas 
estantes virtuais e nos produtos ofertados e distribuídos. 

Justifica-se na visão de Alves (2012, p. 96) que, “um sistema é 
uma construção mental de uma organização, contendo uma coleção de 
objetos inter-relacionados em uma dada estrutura, perfazendo um todo 
(uma unidade) com alguma funcionalidade que o identifica como tal”. 
Assim, os elementos, os recursos e as práticas aqui identificados, 
mapeados e descritos, em relação aos fatores tecnológico, cultural e 
gerencial, são dinâmicos e interagentes, constituindo um sistema. A 
própria mídia eletrônico-digital em rede online propicia a interação das 
partes com hyperlinks de acesso e navegação, constituindo as infovias 
para a “navegação digital” dos usuários, como agentes dinamizadores da 
interatividade do sistema. 

O sistema digital-interativo em rede online para a comunicação da 
marca acadêmica, primeiramente, é uma construção mental pensada 
pelos emissores da marca acadêmica que, de maneira coerente, expressa 
sua ideia no ambiente digital. O usuário digital observa e interage na 
interface gráfica de sustentação da estante virtual, reconstruindo um 
sistema próprio, porque reconhece parcialmente as propriedades do 
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sistema de emissão. Mas, desenvolve uma percepção e uma experiência 
sistêmica que lhes são peculiares. 

Apesar de cada experiência interativa resultar em uma construção 
mental específica, há elementos, recursos e práticas recorrentes e 
consideradas eficientes, que foram observadas nas interfaces gráficas de 
apresentação das estantes virtuais pesquisadas. Isso propõe a estrutura 
básica, que garante a unidade e a funcionalidade do sistema geral de 
comunicação da marca acadêmica. Inclusive, é o sistema dinâmico 
constituído por recursos e práticas que definem a estrutura básica de 
comunicação da marca acadêmica em estantes virtuais que é aqui 
apresentado e proposto para gestores e outros interessados.    

    
1.4.1 Ineditismo 

 
Na Revisão Sistemática de Literatura (RSL) não foram 

encontrados trabalhos específicos sobre a comunicação ou o 
conhecimento da marca acadêmica em e-books ou outros produtos 
digitais. Não foi observada a existência de trabalhos, como artigos, teses 
ou dissertações que relacionam as dimensões delineada pela 
comunicação e conhecimento da marca, o e-book especificamente e a 
cultura acadêmica (Figura 1). 

 
Figura 1 - Dimensões básicas da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Considera-se as dimensões básicas: comunicação da marca como 

objeto ou elemento principal, a cultura acadêmica como contexto e o e-
book como mídia, obtém-se significativos cruzamentos como:  marca 
acadêmica, comunicação da marca em e-book e e-book acadêmico 
(Figura 2).   
 
Figura 2 - Dimensões específicas da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Estas podem ser vistas como dimensões específicas do trabalho. A 
partir disso, são apontados os campos de concentração destas dimensões 
como indicadores da originalidade. 
 
1.4.2 Originalidade 

 
Foram identificados trabalhos sobre as possíveis dimensões do 

estudo: (1) o conhecimento da marca; (2) a comunicação da marca a partir 
de objetos digitais; e (3) e-books e outros produtos de informação e 
conhecimento com origem acadêmica. A maior parte dos trabalhos 
relevantes sobre a comunicação da marca se concentra no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC/UFSC), 
especificamente na linha de Mídia do Conhecimento. Enquanto os 
trabalhos sobre a marca acadêmica se originam em sua maior parte na 
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área de Administração, os trabalhos sobre e-book e produtos digitais 
foram observados nas áreas de Tecnologia, Design e Gestão, mais 
especificamente no campo mercadológico. Houve a identificação de 
trabalhos acadêmicos com aspectos e elementos relacionados à temática 
deste estudo. Contudo, a originalidade deste estudo decorre da ausência 
de trabalhos que tratam especificamente do mesmo tema interdisciplinar, 
que propõe a interação de elementos e aspectos tecnológicos, gráficos, 
estético-simbólicos e gerenciais, a partir das interfaces com estantes 
virtuais que tratam da oferta e da distribuição online de e-books e outros 
produtos de informação e conhecimento. 
 
1.5 ADERÊNCIA AO EGC 

 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) foi criado no ano de 2004. O programa é caracterizado por 
interdisciplinaridade na pesquisa e geração de valor social e econômico 
para o conhecimento, apresentando-se como campo amplo e consolidado 
de pesquisas focadas no valor social e econômico do conhecimento, “seja 
esse informado em produto ou aplicado em processos, para dinamizar e 
qualificar as interações sociais e produtivas, que envolvem agentes 
humanos e tecnológicos” (MACHADO ZWIRTES, 2016, p. 37). 

O programa PPGEGC tem sua identidade institucional firmada em 
três áreas interdisciplinares: (1) Engenharia do Conhecimento, uma área 
relacionada ao campo de inteligência artificial; (2) Gestão do 
Conhecimento, que é relacionada a temas como: gestão da informação, 
estratégia e inteligência competitiva, entre outras; e (3) Mídia do 
Conhecimento, relacionada com a teoria e a prática nas áreas de 
Informação, Comunicação e Mídia, relacionadas com produção, 
conservação e distribuição do conhecimento (DUARTE, 2017). 

O trabalho aqui apresentado se situa na área de concentração de 
“Mídia do Conhecimento”, especificamente na linha de pesquisa “Mídia 
e Disseminação do Conhecimento”. As pesquisas relacionadas a esta 
linha dizem respeito à captação, produção e difusão de informação e 
conhecimento, tomando como base os meios tecnológicos. Nesta linha de 
pesquisa, o foco reside sobre “a reflexão e a análise das implicações 
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sociais da crescente dependência da sociedade em meios tecnológicos de 
comunicação”. 

A caracterização interdisciplinar desta pesquisa se dá em função 
da temática relativa às práticas e aos recursos envolvidos na comunicação 
da marca acadêmica, como endosso de produtos de informação e 
conhecimento. A disciplina de Comunicação das Marcas nas 
Organizações ofereceu o mote teórico para o desenvolvimento de 
pesquisas sobre as associações do conhecimento em objetos midiáticos. 
A partir do pensamento de Santos (2014), aprecia-se as dimensões 
midiáticas da apresentação, da comunicação e da difusão do 
conhecimento na sociedade atual, utilizando os atributos da marca 
acadêmica.  

Entende-se, o conhecimento que, como foi conceituado por 
Pacheco (2014), é “conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos 
ou artificiais em atividades de geração de valor científico, econômico, 
social ou cultural”. 

Foram consideradas contribuições de trabalhos acadêmicos já 
produzidos no contexto do programa PPGEGC/UFSC. Os trabalhos 
selecionados representaram contribuições significativas para o 
desenvolvimento deste estudo, como é apresentado no quadro 1. 
 
 
Quadro 1 – Referências do EGC 

REFERÊNCIA TÍTULO CONTRIBUIÇÃO 
Castro, 2010 Modelo de referência para 

a comunicação da marca 
em interfaces gráfico-
digitais. (tese) 

Comunicação da marca 
em interfaces gráfico-
digitais 

Miranda, 2011 Estudo de fatores do 
conhecimento da marca 
acadêmica como 
expressão de qualidade 
para a produção e 
comunicação de e-books 
na internet. (dissertação) 

Identificação dos fatores 
de comunicação da marca 
acadêmica para e-books 
disseminados na internet 

Rodrigues, 2012 Elementos e Parâmetros 
para o Conhecimento e a 
Comunicação da Marca 
Científica de Revistas 

Conhecimento e 
comunicação da marca 
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Eletrônicas na Internet. 
(dissertação) 

Schmitt, 2012 Tendências dos jornais on-
line na disseminação 
personalizada do 
conhecimento. (tese) 

Compartilhamento do 
conhecimento 

Rodrigues, 2012 Elementos e parâmetros 
para o conhecimento e a 
comunicação da marca 
científica de revistas 
eletrônicas na internet. 
(dissertação)  

Conceitos, conhecimento 
e padrão de comunicação 
da marca 

Prado, 2012 Criação e disseminação de 
conhecimento em 
empresas prestadoras de 
serviços na área de 
telecomunicações. 
(dissertação) 

Criação e disseminação do 
conhecimento 

Rissi, 2013 A confiança e as relações 
interpessoais assegurando 
o compartilhamento do 
conhecimento no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
(tese) 

Compartilhamento de 
informações no ambiente 
virtual 

Druziani, 2014 O repositório web como 
potencializador do 
conhecimento em objetos 
de aprendizagem. (tese) 

Interação com objetos de 
aprendizagem no 
ambiente Web 2.0 

Giglio, 2014 Ambiente de 
conhecimento da marca 
centrada em televisão 
interativa: convergência 
digital para um novo 
modelo de comunicação. 
(tese) 

Ambiente de 
conhecimento da marca 

Dias, 2015 O conhecimento da marca 
nas organizações: modelo 
de aplicação da linguagem 
publicitária na intranet - 
Publimarca. (tese) 

Conhecimento da marca 
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Machado 
Zwirtes, 2016 

Comino: modelo de 
comunicação digital da 
marca de Inovação 
baseado em conhecimento 
de benchmark. (tese) 

Comunicação digital da 
marca 

Duarte, 2017 Assessing researcher 
quality for collaborative 
purposes. (tese) 

Áreas e linhas de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 

No programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento, observou-se ainda as possibilidades de contribuição das 
disciplinas: Comunicação das Marcas nas Organizações; Métodos de 
Pesquisa em EGC; Epistemologia e Ciência; Fundamentos de Mídia e 
Conhecimento; Economia da Mídia; Semiótica, Estética e 
Conhecimento; Criatividade; Direito da Inovação e Gestão do 
Conhecimento; Teoria Geral de Sistemas; Design Thinking; Métodos 
Qualitativos de Pesquisa; Métodos e Técnicas de Engenharia do 
Conhecimento; e Fundamentos de Gestão da Inovação. 
 
1.6 ESCOPO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 
Neste estudo são abordados os processos de comunicação e 

conhecimento da marca acadêmica, baseados em práticas e recursos 
envolvidos na sistemática de apresentação, comunicação e distribuição 
de e-books em estantes virtuais online, que são acessíveis através da rede 
digital Internet.  O sistema resultante é proposto com a finalidade de 
orientar gestores e outros interessados na oferta de e-books e outros 
produtos digitais endossados com a marca acadêmica. 

Este estudo não teve a intenção de explorar detida e 
detalhadamente o conceito de “sistema” e os arranjos teóricos da Teoria 
Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 2008). Contudo, o termo 
“sistema” foi aqui adotado de acordo com a ideia de que “todo sistema é 
uma construção mental, mas nem toda construção mental é um sistema” 
(ALVES, 2012, p. 95). Isso deve ser considerado, porque é necessário 
que, mentalmente, um conjunto de elementos e aspectos sejam 
considerados partes interagentes na constituição do todo, que não se 
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reduz à soma de suas partes. A irredutibilidade do sistema à soma das 
partes é devida à interação dos elementos, porque a dinâmica interativa 
não decorre ou pertence a nenhuma das partes específicas, mas é própria 
do sistema como um todo integrado e dinâmico.  

A estruturação desta pesquisa foi baseada na possibilidade de 
indicar práticas e recursos para o gerenciamento da comunicação da 
marca, no sistema gráfico-digital de mediação online com usuários de 
estantes virtuais. A tese que sustentou seu desenvolvimento considerou 
que “a qualificação e a oferta de e-books e outros produtos digitais com 
a marca acadêmica requerem sua comunicação associada aos elementos 
característicos da cultura acadêmica”, considerando-se mais 
especificamente as interfaces gráficas que representam estantes virtuais.  

Baseado no processo perceptivo-descritivo, portanto, buscou-se 
mapear o  conhecimento da marca acadêmica em três dimensões 
distintas: (1) tecnológica, observando-se o ambiente digital e seus 
recursos de captação e distribuição de informações, com plataformas e 
interfaces gráfico-digitais, como suportes de estantes virtuais para oferta 
de e-books e outros produtos similares (MELLO JR, 2006); (2) cultural, 
observando-se as características estético-simbólicas das manifestações da 
marca acadêmica nas interface gráfico-funcionais (SCHIRMBACHER, 
2006); e (3) gerencial, observando-se as informações relacionadas com a 
estrutura logística e comercial de apresentação, comunicação e 
distribuição de e-books e outros produtos digitais (WILSON; LANDONI, 
2002; TYBOUT; CALKINS, 2006; KAPFERER, 2008). Ressalta-se que 
a descrição sistemática da mediação da marca acadêmica não se extingue 
neste trabalho. Isso é assinalado, porque o foco deste estudo recaiu sobre 
os recursos e as atividades básicas de comunicação, que compõem a 
estrutura central dos sistemas de mediação da marca acadêmica de acordo 
com a situação aqui descrita e que é circunscrita pelos limites 
apresentados. Apesar da observação e da descrição de elementos e 
aspectos gerais da mediação da marca acadêmica em estantes virtuais 
online, no estudo realizado, priorizou-se a apresentação, a oferta e a 
distribuição de e-books na rede digital Internet.  

Observou-se, prioritariamente, as práticas e recursos que 
viabilizam a comunicação, o conhecimento, e a aquisição de e-books, 
apesar de ser assinalada a oferta de outros produtos digitais similares e de 
livros físicos que, nas estantes virtuais, são do mesmo modo parcialmente 
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representados por imagens e textos digitais. Priorizou-se ainda os 
processos de comunicação da marca acadêmica, a partir de estudos da 
comunicação da marca em geral, como apresentados por Perassi (2016a) 
e fundamentados nas funções da linguagem propostas por Jakobson 
(2003). De maneira mais ampla, houve estudos relacionados com: (1) 
comunicação e conhecimento da marca; (2) mídia e recursos midiáticos 
na distribuição de produtos digitais; e (3) contexto cultural acadêmico. 
 
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
O desenvolvimento de pesquisas sobre práticas e recursos 

envolvidos na mediação da marca acadêmica em estantes virtuais online, 
como foi dito, requereu o estudo dos fundamentos relacionados com: 
marca acadêmica e comunicação e distribuição de produtos de 
informação e conhecimento. Primeiramente, foram considerados os 
fatores envolvidos no conhecimento da marca acadêmica a partir do e-
book (MIRANDA, 2011). Em seguida, houve as etapas de pesquisa 
descritiva e aplicada, para resultar na proposição de práticas e recursos 
para um sistema de mediação da marca acadêmica. O mapa geral do 
estudo realizado é graficamente apresentado a seguir (Figura 3): 
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Em síntese, este relatório de tese é estruturado (1) a partir desta 
primeira parte introdutória, com a apresentação do contexto da 
comunicação e do conhecimento da marca acadêmica, incluindo o 
problema, a delimitação e a estrutura geral do estudo realizado. (2) No 
segundo capítulo são apresentadas e discutidas as características da 
pesquisa realizada e o processo metodológico adotado e desenvolvido. 
(3) No terceiro capítulo apresenta-se parte da fundamentação teórica, 
sobre informação, comunicação e conhecimento da marca acadêmica. (4) 
No quarto capítulo quatro continua a apresentação da fundamentação 
teórica sobre a mediação de e-books e outros produtos de informação e 
conhecimento na rede digital Internet. (5) No quinto capítulo há a 
proposição de práticas e recursos de mediação da marca acadêmica, em 
interfaces gráficas com estantes virtuais, para apresentação, comunicação 
e distribuição de e-books na rede digital Internet. Inclusive, apresenta-se 
e discute-se ainda a avaliação dos especialistas sobre os resultados 
preliminares da pesquisa aplicada. Por fim, são apresentadas as 
considerações finais (6) acerca das práticas e dos recursos propostos.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A metodologia adotada em uma pesquisa preconiza a escolha de 
um processo de caráter formal e sistemático, para a solução do problema 
e alcance dos objetivos (GIL, 2008). Trata-se de um conjunto de ações 
adotadas para encontrar a solução do problema proposto, de maneira 
verificável e reprodutível (SILVA; MENEZES, 2005).  

Ciribelli (2008) afirma que a metodologia adotada deve 
proporcionar o estudo sistêmico da realidade tomando como base 
conhecimentos válidos. O ponto de partida, então, é o problema, seja ele 
identificado previamente ou ao longo do estudo da realidade que se 
apresenta. Ao mesmo tempo os conhecimentos válidos se estabelecem 
como fundamentos teóricos da análise. A metodologia busca, então, “(...) 
compreender a forma como se processam os fenômenos observáveis, 
descrevendo sua estrutura e funcionamento” (CRUZ; RIBEIRO, 2003, p. 
11).  A pesquisa se constitui na investigação planejada, desenvolvida e 
gerida conforme as normas da metodologia científica (LAKATOS; 
MARCONI, 2010).  
 
2.1 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 
De acordo com Kuhn (1998), há premissas que, geralmente, 

representam o conjunto de crenças e paradigmas que norteiam o trabalho 
do pesquisador. As premissas norteiam a interação entre o pesquisador e 
o fenômeno como uma descrição do processo investigativo, tanto quanto 
a observação e a descrição do próprio fenômeno (KHUN, 1998). 

Havendo entre essas premissas uma que se destaca como central 
ou principal, pode-se considerar que há a tese ou o princípio norteador do 
desenvolvimento do estudo, cuja finalidade é verificar a validade da tese, 
podendo confirmá-la ou não. Como foi anteriormente proposto, na 
premissa central ou na tese deste estudo indica-se que “a qualificação e a 
oferta de e-books e outros produtos digitais com a marca acadêmica 
requerem sua comunicação associada aos elementos característicos da 
cultura acadêmica”, inclusive nos recursos e nas práticas do sistema 
digital de mediação, considerando-se especificamente as interfaces 
gráficas que representam estantes virtuais.     

Observou-se que o reconhecimento da marca acadêmica é baseado 
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na identificação, pelo menos parcial, do conjunto de atitudes e elementos 
estético-semânticos que, historicamente, foi associado à cultura 
acadêmica. Portanto, associar e endossar produtos com a marca 
acadêmica requer a comunicação de signos que, tradicionalmente, são 
reconhecidos como elementos da cultura acadêmica. Portanto, é a 
comunicação da marca acadêmica que propõe o conhecimento e a 
associação de produtos com a cultura acadêmica.  

Parte dos elementos estético-semânticos da cultura acadêmica já 
havia sido identificada em estudo anterior sobre e-books com marca 
acadêmica (MIRANDA, 2011). Mas, o processo de identificação e 
seleção dos elementos estético-semânticos da cultura acadêmica foi 
ampliado nesta pesquisa, com a observação das interfaces gráfico-digitais 
das estantes virtuais online de universidades e outras instituições 
acadêmicas. 

Há múltiplas relações entre áreas distintas do conhecimento, sendo 
que isso caracteriza como interdisciplinar o estudo aqui realizado, porque 
as teorias e os procedimentos ultrapassam os limites da ciência 
disciplinar. Assim, houve a necessidade de uma postura diferenciada 
diante dos fenômenos que apontam para a interdisciplinaridade. Na visão 
de Bicudo (2008, p. 145) a interdisciplinaridade “repousa sobre 
concepções ontológicas e epistemológicas específicas. Em sua origem, 
está pautada na lógica da disciplina, operando de maneira a interconectá-
las”. 

A interação entre as áreas disciplinares neste estudo oferece a base 
interdisciplinar, porque houve a integração de conhecimentos e 
procedimentos de Mídia, Marca, Comunicação e Gestão. Contudo, foi o 
olhar fenomenológico do sujeito pesquisador que, observando os 
fenômenos complexos e as teorias disciplinares disponíveis, organizou os 
arranjos teóricos necessários para a categorização hierárquica, descrição 
e interação sistêmica das práticas e recursos pertinentes aos propósitos 
deste estudo. Khun (1998) assinala a unidade entre sujeito e objeto em 
uma interação com o contexto da pesquisa.   
 
2.2 VISÃO DE MUNDO E CONCEITOS BÁSICOS  

 
Considera-se a categorização geral deste estudo como “pesquisa 

aplicada”, cuja parte inicial foi desenvolvida como “pesquisa descritiva”, 
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qualitativa e fenomenológica, considera-se ainda seu enquadramento no 
“paradigma pragmático” (CRESWELL; CLARCK, 2013). Isso é 
justificado por ser um estudo abrangente e múltiplo, concentrado em um 
problema definido e objetivando orientar a prática no mundo, de acordo 
com evidências sobre “o que funciona” (Quadro 2).   

 
Quadro 2 - Características básicas das quatro visões de mundo usadas na 
pesquisa 

VISÃO DE MUNDO – PARADIGMAS 
(1)  
Pós Positivista 

(2) 
Construtivista 

(3) 
Participativa 

(4)  
Pragmática 

Determinação Entendimento Política Consequências 
das ações 

Reducionismo Múltiplos 
significados do 
participante 

Capacitação e 
orientada para 
a questão 

Concentrada no 
problema 

Observação e 
mensuração 
empíricas 

Construção 
social e histórica 

Colaborativa Pluralista 

Verificação da 
teoria 

Geração da teoria Orientada para 
a mudança 

Orientada para a 
prática no mundo 

Fonte: Adaptado de Creswell e Clarck (2013, p. 50). 
 

A partir disso, visando a identificação e a seleção de práticas e 
recursos eficientes, foram observadas realidades múltiplas sobre a 
comunicação e conhecimento da marca acadêmica em ambientes digitais 
que suportam estantes virtuais online. Assim, foram identificadas, 
selecionadas e observadas diferentes interfaces gráficas de estantes 
virtuais, com especial atenção aos elementos e aspectos diretamente 
relacionados com a mediação da marca acadêmica na oferta de e-books e 
outros produtos de informação e conhecimento. A pesquisa foi 
predominantemente realizada com recursos qualitativos, sendo que os 
resultados preliminares foram avaliados por especialistas, com o uso de 
questionários e recursos similares aos propostos na escala Likert 
(CRESWELL; CLARCK, 2013). 

Por se tratar de um estudo interdisciplinar, deparou-se com a 
necessidade de, pelo menos parcialmente, descrever as palavras-conceito 
que são usadas neste texto, com mais ou menos recorrência. Inclusive, 
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houve especialistas que sugeriram esse cuidado, mesmo com relação a 
palavras usadas em sua versão coloquial, por que essas também 
representam conceitos adotados em áreas do conhecimento relacionadas 
neste estudo. Além disso, Castro (2010) ressalta que a sustentação da 
pesquisa ocorre no estabelecimento de seu panorama conceitual, 
considerando-se principalmente a revisão bibliográfica.  

Primeiramente, apresenta-se o conceito de “conhecimento” 
inicialmente proposto por Pacheco (2014) e complementado por Perassi 
(2016a). Assim, o conhecimento é o estado interno de agentes humanos 
ou sistemas tecnológicos-inteligentes, como decorrência de (1) recepção 
de dados, (2) processamento de informações e (3) realização de tarefas 
cognitivas e/ou mecânicas. Isso implica em processamento 
(conhecimento como processo) e resultado ou produto (conhecimento 
como produto). Processo e produto são ambos decorrentes de associações 
coerentes e eficientes entre as percepções recentes e as informações 
previamente memorizadas pelo agente ou sistema. A área de Mídia do 
Conhecimento é caracterizada por estudos e práticas acadêmicas 
relacionados às interfaces de mediação do conhecimento, especialmente, 
entre os agentes humanos e os sistemas tecnológicos (PERASSI, 2016a).  

“Informação” é qualquer coisa mental ou material que, percebida 
pelo agente humano ou sistema tecnológico, é relacionada com, pelo 
menos, um afeto ou uma ideia (PERASSI, 2016a). O valor de uma 
informação é diretamente relacionado ao seu grau de ineditismo ou ao 
seu potencial de promover ações coerentes e eficientes em uma dada 
situação. Assim, Drucker (1991) conceitua “conhecimento” como a 
informação capaz de mudar algo ou alguém, seja por tornar-se 
fundamento para a ação, ou por fazer um indivíduo ou uma organização 
capaz de ser diferente ou mais eficaz. Por sua vez, Perassi (2016a) 
assinala que, na comunicação, o produto do conhecimento é uma 
informação reconhecida como valiosa ou relevante, ressaltando que o 
conhecimento decorre dos processos de comunicação, entre sujeitos e 
sujeitos, sujeitos e sistemas ou sujeitos e mundo. Em geral, a percepção 
é um processo de comunicação em que o mundo externo emite dados que 
são percebidos como informações pelo sujeito cognitivo, seja o agente 
humano ou o sistema inteligente. 
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A seguir são elencados em ordem alfabética e sinteticamente 
descritos outros conceitos básicos, os quais foram mais ou menos 
recorrentes na composição deste texto: 
1. Cliente: pessoa que tem acesso a um produto ou serviço, mediante 

transação imediata ou potencial de compra (SANTIAGO, 2009; 
KOTLER; KELLER, 2012). Por isso, neste estudo, o cliente 
potencial é o usuário do sistema digital que observa e reconhece a 
oferta de produtos na interface gráfica que sustenta a estante virtual 
online.  

2. Comprador: pessoa disposta a efetuar a compra ou aquisição 
(SANTIAGO, 2009; CAMAROTTO, 2009). Contudo, a disposição 
de compra só pode ser percebida depois que a compra foi efetivada, 
por isso, neste estudo, o comprador é o cliente que efetivou a compra 
de um produto da estante virtual online.  

3. Comunicação: compartilhamento entre emissores e receptores de 
conjuntos de códigos, que possibilita algum tipo de interpretação 
(GIGLIO, 2014). 

4. Comunicação da Marca: processo que busca expressar de maneira 
eficiente, eficaz e efetiva sinais que, como signos, proporcionam aos 
receptores a percepção, a interação e o reconhecimento da marca 
(PERASSI, 2001). 

5. Comunicação da Marca Gráfica: processo em que a visualidade 
gráfica da marca é emitida como mensagem, informando aos 
receptores sobre os atributos peculiares de seus referentes e 
revelando ainda aspectos mais gerais a respeito da ideologia do 
mercado como um todo (PERASSI, 2001). 

6. Conhecimento da Marca: decorrente do estabelecimento de 
associações cognitivas que permitem o conhecimento e o 
reconhecimento da marca e de suas correlações simbólicas 
(GIGLIO, 2014). 

7. Cultura Acadêmica: contexto simbólico cujas expressões físicas 
representam o conjunto de práticas e valores relacionados ao meio 
acadêmico (MIRANDA, 2011).  

8. E-book: obra literária, técnica ou científica em formato de objeto 
digital que, geralmente, apresenta um ou mais standards de 
identificação, metadados e um corpo de conteúdo monográfico, 
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destinado a ser publicado e acessado em sistemas eletrônico-digitais 
(MELLO JR, 2006). 

9. E-book Acadêmico: livro em formato digital que, geralmente, é 
produzido no ambiente acadêmico e cujo conteúdo relata processos 
e resultados de pesquisas acadêmicas (MIRANDA, 2011). 

10. Efetividade: dimensão do desempenho de agentes, sistemas, 
instrumentos ou recursos que exprime a relação entre os resultados 
obtidos (eficácia) e os processos transformacionais ocorridos 
(eficiência) (MAXIMIANO, 2011). 

11. Eficácia: grau de correspondência dos resultados próprios de uma 
realização com relação às necessidades e aos desejos dos 
demandantes externos (DRUCKER, 1998). 

12. Eficiência: capacidade de execução correta do procedimento 
previsto. Trata-se de como fazer bem feito, utilizando-se o mínimo 
de tempo e recursos possíveis (DRUCKER, 1998). 

13. Estante virtual: parte específica da interface gráfico-digital em que 
são apresentadas informações diretamente pertinentes e os produtos 
ofertados, sejam e-books, imagens das capas de livros impressos e 
outros produtos de informação e conhecimento (SILVA, 2011). 

14. Identidade da Marca: síntese simbólica resultante do processo 
interno de simbolização, no qual os emissores intencionalmente 
desenvolvem o posicionamento a ser projetado nas mentes de 
clientes ou consumidores (AAKER, 2007). 

15. Imagem da Marca: síntese simbólica do processo mental, 
perceptivo-interpretativo, dos clientes ou consumidores com relação 
às expressões públicas da identidade da marca (KOTLER; 
KELLER, 2012). 

16. Interface Gráfico-Digital: sistema constituído com a mediação dos 
objetos gráfico-visuais que o usuário percebe na tela de vídeo do 
aparelho digital, sendo esses associados ao conjunto básico de regras 
e conteúdos envolvidos no processo de interação digital (CASTRO, 
2010). É geralmente composta com palavras, figuras e hyperlinks, a 
imagem configurada na tela de vídeo passa a atuar como interface 
no momento em que o usuário a percebe e se dispõe a interagir com 
suas informações. 
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17. Marca: todo sinal material ou mental capaz de representar uma 
entidade, ou seja, identificá-la, distingui-la e dar-lhe um sentido 
expressando seus valores (PERASSI, 2016b). 

18. Marca Acadêmica: sinal ou conjunto de sinais, material ou mental, 
que proporciona a identificação e a distinção da entidade acadêmica, 
expressando ainda os valores simbólicos que lhe foram previamente 
associados (MIRANDA, 2011). 

19. Mídia: parte física da informação, sendo o elemento ou o conjunto 
de elementos que suporta a informação, armazenando-a como um 
repositório e/ou transmitindo-a como um canal (DIAS, 2014). 

20. Mídia do Conhecimento: agente humano ou sistema tecnológico 
que, além de armazenar e transportar conhecimento, promove a 
interação de informações e a produção do conhecimento. Por 
exemplo, há mídia digital que propicia o compartilhamento e a 
produção do conhecimento (SCHMITT, 2012). 

21. Observador: agente humano ou o sistema tecnológico que percebe 
com atenção um  objeto ou um fenômeno por meio de sentidos ou 
sensores (SANTIAGO, 2009; GABRIEL, 2010). Didaticamente, 
considerou-se neste estudo que, antes de se interessar pelos produtos 
ofertados na estante virtual online, o usuário digital observa e 
percebe a imagem expressa na tela de vídeo. Inclusive, como 
observador, é primeiramente afetado pela estética da marca 
acadêmica.   

22. Percepção da Marca: decorre da percepção e da associação do que é 
percebido com o acervo estético-simbólico já relacionado à marca 
(GIGLIO, 2014). Todavia, o processo associativo entre o percebido 
e a marca pode ser imediato ou posterior e consciente ou não. 

23. Plataforma digital: sistema de recursos tecnológico-digitais, 
distintos ou similares, que trabalham juntos para cumprir finalidades 
conjuntas no ambiente digital (MIRANDA, 2011; GABRIEL, 
2012). 

24. Plataforma digital para distribuição de e-books: meio que, de 
maneira específica, operacionaliza a apresentação, a comunicação e 
a distribuição de e-books e outros produtos digitais de informação e 
conhecimento (MELLO JR, 2006; GABRIEL, 2010; MIRANDA, 
2011). 
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25. Produtos digitais de informação e conhecimento: são produtos e 
serviços, dotados de conteúdo semântico, disponibilizados em 
formato digital ou eletrônico (BARRETO, 1999; PERASSI, 2016a).  

26. Receptor: pessoa (agente humano) ou o sistema tecnológico que 
recebe a mensagem (JACKOBSON, 2003; SANTIAGO, 2009). 

27. Sistema: construção mental acerca de uma organização, contendo 
um conjunto de objetos inter-relacionados em uma dada estrutura, 
perfazendo um todo (uma unidade) com funções que possibilitam 
sua identificação (ALVES, 2012). 

28. Valor da Marca: qualidade percebida em qualquer uma de suas 
diferentes dimensões de valor, desde o valor funcional de seus 
produtos até o valor financeiro do uso da marca. A marca que é 
valorizada em todas as dimensões assume a condição de brand 
equity (AAKER, 2007). Neste estudo, é priorizado o valor da marca 
como qualidade percebida pelo público em função da imagem 
positivamente construída no processo de comunicação da marca 
(PERASSI, 2001). 

29. Valoração da Marca Acadêmica: decorre do processo positivo de 
reconhecimento do conjunto de sinais comunicados como sistema 
representativo da cultura acadêmica (MIRANDA, 2011). 

30. Usuário: pessoa (ou agente humano) que consome ou usa um 
produto ou um serviço (RABAÇA; BARBOSA, 2001; SANTIAGO, 
2009). Neste estudo, o termo usuário é prioritariamente adotado para 
o operador que usa do sistema digital em rede, acessando e 
interagindo com interface gráfico-funcionais que sustentam as 
estantes virtuais online. 

O elenco de conceitos aqui apresentado é especialmente necessário 
porque, neste estudo, foi proposta a “jornada do usuário” do sistema 
digital de mediação estudado. Para tanto, considerou-se exclusivamente 
as possibilidades de acesso, navegação e interação do usuário do sistema 
digital, com a oferta interativa de informações e produtos através da 
interface gráfica das estantes virtuais pesquisadas. Durante o processo de 
estudo, o próprio pesquisador usou o sistema mediador digital para 
experimentar o processo comunicativo-interativo, que é permitido pela 
mídia e orientado pelas informações de cada uma das interfaces 
pesquisadas. 
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Ressalta-se que a “Jornada do usuário” é uma metáfora que, assim 
como a “jornada do consumidor”, foi inspirada na expressão “jornada do 
herói”. A expressão jornada do herói foi popularizada a partir de 1949, 
com a publicação do livro “O herói de mil faces” (The Hero with a 
Thousand Faces) de Joseph Campbell. Além disso, mais recentemente, 
as metáforas mitológicas foram recorrentemente adotadas nas áreas de 
Gestão de Marketing, Administração e Design. Neste estudo, considera-
se que a “jornada do usuário” é primeiramente determinada pelas 
possibilidades oferecidas no próprio produto ou serviço. Por sua vez, a 
“jornada do consumidor” é determinada pelo comportamento das pessoas 
no diversificado processo de busca, escolha, aquisição e uso de produtos 
ou serviços.  

As possibilidades funcionais aqui consideradas na “jornada do 
usuário” são, portanto, as oferecidas pelo sistema digital mediador, para 
o acesso e a interação do usuário com a interface gráfico-digital, que 
apresenta e dinamiza as ofertas das estantes virtuais online: (A) usuário 
digital; (B) observador do sistema audiovisual; (C) receptor e cliente da 
marca; (D) comprador e consumidor dos produtos.  

 
2.3 SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
A caracterização da pesquisa está diretamente relacionada aos 

direcionamentos fundamentais. De acordo com Silva e Menezes (2005), 
a classificação se estrutura por critérios que caracterizam a execução da 
pesquisa, havendo quatro classificações caracterizar os direcionamentos 
fundamentais: (1) natureza; (2) abordagem do problema; (3) objetivos, e 
(4) procedimentos técnicos (Figura 4). 

Com relação a sua caracterização, trata-se de uma pesquisa 
aplicada, de cunho qualitativo, e de base fenomenológica, com etapas 
exploratória e descritiva, porque foi basicamente sustentada por 
processos perceptivos, seletivos e descritivos. Para Fialho (2011), a 
percepção é uma construção informacional, baseada em experiências 
anteriores, necessidades e intenções envolvidas numa determinada 
situação. 
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Um ou mais critérios de execução podem ser utilizados para a 
caracterização da pesquisa em cada uma das classes existentes. Assim, a 
escolha prévia de critérios indicou os rumos seguidos no processo de 
pesquisa deste estudo: 

 Caracterização da pesquisa por sua natureza 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, porque o objetivo é a 

produção de conhecimentos para aplicação prática, como solução de 
problemas específicos (SILVA; MENEZES, 2005). Neste estudo foram 
identificados, selecionados e indicados recursos e práticas básicas 
compondo um sistema de orientação para gestores e outros interessados 
na comunicação da marca acadêmica em interfaces digitais, funcionais e 
interativas, que apresentam e dinamizam estantes virtuais online, para a 
oferta e distribuição de e-books e similares.  

 Caracterização da pesquisa pelo problema 
Quanto ao problema identificado e à abordagem proposta para a 

pesquisa aplicada, trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em 
observação sistemática, identificação, priorização e categorização de 
recursos e práticas recorrentes nos sistemas de mediação online que 
foram estudados. No processo de avaliação dos resultados preliminares 
foram consultados seis especialistas, sendo que a elaboração do 
questionário seguiu as recomendações de Creswell e Clarck (2013), 
seguindo características da pesquisa qualitativa, como propõe Severino 
(2007). Basicamente, foram consideradas 12 questões, cujas respostas 
fechadas resultaram de valores semelhantes aos da escala Likert3. Além 
disso, houve respostas livres com considerações e indicações sugeridas 
por iniciativa dos especialistas. Contudo, isso resultou numa quantidade 
de informações que não requereu abordagem estatística. Inclusive, 

                                                           
3 Escala Likert ou Escala de Likert, proposta pelo sociólogo e psicólogo 
estadunidense Rensis Likert (1903-1981)  na sua versão de cinco respostas: (1) 
discordo totalmente; (2) discordo parcialmente; (3) indiferente; (4) concordo 
parcialmente; (5) concordo totalmente, respondeu à necessidade de aferir 
aspectos psicológicos ou subjetivos em pesquisas estastístico-quantitativas. 
Contudo, neste estudo qualitativo, a proposta de Likert foi parcialmente adotada 
para facilitar e agilizar o processo avaliativo de questões objetivas, resguardando-
se os espaços dissertativos para os aspectos que implicaram considerações 
detalhadas por parte dos especialistas.  
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ampliando a necessidade e o domínio do tratamento qualitativo, houve 
ainda a necessidade de qualificar as sugestões dos especialistas, além das 
respostas fechadas que, igualmente, eram de caráter apreciativo, apesar 
da indicação objetiva.  

 Caracterização da pesquisa pelos objetivos 
Do ponto de vista dos objetivos, a parte inicial do estudo 

caracterizou uma pesquisa exploratória e descritiva, cuja finalidade foi 
o conhecimento sobre os objetos de estudo, como fenômenos da realidade 
empírica. Para tanto, foi realizada a etapa exploratória da pesquisa, para 
identificação e seleção de expressões do fenômeno e de fontes teórico-
bibliográficas. Para Gil (2008), a pesquisa exploratória visa proporcionar 
uma visão geral do tema, permitindo o conhecimento de conceitos e 
contextos aproximados de um determinado tema. Da mesma forma, 
houve a etapa descritiva da pesquisa, em que os documentos digitais e os 
arranjos conceituais selecionados foram detalhadamente descritos, 
inclusive, a partir da identificação, categorização e hierarquização de 
conceitos, elementos, recursos e práticas. De acordo com Cervo, Bervian 
e Da Silva (2007) a pesquisa descritiva visa o conhecimento do fenômeno 
e de suas diversas inter-relações. A última etapa da pesquisa foi de 
aplicação do conhecimento, caracterizando a natureza aplicada deste 
estudo.  

 
2.4 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 
Este estudo foi realizado levando em conta diferentes etapas de 

pesquisa.  Primeiramente, houve pesquisas exploratórias em busca de 
referências teóricas e exemplos já constituídos e relacionados com a 
temática do estudo. Foram igualmente realizadas pesquisas teórico-
bibliográficas e documentais, estas últimas com a observação e descrição 
das plataformas. Isso caracterizou uma parte do trabalho como pesquisa 
descritiva, com a descrição de arranjos teóricos e fenômenos previamente 
identificados e selecionados. A partir do trabalho de descrição, houve 
ainda a parte aplicada da pesquisa, com a seleção de recursos e práticas 
reunidos de maneira sistêmica e hierárquica, para compor o sistema de 
mediação aqui proposto. 

Para a consecução do processo de pesquisa foram realizados os 
procedimentos já indicados, sendo esses já característicos das diversas 
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etapas da pesquisa: (1) exploratória (coleta de fontes); (2) bibliográfica 
(coleta de dados e informações); (3) descritiva (descrição categorizada de 
conceitos, elementos, recursos e práticas); (4) aplicação do 
conhecimento, como indicação de práticas e recursos básicos e eficientes.  

É necessário, entretanto, salientar o trabalho sistemático que foi 
realizado para o levantamento de fontes teóricas e para a verificação de 
trabalhos similares ou não que poderiam confirmar ou negar o ineditismo 
desta proposta de tese. Assim, além de outras estratégias e ações para a 
identificação de fontes teórico-bibliográficas (fontes secundárias) e 
fontes documentais (fontes primárias), foi também realizado um processo 
de Revisão Sistemática de Literatura (Apêndice A), para o levantamento 
e a identificação de trabalhos acadêmicos, livros, teses, dissertações e 
artigos considerados relevantes para o desenvolvimento deste estudo.  

O levantamento documental foi baseado em pesquisa de 
plataformas e observação de interfaces gráfico-digitais, as quais 
sustentam e dinamizam a oferta e a distribuição de e-books e produtos 
similares com a marca acadêmica. Foram selecionadas seis plataformas 
que cumprem as seguintes funções normativas: (1) lógico-simbólica 
(informação convencional); (2) ético-prática (oferta e distribuição de 
produtos), e (3) afetivo-estética (encantamento visual e afeto ou sentido 
acadêmico). A identificação e a categorização de práticas e recursos para 
a mediação da marca acadêmica, com apresentação, comunicação e 
distribuição de e-books e outros produtos, foi organizada a partir do 
reconhecimento de três fatores: (1) fator tecnológico; (2) fator cultural; e 
(3) fator gerencial.  

Os resultados preliminares foram em seguida apreciados e 
avaliados por especialistas. Na seleção dos especialistas, por meio de 
amostra intencional, considerou-se: (1) o conhecimento e o envolvimento 
geral do profissional com o tema; (2) o conhecimento e o envolvimento 
com a cultura acadêmica; (3) o conhecimento especializado com relação 
a um ou mais fatores já elencados: tecnológico, cultural ou gerencial.  
Houve a participação de seis especialistas, que foram selecionados a 
partir de 30 indicações iniciais. Após avaliação do perfil, foi realizado o 
contato e 6 profissionais se dispuseram a participar. O perfil dos 
participantes é heterogêneo, mas ligado ao campo digital. O conjunto de 
especialistas avaliadores fica assim composto: dois profissionais são 
especialistas em tecnologia e mercado digital, um desses é diretamente 
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relacionado ao campo editorial acadêmico e o outro desenvolve soluções 
de relacionamento digital e e-commerce; dois são especialistas na área de 
Design de Interfaces e Objetos Digitais e atuam no meio acadêmico 
universitário; dois profissionais das áreas de Marketing e Gestão, que 
igualmente atuam com docência e gestão universitária. 

Depois do processo de avaliação dos resultados preliminares, 
foram realizadas alterações neste estudo, de acordo com a coerência das 
proposições dos especialistas. As considerações dos especialistas que 
parcialmente não foram consideradas são apresentadas e discutidas no 
item 5.3. Mas, de maneira geral, apresenta-se no capítulo 5 a versão final 
do estudo, depois que foram devidamente consideradas as avaliações dos 
especialistas. Ocorreram ajustes, mas não houve especificamente 
nenhuma mudança significativa no conjunto, que foi aprocado pela 
maioria dos especialistas consultados. 

O quadro 3 apresenta a síntese dos procedimentos de pesquisa 
realizados neste estudo, considerando as etapas e processos já 
apresentados. 
 
Quadro 3 – Procedimentos de pesquisa 

Procedimento Período Forma de procedimento 
Estudo 
exploratório 

05.10.2016 – 
20.02.2017 

Busca e identificação de fontes teórico-
bibliográficas (fontes secundárias) e fontes 
documentais (fontes primárias) 

Levantamento 
bibliográfico 

03.03.2017 – 
03.03.2018 

Revisão Sistemática de Literatura e 
identificação de obras complementares para 
a composição da fundamentação teórica 

Levantamento 
documental 

05.04.2018 – 
17.08.2018 

Pesquisa, observação e descrição de 
interfaces gráfico-digitais e plataformas de 
distribuição de e-books na rede Internet 

Avaliação pelos 
Especialistas 

01.10.2018 – 
01.11.2018 

Submissão do conjunto de práticas e 
recursos para a comunicação e 
conhecimento da marca acadêmica para 
avaliação por parte dos especialistas 

Ajustes nos 
recursos e 
práticas 

01.11.2018 – 
15.11.2018  

Ajustes no conjunto de práticas e recursos 
para a comunicação e conhecimento da 
marca acadêmica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).   
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3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO DA 
MARCA ACADÊMICA 

 
As manifestações acadêmicas, nos mais diferentes campos do 

conhecimento, têm se popularizado e se tornado tema de interesse dos 
estudiosos de Engenharia, Mídia e Gestão do Conhecimento. Há 
necessidade e interesse constantes dos agentes econômicos na produção, 
conservação e disseminação de todo o conhecimento socialmente 
relevante. Mas, à medida em que novos conhecimentos são gerados no 
âmbito da academia, também é ampliada a necessidade de criação, 
desenvolvimento e difusão de sistemas e métodos eficientes para 
comunicar, disponibilizar e aplicar os conhecimentos acadêmicos. 

A academia dispõe de uma imagem pública tradicional ou uma 
reputação vinculada ao conhecimento de valor para a sociedade. Por isso, 
a cultura acadêmica é percebida como historicamente importante, por 
meio de sinais perceptíveis que, simbolicamente, lhe foram associados. 
Há uma linguagem acadêmica que, ao longo do tempo foi consolidada e 
desenvolvida, sendo expressa por sinais distintivos cujo conjunto 
configura a marca que qualifica o produto ou o serviço como pertinente 
à academia.  
 
3.1 CONHECIMENTO DA MARCA ACADÊMICA 

 
Explorar a manifestação da marca que caracteriza o meio 

acadêmico requer um entendimento preliminar dos atributos da cultura 
que a origina. Cruz e Felgueiras (2013) afirmam que a cultura acadêmica 
relaciona os ritos e símbolos como elementos essenciais a vida social, que 
atuam como um modo de reafirmar valores e costumes. Os autores 
ressaltam que a visão de cultura acadêmica proporciona ampliação e 
abrangência do termo acadêmico. Nesta linha, o termo “acadêmico” diz 
respeito ao conjunto de “tradições e da cultura construída, vivenciada e 
partilhada por estudantes e docentes no interior de uma instituição de 
ensino superior” (CRUZ; FELGUEIRAS, 2013, p. 43).  

Ao mesmo tempo, o termo compreende a tessitura das relações e 
inter-relações – ações e resistências – entre os estudantes, o ambiente e 
seus personagens. A cultura acadêmica se estabelece em práticas e 
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discursos que compõe textos multiculturais, de forma sistemática 
(CRUZ; FELGUEIRAS, 2013).  

A este respeito, o posicionamento de Nascimento (2014) é de que 
a academia possui um papel incontestável na preparação de novas 
gerações que enfrentam as exigências apresentadas pela sociedade 
contemporânea. De acordo com a autora, o contexto acadêmico está 
diretamente relacionado ao “(...) uso das inovações tecnológicas na 
transmissão de informações, assimilação de conhecimentos e formação 
de saberes e competências” (NASCIMENTO, 2014, p. 82). 

Para Schugurensky e Naidorf (2004, p. 998), no meio acadêmico, 
as manifestações culturais se dão através de: discursos, representações, 
motivações, normas éticas, concepções, visões e práticas institucionais 
dos atores universitários. Taís manifestações se estabelecem como sinais 
ou indícios que compõem a marca que representa a dimensão acadêmica. 

Este conjunto de elementos culturais apresentados por 
Schugurensky e Naidorf (2004), Cruz e Felgueiras (2013) e reforçados 
por Nascimento (2014), constitui o viver acadêmico, a interação do 
indivíduo com um ambiente específico permeado de relações históricas, 
que alimentam um acervo de sentidos e significações capazes de 
relacionar e identificar elementos como representantes da cultura 
acadêmica, ou seja, dotados de uma marca que a representa. 

Considerando o ambiente acadêmico, observa-se a visão de 
Minadeo (2008) sobre a construção da marca a partir do composto 
formado por conteúdo, mídia e contexto (Figura 5). 
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Figura 5 - Principais ingredientes necessários para a construção de marcas 

 
Fonte: Minadeo (2008, p.183) 

 
De acordo com Minadeo (2008), o conteúdo diz respeito ao que 

atrai e aglutina o interesse das pessoas em torno da marca. Trata-se do 
elemento objetivo da mensagem transmitida por certa marca ou 
campanha.  

Aaker (2007) ressalta que o conteúdo diz respeito a todos os 
atributos e sinais que compõe a marca. Neste item se inserem as 
informações relacionadas à identidade da marca, sua essência e seus 
diferenciais.  O conteúdo da marca garante a eficácia no processo de 
formação da imagem, quando as associações são positivas e consistentes. 
Geralmente, o conteúdo da marca contém atributos que a tornam 
desejada, reconhecida, recomendada, responsável, longeva, coerente e 
comercializável. Os aspectos do conteúdo precisam, então, ser planejados 
ou pensados, tanto nos aspectos estéticos quanto semânticos. É o que 
acontece com marcas de cerveja, como Skol por exemplo, cujos aspectos 
estéticos são expressos desde a marca gráfica, passando pelo produto e 
chegando ao estilo de vida e propagandas. Ainda, com relação à marca 
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citada, ressalta-se a presença de slogans4, jingles5 e outros elementos 
pensados propositalmente para reforçar e manter a imagem da marca. No 
caso da marca acadêmica podem ser considerados como elementos do 
conteúdo: marca gráfica, brasões e outros elementos que transmitam a 
ideia de formalidade e sobriedade presentes no meio acadêmico.  

A mídia, de acordo com Giglio (2014), se caracteriza pelo meio ou 
conjunto de meios utilizados para comunicar a marca. As manifestações 
da marca possibilitam o acesso do consumidor às informações da marca. 
Observa-se, contudo, que todo o processo de promoção e comunicação 
da marca precisa adotar com canais com os quais os consumidores 
possuam facilidade de acesso ou relação afetiva. As preferências do 
consumidor com relação à mídia são fatores determinantes para a escolha 
da mídia na comunicação da marca. A TV digital, por exemplo, permite 
interatividade e escolha da programação ao usuário, estabelecendo-se 
como um canal de comunicação da marca baseado nas preferências do 
consumidor. No caso da marca acadêmica, os suportes que permitem a 
transmissão de elementos e valores de origem acadêmica, representam a 
mídia. A plataforma, o e-book ou outros produtos de informação ou 
conhecimento, bem como os demais elementos relacionados à sua 
apresentação, comunicação e distribuição se estabelecem no nível da 
mídia. 

O contexto traduz o pano de fundo para a construção do sentido, 
onde se vislumbra a transmissão da mensagem. De acordo com Perassi 
(2016a), o contexto se configura como o ambiente cultural ou conjunto 
de situações manifestadas na cultura onde a marca adquire sentido para o 
consumidor. O conjunto de manifestações relacionadas à promoção das 
marcas, a despeito da cultura particular de cada uma dessas marcas, 
estabelece ainda uma cultura setorial. Essa cultura propõe o 
reconhecimento de certos aspectos como indicativos de qualidade. Por 

                                                           
4 Slogan é, historicamente, um mecanismo verbal que não intenta argumentar 
nem evocar a racionalidade. Ele objetiva o incitamento de um grande número 
de pessoas, compelindo-as a um comportamento ativo, não necessariamente 
autodeliberado, mas sempre favorável ao consumo (IASBECK, 2002, p. 107).  
5 Jingle é uma mensagem publicitária musicada para promover uma marca ou 
um produto em publicidades de rádio ou televisão (PANKE, 2015). 
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exemplo, no setor automobilístico, a qualidade dos carros de passeio é 
indicada por aspectos tecnológicos, aspectos estéticos e aspectos 
simbólicos, expressos por itens de segurança, como airbags; de conforto 
como ar condicionado ou direção hidráulica; de luxo ou status como 
bancos de couro.  Nesse sentido, o lançamento de uma nova marca de 
automóveis no mercado é promovido pela descrição desses aspectos e 
itens constantes nos carros representados pela marca, porque esses são os 
indicativos de qualidade. O mesmo é percebido no caso do conhecimento 
da marca acadêmica, onde sua manifestação pode ser indicada a partir de 
recursos tecnológicos envolvidos na produção, comunicação e 
distribuição de e-books ou de outros objetos digitais, bem como nos 
aspectos estéticos e simbólicos que permeiam a cultura acadêmica e 
permitem a identificação de elementos a ela pertencentes. 

Entende-se, a partir da visão de Minadeo (2008) que o alinhamento 
entre o conteúdo, a mídia e o contexto proporcionam a expressão da 
marca. A construção da marca se delineia na intersecção dos campos 
relativos a estes elementos, sendo sua consistência ou robustez 
determinada pela intensidade da intersecção. 

A estruturação do conjunto de sinais que compõem a marca é 
demarcada pela prática acadêmica e por sua comunicação, bem como 
pela gestão desta. Morais (2010) assinala que, como outros processos 
gerenciais, a gestão da comunicação depende da identificação de 
elementos estratégicos fundamentais. Elenca-se, então, os elementos 
classificados pelo autor citado, adaptando para a marca acadêmica:  

 o objeto da comunicação que é a marca que se deseja 
comunicar. Neste caso, a marca acadêmica se caracterizará a 
partir do e-book ou objetos digitais, da plataforma de 
distribuição e dos processos de comunicação e de distribuição; 

 o público ao qual se destina a mensagem, considerando-se seus 
hábitos, valores e percepções. O público formado por usuários 
que exercem funções diversas na pesquisa, acesso, aquisição, 
utilização e referenciação dos objetos informacionais 
disponibilizados com a marca acadêmica; 

 as causas que definiram o surgimento da marca e estabelecem 
a possibilidade de sua comunicação. A necessidade de 
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identificação das publicações como material de origem 
acadêmica; 

 os objetivos da comunicação tendo em conta a impressão que 
se deseja causar. A possibilidade de referência na disseminação 
do conhecimento acadêmico surge como causa para o 
surgimento da marca específica; 

 o ambiente ou contexto cultural interno e externo em que a 
marca está inserida, considerando-se pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades. Estabelece-se como contexto 
interno, a própria cultura acadêmica, permeadas por valores e 
práticas inerentes a este meio. Enquanto o contexto externo se 
refere à própria rede digital Internet, onde se disponibilizam 
materiais diversos, de origem também diversificada; 

 a forma de expressão da marca, centrada nas estratégias e 
táticas de comunicação. Destaca-se aqui o processo 
comunicacional direcionado pelos elementos de expressão da 
marca acadêmica, considerando fatores de ordem tecnológica, 
cultural e gerencial; 

 a percepção do tempo de manutenção e renovação das 
mensagens que comunicam a marca. A dimensão diacrônica 
envolvida na pesquisa, produção e publicação do 
conhecimento, no que tange a elaboração do objeto contenedor 
do conhecimento acadêmico, bem como sua comunicação e 
distribuição; 

 o investimento ou valores investidos na construção e 
comunicação continuada da marca. Neste item são inseridos os 
esforços necessários para planejar, organizar, executar e 
controlar o processo de comunicação da marca acadêmica. 

Tomando como base o exposto, pode-se entender conhecimento 
da marca acadêmica a partir do contexto em que se manifesta a marca, da 
composição da marca considerando os fatores culturais e da gestão do seu 
processo de comunicação. É preciso considerar igualmente as mídias 
envolvidas neste processo de comunicação, sobretudo em ambientes 
digitais, uma vez que elas compõem o conjunto de recursos necessário às 
práticas utilizadas para a comunicação da marca acadêmica. Em torno 
desta visão, surge a necessidade de conceituar a marca e sua manifestação 
acadêmica. 
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3.2 MARCA ACADÊMICA 

 
A marca como manifestação da cultura acadêmica pode ser 

considerada um fenômeno relativamente recente. Mas, Miranda (2011) 
observa que a marca se estabelece como manifestação cultural desde os 
primórdios da história da humanidade. Na dimensão diacrônica do estudo 
nota-se a presença das pinturas rupestres, códigos de escrita, entre os 
quais os pictogramas se destacaram como expressões comunicacionais da 
marca, representando, inclusive, os objetos físicos. O autor destaca que o 
pictograma enquanto símbolo da escrita ideográfica, por exemplo, se 
estabelece como representação mimética de uma ideia, alegoria ou, até 
mesmo, de um objeto físico. Assinala, ainda, que ao combinar letras e 
códigos na composição de conjuntos de palavras ou frases para 
representar ideias, o alfabeto fonético grafou visualmente os símbolos 
sonoros como representações simbólicas diferentes das representações 
imagéticas que caracterizaram os pictogramas ou as pinturas rupestres.  

A visão da marca enquanto conjunto de sinais e agente significante 
presentes na comunicação e estabelecimento de conhecimento próprio 
encontra espaço neste trabalho a partir da colocação de Perassi (2001), 
que conceitua a marca como um conjunto de sinais ou elementos que 
aparecem e são percebidos, além de ser portadoras de significação, 
porque nomeiam ou identificam o objeto representado ou uma outra 
entidade.  

A marca pode ser, então, entendida como um nome. Contudo, a 
simples denominação não estabelece a marca. Tybout e Calkins (2006) 
explicitam a diferença entre a marca e o nome ao assinalar que, em 
princípio, o nome não possui associações. Mas, no momento em que as 
pessoas vinculam o nome a outras coisas, o mesmo é constituído como 
marca. 

Em uma abordagem mercadológica, Urdan e Urdan (2013) 
destacam que, a marca pode ser entendida como um nome, um símbolo, 
um desenho, um slogan ou mesmo a combinação destes elementos, que 
possibilitam a identificação e individualização de produtos, linhas de 
produtos ou de empresas, comunicando a essência de sua proposta de 
valor. A importância desta abordagem se estabelece no fato de que a 
correta combinação de elementos proporciona a comunicação da essência 
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da proposta de valor, o que representa um fator preponderante à 
qualificação de produtos e serviços, sejam eles de origem comercial ou 
acadêmica. No caso da marca acadêmica este fato se evidencia pela 
necessidade de material qualificado para pesquisa e desenvolvimento de 
novos estudos.   

Ao abordar os elementos citados por Urdan e Urdan (2013) e ainda 
outros, Perassi (2016b) afirma que a marca é “todo sinal que é capaz de 
representar uma entidade, ou seja, identificá-la, distingui-la e dar um 
sentido, expressando seus valores”. O autor atenta para o fato de que a 
marca pode ser percebida de forma ampla, como algo pertinente a toda 
entidade, representando uma pessoa, um animal, uma instituição, uma 
empresa, um produto, um serviço, entre outras possíveis entidades. A 
marca se refere à seres vivos ou objetos, entidades físicas ou abstratas, 
desde que passível de expressão, seja um ser humano, um animal, um 
produto ou serviço, uma empresa, instituição ou toda uma categoria 
institucional. Pode-se tomar como Pressuposto a reflexão de que a marca 
acadêmica é constituída por um conjunto de sinais, práticas, recursos e 
valores que representam esta cultura específica. 

Outrossim, é possível pressupor que a marca e, nesse caso, 
sobretudo a marca acadêmica se estabelecem na pretensão de desenvolver 
um referencial simbólico na mente do consumidor. Rodrigues (2012b) 
traz a visão de que o conceito de marca se relaciona, tanto, à organização, 
seus produtos e serviços, quanto a um acervo intangível como promessa 
de satisfação e sentido de qualidade. Com relação ao acervo intangível 
observa-se que sua expressão se dá a partir dos aspectos tangíveis 
relacionados à marca que se manifestam em valores e associações 
positivas. A marca é vista, então, como um signo que habita o homem, 
um todo que se faz ao se expressar no mundo, um conjunto de sinais que 
produz sentido no cotidiano.  

É possível assentir que, os sentidos do cotidiano possuem 
dimensão histórica, sendo antecipadamente estabelecidos. Seguindo esta 
linha de pensamento, Perassi (2016b) afirma que, “Tudo aquilo que se 
expressa no mundo constitui uma reputação e todo sinal que é vinculado 
à entidade, passa a representá-la e sua reputação também”. 

Marquesi (2015) coloca que a reputação se refere aos atributos 
associados à marca em ações passadas, à própria identidade da marca e 
ao seu reconhecimento pelo público consumidor. A marca se institui 



65 
 

 
 

como um marco expressivo no devir histórico das relações do homem 
com o mundo que o cerca.  É antecipada, então, pelo acervo de 
representações humanas e sucedida pela reputação ao se manifestar no 
mundo.  

Para Marquesi (2015), em sua manifestação, a marca exerce 
funções referenciais e constrói a reputação ao longo do tempo. As 
manifestações da marca no passado expressam seus elementos de 
significação referindo o acervo de associações capazes de identificar a 
marca no seu contexto cultural, formando sua reputação no presente. 
Contudo, as mudanças culturais alteraram a importância da expressão no 
contexto. O slogan do produto Danoninho, “Danoninho vale por um 
bifinho”, por exemplo, representou uma referência positiva ao produto 
até o momento em que a carne se tornou vilã da dieta.  

Constata-se nas colocações sobre a reputação de Perassi e de 
Marquesi a linha diacrônica no que tange à referência presente de uma 
ação já ocorrida. Tomando o pensamento de Tybout e Calkins (2006), 
observa-se a existência de semelhanças e distinções entre a marca 
acadêmica e sua reputação, visto que a marca acadêmica representa 
associações que explicitam impressões que possibilitam ao indivíduo 
formar em sua mente uma entidade composta de valores acadêmicos, 
enquanto a reputação constitui a representação do conjunto de crenças 
acadêmica e opiniões coletivas deste meio que influenciam o 
comportamento do indivíduo com relação à cultura acadêmica. 

Schugurensky e Naidorf (2004, p. 998) deixam isso claro quando 
afirmam que a reputação da marca acadêmica inclui “as ideias dos 
acadêmicos a respeito dos objetivos de seus próprios trabalhos e das três 
principais funções da universidade ligadas à produção, transmissão e 
aplicação de conhecimentos acadêmicos (pesquisa, ensino e serviço à 
comunidade) ”. 

Surge a conjectura de uma imagem da marca acadêmica que 
simbolicamente antecipa a formação da ideia ou reputação. A este 
respeito, Orozco Toro e Ferré Pavia (2012), assinalam a importância da 
distinção entre a reputação e a imagem da marca. Ao inserir novos 
elementos à discussão do conceito, os autores afirmam que a imagem, 
assim como a identidade da marca, constitui elementos fundamentais na 
construção simbólica de produtos e serviços das organizações. Segundo 
a visão dos autores, enquanto a identidade acadêmica se estabelece na 
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concepção de sinais que permitam a identificação dos benefícios da 
marca e do seu status, assim como da comunidade e da cultura acadêmica, 
a imagem se estabelece na instância de recepção, onde o público possa 
visualizar a marca e associar aos produtos e serviços oriundos da 
academia, bem como de sua qualificação. A imagem, portanto, se 
distingue da reputação, sendo sua base, já que esta última constitui a 
consolidação da imagem da marca, sendo uma forma de conhecimento 
mais aprofundada desta imagem.  

A destacada qualificação oferecida pela marca constitui uma 
função da marca, mas não é a única função exercida por ela. Kapferer 
(2008), apresenta oito principais funções da marca em sua expressão ou 
exercício: (i) identificação; (ii) praticidade; (iii) garantia; (iv) otimização; 
(v) emblemática; (vi) continuidade; (vii) hedonística; e (viii) ética (Figura 
6). 
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Figura 6 - Funções da marca 

 
Fonte: Adaptado de Kapferer (2008, p. 22).  

 
As funções apresentadas por Kapferer (2008) constituem 

propostas que atendam aos anseios e necessidades do consumidor. 
Quanto mais completo o domínio da marca no exercício das funções, 
mais querida será a marca no mercado. Complementando esta visão, 
Urdan e Urdan (2013) explicitam que se trata de visualizar aquilo que se 
procura (i) com economia de esforços para a aquisição (ii) e certeza de 
encontrar um mesmo padrão de benefícios, qualidade ou satisfação, 
independentemente do espaço geográfico ou temporal na aquisição (iii). 
A marca deve, ainda, permitir a certificação de que a entidade atende ao 
melhor desempenho requerido (iv), com a confirmação da autoimagem 
de quem adota a marca ou da imagem proposta pela entidade em questão 
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(v). Ao mesmo tempo a marca deve possibilitar familiaridade e 
intimidade em seu acesso, transmitindo uma ideia de estabilidade (vi), 
sendo atrativa e encantadora a partir de expressões multissensoriais (vii), 
mas considerando uma relação responsável com a sociedade. 

Examinando as funções, pode-se assentir que as duas primeiras 
dizem respeito especificamente ao caráter simbólico ou conceitual, 
enquanto as demais dizem respeito ao caráter expressivo ou material. 
Enquanto as funções (i) e (ii) relacionam-se ao símbolo que possibilita a 
escolha do consumidor, as funções (iii), (iv) e (v) exprimem a segurança 
na decisão e as funções (vi), (vii) e (viii) expressam sentimentos e 
sensações na interação com o consumidor (URDAN; URDAN, 2013). 

 
3.3 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA MARCA ACADÊMICA 

 
O conhecimento da marca acadêmica se dá a partir de sua 

expressão e do acervo de sentidos construído pela informação da marca 
na mente do consumidor. Perassi (2016a) chama atenção às funções de 
identificação, representação e qualificação da marca para o 
gerenciamento de sua expressão. O autor revela que para esta tríplice 
função existem duas estratégias possíveis. A primeira utiliza a 
informação lógica na divulgação das qualidades objetivas e do 
desempenho dos produtos ou serviços. A praticidade é, em geral, a 
característica dominante nessa informação e a linguagem tem a referência 
como função predominante.  

A segunda diz respeito aos esforços para associar a marca a um 
estilo de vida, o que determina o predomínio da subjetividade, da 
expressividade e das emoções na construção de uma imagem positiva 
para os produtos e serviços oferecidos. Nesta linha de pensamento, 
assinala que a funcionalidade do produto ou serviço estabelece um caráter 
lógico e objetivo, enquanto a imagem da marca representa um fato 
psicológico e sua natureza subjetivo-afetiva privilegia as funções emotiva 
e estética da comunicação (PERASSI, 2016a). 
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3.3.1 Comunicação e conhecimento da marca 
 

O processo de comunicação da marca preconiza o planejamento e 
direcionamento estratégico, baseado em fundamentos específicos de 
expressividade e referência. Seguindo os preceitos relativos à 
comunicação da marca, Perassi (2016a) afirma que, o equilíbrio entre as 
dimensões física e abstrata no processo de comunicação referência a 
gestão deste. Segundo o autor, isso acontece porque a marca é constituída 
por duas realidades conjugadas. A primeira diz respeito à materialidade 
dos sinais, tais como formas, cores, texturas, etc., o que define sua 
visualidade. A segunda é determinada pela imagem mental originada da 
percepção do contato com a marca e seus referentes. Este segundo 
aspecto caracteriza a imagem da marca, a qual é formada pelos valores 
que lhe são atribuídos pelo público. 

Mariutti (2012) atenta ao fato de que quando a marca é 
reconhecida pelo público, foi percebida, identificada e representada por 
associações. Tais associações tem como função influenciar a imagem da 
marca ao oferecer sustentação no cumprimento de suas promessas. 
Ressalta que uma associação forte soma positivamente na comunicação 
e no posicionamento da marca. Tais associações são expressas pelas 
manifestações ou comunicação da marca.  

As manifestações visuais, sonoras ou linguísticas envolvidas na 
comunicação da marca, gerando impressões que ultrapassam os limites 
da significação, produzindo sentido a partir das impressões 
proporcionadas. Cabe ressaltar que, enquanto o significado é denotativo, 
o sentido é conotativo. De acordo com Costa, Ribas e Silva Filho (2011), 
o significado constitui a forma representativa de algo ou alguma coisa, 
sendo então o esgotamento da explicação ou definição do ponto de vista 
de sua extensão, o sentido traz a apreensão do conceito com suas 
variações poéticas e subjetivas. Ao passo que o significado se dá de 
maneira objetiva, o sentido envolve a subjetividade do ser na 
interpretação da coisa acessada. Os sentimentos e sensações determinam 
o sentido.  

Em se tratando da marca acadêmica, pode-se assentir que, o 
significado representa os elementos objetivos, práticas e recursos 
utilizados na mediação de produtos de informação e conhecimento, sobre 
os quais se define e explica a marca. O sentido, por sua vez, diz respeito 
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ao repertório de associações mentais que o consumidor utiliza para a 
formação da imagem da marca acadêmica, a partir de sua expressão 
(MIRANDA, 2011).  

Como assinala Perassi (2001) o estudo da significação da marca 
deve contemplar variados tipos de associação envolvidas em sua 
comunicação, inclusive as afetivas e intuitivas, uma vez que são os 
acervos sensível-afetivo (estético) e interpretativo (semântico) que 
determinam a atualização dos sentidos decorrentes da percepção do 
consumidor. 

O modelo matemático (Figura 7) proposto por Shannon e Weaver 
(1975), envolve a formação das associações mentais citadas a partir de 
três níveis da comunicação. O nível A é visto como o nível técnico, 
baseado nos meios e nos elementos; o nível B diz respeito à questão 
semântica, considerando a mensagem; e o nível C representa o nível da 
efetividade, observando o processo de comunicação. Os aspectos 
relacionados ao nível A ou técnico não dizem respeito a funcionalidade 
tecnológica. A percepção de qualidade é especialmente considerada no 
nível B, por ser este percebido como estético-semântico. O nível C ou 
nível da efetividade é considerado apenas de maneira indicativa, porque 
as evidências indicativas da qualidade da marca são coletadas e 
interpretadas diretamente da instância de emissão.  

 
Figura 7 - Diagrama esquemático do sistema geral de comunicação 

 
Fonte: Shannon e Weaver (1975, p. 35). 
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A figura 7 traz o diagrama esquemático do sistema geral de 
comunicação que apresenta o processo de emissão, transmissão e 
recepção de mensagens, considerando a mensagem, os agentes, sinais e 
fontes de interferência. No modelo de Comunicação proposto por 
Shannon e Weaver (1975) observa-se que a ideia principal é identificar a 
fonte das interferências nos canais utilizados para informação, 
considerando o transmissor, o receptor, a própria fonte de informação e 
o destino. O modelo, de cunho matemático, foi utilizado para identificar 
a diferença entre o sinal emitido e o sinal recebido originada nas 
interferências em processos de telecomunicação, sendo mais tarde 
adaptado para a comunicação como um todo. A expressão mais comum 
do modelo de comunicação de Shannon e Weaver (Figura 8) é 
apresentada por Jackobson (2003). 
 
Figura 8 - Fatores de comunicação 

 
Fonte: Adaptação de Jackobson (2003). 

 
Estudando o modelo, Jakobson (2003) identificou os elementos: 

(1) emissor; (2) mensagem; (3) receptor; (4) contato; (5) código, e (6) 
contexto. A partir desta configuração inseriu as funções da linguagem 
(Figura 9): (1) emotiva; (2) poética; (3) conativa; (4) fática; (5) 
metalinguística, e (6) referencial, relacionando-as aos elementos da 
comunicação (Figura 8).  
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Figura 9 - Relação entre os fatores de comunicação e as funções de 
linguagem 

 
Fonte: Adaptação de Jackobson (2003). 
 

Jakobson (2003) estabelece as funções da linguagem sobre os três 
pilares básicos da comunicação: a mensagem, o remetente e o 
destinatário. Designa primeiramente as funções referencial, emotiva e 
conativa. Pois, as outras funções são decorrentes dessas funções, como é 
apresentado a seguir: 

 função referencial, denotativa ou cognitiva: função básica 
da comunicação, direcionando-se ao objeto sobre o qual se fala 
e tratando, portanto, das relações entre a mensagem e seu 
referente. O contexto de referência neste estudo é a cultura 
acadêmica. Portanto, os aspectos ou elementos que são sinais 
indicativos da referência acadêmica devem ser referentes ao 
contexto acadêmico e representar seus valores. 

 função emotiva ou expressiva: caracterizada pelo modo como 
a mensagem reflete as emoções do emissor. Seu 
direcionamento é centrado no emissor e na sua relação com a 
mensagem, para que essa possa expressar uma atitude 
emocional, verdadeira ou simulada. Embora a cultura 
acadêmica tradicionalmente seja caracterizada por 
racionalidade e objetividade, a rede Internet se estabelece como 
campo de informação, de inovação e, igualmente, de 
entretenimento, inserindo a subjetividade no processo de 
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identificação desta cultura. A cultura e a linguagem que se 
consolidam nesta mídia são dinâmicas, coloridas e 
diversificadas, respeitando-se os recursos hipertextuais e a 
agilidade na produção de diferentes efeitos estético-
ilustrativos.  

 função conativa: direcionada ao receptor, através de sua 
relação com a mensagem, focando especificamente o modo 
como a mensagem o afeta. Pois, as expressões da marca são 
criadas para influenciar um determinado público. Os aspectos 
e elementos indicativos da marca acadêmica são direcionados 
e tendem a mobilizar o público interessado na cultura 
acadêmica, o qual se dispõe a agir no sentido de buscar e 
consumir produtos endossados por esta marca.  

 função fática: destinada a estabelecer, prolongar ou consolidar 
a comunicação, mantendo o canal aberto, em contato direto 
com a instância de recepção. No tocante a este estudo, cumpre 
a função fática toda referência exposta na rede Internet 
relacionada à cultura acadêmica ou que direciona o público 
para bancos de dados ou produtos especializados. Além disso, 
toda ferramenta ou referência que auxilia o público na busca 
por conteúdo acadêmico também cumpre a função fática.  

 função metalinguística: se direciona ao estabelecimento da 
competência própria da comunicação, buscando o 
entendimento correto da mensagem, por meio de reforços e 
redundâncias, compondo discursos de esclarecimento do 
conteúdo do próprio discurso. A função metalinguística da 
marca acadêmica está ligada ao nível técnico e ao nível 
semântico da sua comunicação. A mídia deve estar 
tecnicamente apta para transmitir os sinais, configurando-os de 
acordo com os códigos previstos. A linguagem acadêmica 
dispõe de uma semântica própria, que foi composta ao longo 
dos séculos. Assim, diferencia-se da literatura artística, do 
discurso jornalístico e da prosa cotidiana.   

 função poética ou estética: diz respeito à relação entre a 
mensagem e sua estrutura material. Consideram-se as 
características expressivas, formais e materiais, para 
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influenciar as respostas afetivas do público receptor. A marca 
acadêmica propõe uma poética própria, que é determinada por 
racionalidade e objetividade. Na forma clássica, com base na 
linguagem científica, a academia valoriza os substantivos e 
descredencia o uso de adjetivos e superlativos no discurso 
escrito. Além disso, há uma tendência à regulamentação formal 
ou formatação. Por exemplo, com o uso das normatizações da 
ABNT ou com a definição de modelos inspirados nessas 
normas. Porém, comumentemente, as produções acadêmicas, 
quando publicadas, assumem formatos diferenciados e 
apresentam aspectos subjetivos na diagramação e no layout 
final da publicação, por exemplo, considerando-se os aspectos 
visuais das capas. Assim como costuma acontecer com os e-
books e outros produtos digitais de origem acadêmica, a 
plataforma que apresenta, comunica e distribui estes produtos 
também pode assumir um formato que a diferencie das demais 
na rede digital.  

 
3.3.2 Eficiência na comunicação da marca acadêmica 

 
Esta eficiência se estabelece, conforme Calvo-Porral, Martínez-

Fernández e Juanatey-Boga (2014), a partir da credibilidade da marca que 
pesa as dimensões da experiência, da confiança e da simpatia. Para os 
autores, a credibilidade é característica da fonte emissora da mensagem, 
utilizando mídias dotadas de credibilidade junto ao público, linguagem 
adequada e, sobretudo, no contexto certo em que a identidade possa se 
manifestar de maneira positiva. Para Dias (2014) o conhecimento da 
marca se relaciona diretamente à vontade de recomendá-la. Neste caso, a 
marca é reconhecida por seus atributos técnicos e simbólicos em 
detrimento de outras marcas. Ocorre que, o processo de recomendação se 
estabelece como uma continuação da comunicação, o que representa a 
ampliação de meios para a transmissão da mensagem e denota a 
eficiência na gestão da comunicação da marca. 

Quando comunicação acontece de forma eficiente, o público 
receptor atribui à marca uma imagem de credibilidade, reconhecendo seu 
caráter simbólico. De acordo com Perassi (2016a), o espírito da marca 
tem um caráter subjetivo e ao mesmo tempo simbólico. O espírito diz 
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respeito aos aspectos imateriais do ente. No caso da marca, as funções de 
linguagem apontadas por Jakobson (2003) reforçam estes aspectos, 
reiterando o ideal de subjetividade e simbolismo presentes na marca, 
antes que esta se materialize de forma gráfica e estética na mente do 
público. Ao comunicar uma marca, a identidade, a reputação, tal como as 
informações e representações simbólicas estabelecem os ideais 
relacionados à marca, em termos de associações e imagens.  

Tomando como base as visões de Jakobson (2003) e Perassi 
(2016a), metaforicamente pode-se assentir que se o espírito é o ente que 
habita o corpo, no processo de comunicação, o espírito da marca habita a 
mídia na busca pela proporção de seu conhecimento. Examinando, então, 
as funções da comunicação em sua relação com a marca acadêmica, 
evidenciam-se dimensões, capazes de externalizar os aspectos imateriais 
ou, mais especificamente, o espírito da marca como sendo: (1) campo 
tecnológico (recursos envolvidos); (2) campo cultural (o público e seu 
ambiente); e (3) campo gerencial (o fluxo de operações envolvidas na 
comunicação e na distribuição dos e-books). Estas dimensões 
representam a possibilidade de arranjo capaz de proporcionar a eficiência 
no processo de conhecimento da marca acadêmica, ou seja, a 
possibilidade de compor um sistema capaz de mediar a marca acadêmica, 
considerando.  
 
3.3.3 Dimensão Tecnológica 

 
O campo tecnológico tem influenciado as relações sociais e 

comerciais ao longo dos últimos anos. Para Mazutti (2011) a tecnologia 
proporciona qualidade, agilidade e acesso a produtos e serviços. No 
campo da rede digital, as tecnologias contribuem para a produção e 
difusão de diferentes mídias e conteúdos (SILVA; SPANHOL, 2018). 

A dimensão tecnológica representa o viés funcional e vem 
assumindo uma dinâmica evolutiva, de tal sorte que proporciona 
“crescente dependência da sociedade pela tecnologia, criando um 
fetichismo de consumo tecnológico que resulta em diversos impactos e 
transformações, tanto na esfera individual, como na coletiva” (GIGLIO, 
2014, p.18).  

Na rede digital, a aplicação da tecnologia não pode ser observada 
de maneira estática, pois:  
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A evolução das tecnologias e mídias de 
comunicação trouxe mudanças significativas 
nos modelos de disposição da informação e 
construção do conhecimento. Os meios de 
comunicação têm sido significados e 
ressignificados constantemente a partir do 
contexto evolutivo da sociedade (SILVA; 
SPANHOL, 2018, p. 71). 
 

É possível observar que tal evolução oferece novas configurações, 
diferenciando a compreensão em função de suas aplicabilidades. É 
possível, constatar, inclusive, que as tecnologias de comunicações 
digitais e as práticas do comércio cultural “criaram um novo, poderoso e 
convergente panorama, cujo principal ativo econômico é o 
conhecimento” (GIGLIO, 2014, p. 18). 

Em função desta configuração a tecnologia do conhecimento se 
estabelece como um conjunto de “(...) ambientes, sistemas, processos, 
instrumentos ou objetos inteligentes e ativos, que capturam, armazenam, 
associam, criam, resgatam e distribuem conhecimento, desde que sejam 
conectados a uma fonte de energia” (PERASSI; RODRIGUES, 2011, p. 
52). 

 
3.3.4 Dimensão Cultural 

 
A dimensão cultural se compõe, inicialmente, a partir de um 

processo com significância material (EAGLETON, 2005). Laraia (2001) 
traz a ideia de que a cultura pode ser entendida sistematicamente a partir 
de uma percepção natural e antropológica. A concepção de cultura, nesta 
linha de pensamento, contempla tanto uma transcendência histórica 
quanto um posicionamento humano. Os fenômenos culturais direcionam 
as concepções necessárias para a concepção do que se entende como 
cultura: 

 
Cultura é uma dimensão do processo social, 
da vida de uma sociedade. Não diz respeito 
apenas a um conjunto de práticas e 
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concepções, como por exemplo se poderia 
dizer da arte. Não é apenas uma parte da vida 
social como por exemplo se poderia falar da 
religião. Não se pode dizer que cultura seja 
algo independente da vida social, algo que 
nada tenha a ver com a realidade onde existe 
(SANTOS, 2006, p. 44). 
 

A cultura se relaciona a tudo o que ocorre na vida social, incluindo 
as crenças, práticas, valores e objetos. A cultura está presente em todos 
os contextos e situações. É possível assentir que cada processo social 
existente como fenômeno numa dada sociedade representa uma dimensão 
que se denomina cultura. O conjunto de processos que se dá no meio 
acadêmico caracteriza e justifica a cultura acadêmica. Esta visão 
caracteriza a cultura como contexto num sentido sincrônico. O sentido 
diacrônico da cultura é representado pelo segundo conceito: 

 
Cultura é uma construção histórica, seja como 
concepção, seja como dimensão do processo 
social. Ou seja, a cultura não é "algo natural", 
não é uma decorrência de leis físicas ou 
biológicas. Ao contrário, a cultura é um 
produto coletivo da vida humana. Isso se 
aplica não apenas à percepção da cultura, mas 
também à sua relevância, à importância que 
passa a ter. Aplica-se ao conteúdo de cada 
cultura particular, produto da história de cada 
sociedade (SANTOS, 2006, p. 45).  
 

A cultura é, então, examinada como um território de construção 
temporal gerida na sociedade como produto de suas ações num devir 
histórico. Todas as descobertas, conquistas e conhecimentos gerados no 
meio acadêmico ao longo do tempo caracterizam também a cultura 
acadêmica. 

Os sentidos contextual e histórico da cultura compõem o campo 
cultural. Nesta linha, podem ser identificadas duas concepções 
diferenciadas de cultura. A primeira delas diz respeito a “(...) tudo aquilo 
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que caracteriza a existência social de um povo ou nação ou então de 
grupos no interior de uma sociedade” (...) A segunda concepção refere-
se “mais especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças, assim 
como às maneiras como eles existem na vida social” (SANTOS, 2006, p. 
24). 

Baitello Júnior (1997) assinala a importância da comunicação e da 
informação ao afirmar que estas constituem fatores relevantes à formação 
dos códigos culturais, ao fornecerem subsídios a este processo. Os 
códigos e fronteiras culturais têm sido objeto de estudo de semiotistas, 
entre os estudiosos desta linha se destaca Iuri Lotman. Américo (2012), 
ao estudar o pensamento de Lotman, assinala que a cultura se estabelece 
como um fenômeno social e informacional. Os semiotistas desta linha 
vêem a cultura como um texto composto por textos menores. Os textos 
estabelecem uma hierarquia e, ao mesmo tempo, se interconectam. O 
texto cultural é visto como um texto único, tendo uma única codificação 
ou como um conjunto de textos que apresenta códigos diversificados, 
interligados e que correspondem a uma memória coletiva. Na visão de 
Lotman, o texto é um sinal que representa determinado conteúdo, que em 
sua individualidade está relacionado à individualidade do próprio texto. 
Em síntese, cada texto cultural retrata uma cultura específica. 

A cultura como texto informa e interliga os agentes, estabelecendo 
uma identidade, um comportamento e levando a formação de novos 
elementos culturais ou mais informação. A cultura constitui um texto 
abrangente, que se compõe de outros textos ou conjuntos de textos 
hierarquicamente interligados que utilizam uma linguagem de referência 
(PERASSI, 2001).   

Para Perassi (2001), a visão de Lótman denota uma estruturação 
sistêmica da cultura sendo proposta pela coletividade, a qual se utiliza 
dessa estrutura para ordenar seu comportamento social. 
Complementando e reforçando esta visão, entende-se a cultura como “o 
verso inconsciente cujo anverso é a vida civilizada, as crenças e as 
predileções tomadas como certas que tem que estar vagamente presentes 
para que sejamos, de alguma forma, capazes de agir” (EAGLETON, 
2005).  

Perassi (2001) firma o entendimento de que a cultura é formada 
pelo conjunto de entidades espirituais, míticas e simbólicas, que habitam 
as mentes dos agentes sociais. A conservação, o desenvolvimento e a 
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multiplicação dessas entidades são garantidos por sua propagação, 
porque as impressões e ideias vão passando de uma mente para outra, por 
meio dos diversos recursos da expressão e comunicação.  

Na visão de Baitello Júnior (1997), a disseminação da informação 
e do conhecimento na rede digital, possibilita o acesso, a interação e a 
aquisição de forma diversificada e customizada à informação digital.  

De acordo com a visão de Gabriel (2012) é possível assentir que a 
dimensão cultural se manifesta a partir dos aspectos visuais das 
plataformas, explicitando estilos culturais de interação a partir da 
interface gráfico-digital. Primeiramente, antes de ser percebida como 
tipicamente informativa e funcional, a interface digital é observada como 
imagem luminosa e comumente fascinante.  

 
3.3.5 Dimensão Gerencial 

 
Com relação à dimensão da gestão, Drucker (2006) afirma que a 

organização como entidade não existe sem gestão, pois a primeira se 
resumiria, então, a um amontoado de recursos sem propósito definido e 
desorganizado.   

Stoner e Freeman (1994) conceituam a gestão como o processo de 
planejar, organizar, liderar e controlar a atividade da organização, usando 
os recursos disponíveis para alcançar os objetivos propostos e definidos 
com relação aos seus processos.  

A gestão é, portanto, a atividade relacionada a tomar decisões 
sobre recursos e objetivos. Para tanto, busca planejar, organizar e 
controlar o curso das ações organizacionais, arranjando os recursos sejam 
eles físicos, tecnológicos, materiais, humanos ou financeiros, para que se 
possibilite a obtenção do melhor resultado possível com a otimização dos 
recursos no curso das ações propostas (MAXIMIANO, 2011).  

Para Bonome (2012), dentre as aplicações das funções gerenciais 
destacam-se os campos logístico e mercadológico, como dimensões de 
comunicação e efetivação da satisfação com o público. As atividades 
logística e mercadológica dizem respeito aos recursos tangíveis e 
intangíveis envolvidos na atividade operacional. Oda (2008), por sua vez 
antecipa que, no campo informacional, o fluxo atividades relacionadas ao 
acesso de informações e conhecimento assume a característica gerencial, 
pois envolve estes elementos como ativo produtivo.  
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Gabriel (2010) afirma que a arquitetura das plataformas e o fluxo 
de processos e informações merece especial atenção como questão 
mercadológica. Vale ressaltar que a disposição das informações nas 
plataformas, tanto em âmbito interno quanto externo, é foco de atividade 
gerencial, com vistas a efetivação da comunicação da marca acadêmica.  
 
  



81 
 

 
 

4 MEDIAÇÃO DE INFORMAÇÃO E PRODUTOS EM 
AMBIENTES DIGITAIS  

 
A Sociedade do Conhecimento foi consolidada como realidade, 

sendo caracterizada pela pluralidade de meios de comunicação e sistemas 
tecnológicos de interpretação. Assim, é contraposta ao século XX, que 
foi marcado como a era industrial dominada pela mídia radiofônica e 
televisiva, com “modelos únicos de interpretação da sociedade, 
disseminados por sistemas midiáticos controlados e inacessíveis à 
maioria dos sujeitos” (PAVANATI, 2012, p. 58). Na Sociedade do 
Conhecimento há meios tecnológicos autônomos e capazes de produzir 
diferentes sentidos em interação com agentes humanos (PERASSI, 
2016a). Atualmente, a pluralidade de recursos e significados, cada vez 
mais, requer o conhecimento sobre mídia e mediação. 
 
4.1 MIDIA E SUPORTE DIGITAL 

 
O termo mídia é, normalmente, considerado no campo da 

comunicação, visto representar a transmissão de uma mensagem. Ainda 
num entendimento amplo, a palavra “mídia” advém da expressão inglesa 
“media”. A origem do termo “media” é latina, uma palavra indicativa do 
plural do termo “medium”, que significa “meio” em português. A palavra 
“media”, incorporada como “média” ou “mídia” aos dicionários 
brasileiros, foi muito divulgada neste país depois da ascensão e 
hegemonia da “mídia de massa”, ou em inglês “mass media”, no processo 
de comunicação massiva dos produtos decorrentes da “indústria cultural” 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1990).  

Numa compreensão mais aprofundada, o conceito de Perassi 
(2016a) sobre mídia, relaciona a mídia à representação de um suporte da 
informação ou veículo condutor e canal, por onde alguma informação é 
conduzida ou distribuída, designando os elementos que armazenam 
informação, especialmente quando esses elementos são portáteis ou estão 
interligados por canais de distribuição. É possível observar que a mídia 
se estabeleceu ao longo do tempo utilizando os sentidos dos agentes 
envolvidos. Contemplando os sentidos básicos do ser humano, tudo o que 
transmite alguma informação à visão, à audição, ao tato, ao paladar e/ou 
ao olfato, é tomado como mídia. 
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Considera-se, no sentido midiático, que a forma é tão importante 
quanto o conteúdo ou a função. Verifica-se que, o suporte para o 
armazenamento e transmissão da informação produz sentido no público 
antes da própria informação (PERASSI, 2016b). Isso acontece porque a 
expressão da marca e sua percepção se dá pela forma antes de se dar pelo 
conteúdo. Desta forma, a visão de McLuhan (1976), de que a mídia é a 
mensagem, se justifica. 

A respeito do caráter informativo da mídia, Perassi (2016a) 
assinala que, o que qualifica e valoriza a informação é seu aspecto 
inovador, construindo uma nova formulação para o conhecimento já 
estabelecido. No que tange ao processo de comunicação, quanto mais 
inovadora, original e inédita for a mensagem ou seu meio de transmissão, 
mais valor será atribuído à informação. A imprevisibilidade, representa 
valor. Contudo, na medida em que a mensagem contar com amplo 
repertório de possibilidades gramatical e estocástica, sua capacidade de 
informação se amplia. Ao mesmo tempo, na medida em que o repertório 
do receptor da mensagem for limitado, a audiência diminui, diminuindo 
igualmente sua eficácia. De acordo com o autor, a eficácia da mensagem 
depende da capacidade do emissor em encontrar um ponto de equilíbrio 
entre a máxima informação e a máxima audiência, as quais são 
inversamente proporcionais. A interação proporcionada pela mídia 
aumenta a eficácia. 

Ponderando a questão da eficácia e o papel que assume ao longo 
do tempo, nota-se que anteriormente predominava o uso de mídia passiva 
como suporte de registro e canais de transmissão do conhecimento. A 
mídia adotava, então, o direcionamento em único sentido, não 
proporcionando interação. Os registros e a comunicação eram suportados 
por livros, notas, memorandos escritos e outros registros ou mensagens 
sobre papel que, ainda hoje, circulam nas organizações (PERASSI, 
2016a).  

Vanzin (2005, p. 64) traz a visão de que “Os ambientes 
hipermidiáticos operam diretamente com o concreto e com a sensível, 
principalmente nas dimensões visual, auditiva e sinestésica (das imagens 
em movimento)”. É possível perceber que o ambiente permeado pela 
predominância da mídia é capaz de gerar sentido à vida social a partir da 
facilitação do acesso à informação.  
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Com o advento e o desenvolvimento da mídia eletrônico-digital, 
multimídia, hipertextual, interligada em rede, foi possível ativar e 
dinamizar a captura, o armazenamento, a interatividade, o agrupamento, 
o resgate a distribuição e a produção de informações. Desta forma, foi 
estabelecida a interação entre a mídia e o público, produzindo sentidos 
com maior eficácia e caracterizando-a como mídia ativa (PERASSI, 
2016a). 

A gestão da mídia é referenciada por Perassi (2016a) como o 
processo de comunicação e informação, seja ele realizado por um agente 
biológico ou tecnológico, desde que a informação seja validada pelo 
agente humano. Na produção de sentido, as dimensões deste processo são 
concebidas sob as ênfases estética, semântica e efetiva. Enquanto a 
dimensão estética tem função lúdica e estilo expressivo, sendo vista como 
atributo associativo direto. Já a dimensão semântica possui uma função 
ilustrativa, de cunho naturalista e a dimensão efetiva se apresenta com a 
função explicativa de caráter simbólico. Estas últimas são ponderadas de 
caráter associativo indireto. Levando em conta os objetivos de 
comunicação e informação, a busca pelo equilíbrio entre estas dimensões 
representa a principal função da gestão da mídia. 

A este respeito, Gabriel (2012) afirma que, à medida em que a 
proliferação de tecnologias e plataformas digitais de informação e 
comunicação geram novas possibilidades e complexidades na Sociedade 
do Conhecimento, surgem novas formas de interação, hibridação e 
convergência entre a arte, a ciência e a tecnologia. Eleva-se, então, a 
produção de sentidos e significados. Neste cenário a mídia passa a 
subtrair diferenças, romper barreiras e aproximar as pessoas, atuando de 
forma ativa na informação e geração de conhecimento.  

Em tempo, o entendimento da mídia como parte física da 
informação ou do conhecimento, cujo objetivo concentra-se na produção 
de sentidos nos agentes envolvidos abre caminho para os diversos 
significados que esta possui em diversos campos do conhecimento. 
Fialho (2011) assinala que a riqueza de estímulos, proporcionada pela 
profusão midiática deve ser acompanhada pela conexão e pelo acesso ao 
patrimônio cultural que se estabelecem não apenas pelos produtos e 
coisas, mas pelos “saberes e sabores que vão se perdendo ante a 
inclemência do tempo” (FIALHO, 2011, p. 197). 
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A conexão e o acesso ao patrimônio cultural se dão em cada campo 
da ciência pelo sentido que a mídia representa. Enquanto no campo do 
design, por exemplo, a ideia de mídia está centrada no desenvolvimento 
do formato, na Engenharia e Gestão do Conhecimento, a mídia se 
estabelece como estância de arquitetura de suporte à informação, de 
maneira ativa. 

A criação e o desenvolvimento dos agentes tecnológicos 
“inteligentes”, que podem ser declarados agentes ativos, autônomos e 
capazes de organizar informações em novas informações ou 
conhecimentos, propõem a ampliação do conceito de conhecimento. 
Ampliando o conceito anteriormente proposto, indicasse que o 
conhecimento é o estado interno de agentes humanos, bem como de 
agentes tecnológicos “inteligentes”, que resulta da entrada e do 
processamento da informação e da realização de tarefas (PERASSI, 
2016a). 

Isso propõe o desenvolvimento e a gestão da “mídia do 
conhecimento” como sistema integrador de agentes com autonomia 
lógica, ou seja, humanos e tecnológicos “inteligentes”. Agentes 
tecnológicos do conhecimento são meios: ambientes, sistemas, 
processos, instrumentos ou objetos inteligentes e ativos, que capturam, 
armazenam, associam, criam, resgatam e distribuem conhecimento, 
desde que sejam conectados a uma fonte de energia, assim como sejam 
ativados e interligados a um sistema de comunicação e, ainda, sejam 
gerenciados por softwares.   

No que tange aos campos do saber, nota-se que a evolução 
midiática influencia a vida das pessoas ao inserir agentes tecnológicos do 
conhecimento, como possibilidades digitais. A mídia do conhecimento 
afeta diretamente os ambientes, conferindo novas funcionalidades, do 
mesmo modo que possibilidades de interação e experimentação, 
expandindo o conhecimento (GABRIEL, 2012). 

Com relação ao campo de conhecimento interdisciplinar da 
Engenharia e Gestão do Conhecimento, Perassi (2016a) salienta que, 
enquanto a engenharia é responsável pela produção de artefatos e 
tecnologias, como recursos do conhecimento, a gestão se responsabiliza 
pelo planejamento, organização, uso e controle deste conhecimento e a 
mídia oferece recursos de suporte e mediação do conhecimento. A área 
de mídia tem entre suas aptidões a captura, o armazenamento, a seleção, 
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a sistematização, a produção, o resgate e a distribuição do conhecimento, 
de acordo com necessidades específicas das corporações ou organizações 
sociais.  

Giglio (2014) afirma que a mídia digital permitiu que, 
praticamente, todo o acervo de conhecimentos da humanidade fosse 
depositado em bases interligadas, compondo uma ampla rede de dados. 
A rede é acessada com rapidez de qualquer lugar do mundo, com baixas 
possibilidades de ocorrerem deformações ou erros. A amplitude das 
conexões e a velocidade de transmissão do sistema eletrônico-digital 
promoveram o desenvolvimento da televisão digital integrada ao 
processo de convergência.  

A este respeito, Perassi (2016a) coloca que tradicionalmente, os 
diferentes meios foram estruturados priorizando-se a plasticidade ou a 
perenidade da informação. Por exemplo, o barro molhado é bem plástico 
e permite a produção de diferentes informações visuais, sejam gráficas 
ou volumétricas. Porém, depois de seco o barro perde plasticidade e 
pereniza a informação produzida. As folhas de papel organizadas como 
cadernos, oferecem suportes para informações decorrentes do uso 
plástico da tinta de uma caneta. Depois que a tinta seca perenizando a 
mensagem, é possível virar a página da mídia caderno e compor outras 
informações na superfície da próxima folha do caderno. Portanto, um 
caderno é uma mídia que oferece uma solução aceitável entre plasticidade 
e perenidade.  

A mídia digital em pequeno formato representa a solução mais 
eficiente entre plasticidade e perenidade. Pois, o suporte gráfico-digital é 
constantemente plástico e, em qualquer momento, a informação pode ser 
perenizada de maneira codificada, ocupando o mínimo de espaço. 

 
4.2 CONHECIMENTO, MÍDIA E PERCEPÇÃO 

 
O conhecimento é notado como o proceder do ato vivencial. Fialho 

(2011) coloca que o ser, assim como a criança, além do pensar-sentir-agir 
precisa saber. O saber como expressão do conhecer é concebido e 
normalizado ao longo da história por diversos pensadores e estudiosos. 
Assume-se, para este estudo, um recorte semiótico desse entendimento. 

A dimensão normativa do conhecimento foi objeto de pesquisa de 
estudiosos como Peirce, Morris e Mukařovský, podendo ser aplicada ao 
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conhecimento da marca. Neste sentido, examina-se os estudos de Charles 
Peirce (1839-1914) sobre as três áreas do conhecimento: (1) Estética, 
como a área que estuda as percepções e os sentimentos; (2) Ética, como 
a área que estuda as percepções e as ações, e (3) Lógica ou Semiótica, 
como a área que estuda as percepções e as ideias ou pensamentos. Peirce 
tomou estas três áreas como ciências normativas para a explicação de 
todo o conhecimento possível. 

Nota-se que a partir dos estudos de Peirce, Charles Morris (1901-
1979) também desenvolveu estudos em Semiótica, propondo então uma 
teoria própria, cuja contribuição mais influente foi o conjunto de três 
conceitos: (1) sintaxe, (2) semântica e (3) pragmática, incluindo a função 
prática do signo.  

Ainda, na busca pela compreensão da formação do conhecimento, 
foram ponderados os estudos das funções da linguagem (JAKOBSON, 
2003) e das funções do objeto (MUKAŘOVSKÝ, 1993); o estudo das 
ciências normativas de Peirce, bem como os estudos de Semiótica de 
Peirce (1993) e Morris (2010), reforçam a tríade: (1) expressão estética; 
(2) significação ou semântica, e (3) atuação prática (Quadro 3). Os 
aspectos estéticos, semânticos e práticos definem neste trabalho as três 
instâncias da mediação da marca acadêmica a partir da apresentação, 
oferta e distribuição do e-book, bem como de outros produtos de 
informação e conhecimento. 
 
Quadro 4 - Ciências e funções normativas  

INSTÂNCIAS DE PERCEPÇÃO, SIGNIFICAÇÃO E ATUAÇÃO 

PEIRCE MORRIS MUKAROVISKY CARACTERÍSTICA 

Estética Sintaxe Função estética Expressão emotiva 

Semiótica Semântica Função teórica Conteúdo simbólico 

Ética Pragmática Função prática Ações e funcionalidade 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

O quadro 4 apresenta a equivalência entre as classificações, 
permitindo a ideia da dimensão lógica necessária à formação do 
conhecimento. Refletindo sobre o pensamento de Peirce (1993), é 
possível assentir que o ser humano percebe e atua a partir de três fontes 
de conhecimento: (1) a primeira fonte é determinada pelo conjunto de 
suas sensações, que são reconhecidas na mente sendo provenientes do 
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próprio corpo ou decorrentes da ação do mundo externo sobre o corpo;  
(2) a segunda fonte do conhecimento, portanto, é a materialidade do 
mundo exterior que oferece estímulos ao corpo promovendo sensações e 
percepções; e (3) a terceira fonte do conhecimento é composta por 
informações convencionadas como linguagens oficiais, que são 
estabelecidas pela cultura para informar os próprios conceitos culturais. 
As informações culturais propiciam a nomeação das sensações, 
compondo os signos, assim como oferecem os recursos lógicos para a 
interpretação dos saberes propostos pelas sensações (MIRANDA, 2011).  

O conhecimento posteriormente identificado, nomeado e descrito 
como conhecimento “tácito” por Michael Polainyi (1891-1976) foi, 
anteriormente, indicado como conhecimento “estético” por Alexander 
Baumgarten (1714-1762). O conhecimento estético emerge diretamente 
da relação entre vivências e sensações em interação com os sentimentos, 
caracterizando o conhecimento empírico, como resultado da relação 
afetiva direta e pragmática do ser humano com a materialidade do mundo. 
O conhecimento teórico, contudo, é tipicamente ideal, cognitivo, como 
consequência da interpretação das sensações e das experiências, com 
base em convenções que determinam os conceitos abstratos ou formais, 
os quais são desenvolvidos e propostos pela cultura. 

Os aspectos perceptíveis do signo, primeiramente, caracterizam 
sensações e promovem o conhecimento empírico, estético ou tácito. 
Entretanto, apesar de útil, esse conhecimento apreendido, que não foi 
devidamente codificado, também, não é logicamente explicitado. Assim, 
um signo é a instância que associa convenções e sensações, fazendo com 
que as apreensões possam ser explicitadas, através de alguma linguagem 
socialmente codificada. Por exemplo, ao sentir-se algo diante de algum 
objeto ou ser vivo é possível dizer “medo” ou “macio”. O termo “macio” 
foi previamente associado ou codificado para explicitar uma sensação 
tátil. O conjunto de letras apresentados nesta ordem: m, a, c, i, o, é um 
signo que explicita uma sensação que só é vivenciada de modo tácito. 

Para Peirce (1993), todas as coisas e o próprio homem são 
entidades semióticas, apresentando as três dimensões propostas: (1) 
estética, porque provocam sensações e sentimentos; (2) lógica, porque 
sugerem interpretações ou associação com alguma convenção cultural; e 
(3) ética, porque participam de ou induzem a ações. Essas mesmas 
dimensões caracterizam a fenomenologia proposta por Peirce (1993), 
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sendo que o campo estético demarca a categoria fenomenológica 
denominada de “primeiridade”; o campo empírico-material demarca a 
categoria denominada de “secundidade”, e as relações entre as sensações 
e as convenções culturais caracterizam a “terceiridade”. A terceira idade 
promove o surgimento do “interpretante”, como síntese mental da 
percepção e da interpretação do signo. 

O quadro 5 apresenta uma adaptação do quadro 3, visando 
representar a situação particular que é tratada neste estudo. 

  
Quadro 5 - Ciências e funções normativas da qualidade percebida em 
plataformas 

  INSTÂNCIAS DE PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE E-BOOKS 

PEIRCE MORRIS MUKAROVIS
KY 

CARACTERÍS
TICA 

CAMPOS 

Estética 
Semiótica  

Sintaxe 
Semântica 

Função estética 
Função teórica  

Expressão 
emotiva 
Conteúdo 
simbólico  

(1) estético-
simbólico 

(3) lógico-
simbólico 

Ética Pragmática Função prática Ações e 
funcionalidade 

(2) ético-
prático 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

O quadro 5 apresenta a relação entre os campos. Tomando-se a 
interpretação do quadro observam-se os campos na ordem em que se 
apresentam ao usuário ou consumidor em seu acesso à informação: (1) 
estético-simbólico, (2) ético-prático e (3) lógico-simbólico. Destaca-se, 
na função estético-simbólica, a interrelação entre a expressão emotiva e 
o conteúdo simbólico. As sensações e sentimentos referem interpretações 
e associações ligadas ao arcabouço cultural disponível. Ao mesmo tempo, 
a função ético-prática refere-se à funcionalidade estrutural e organizadora 
da apresentação, comunicação e distribuição, decorrente do layout e da 
diagramação dos e-books, bem como do layout da estante virtual tem 
singular importância. A função lógico-simbólica refere-se à interpretação 
cultural da informação apresentada. A respeito das funções, Giglio (2014, 
p. 118) assinala que, “(...) o acesso aos benefícios funcionais repercute 
nos âmbitos emocionais e de autoexpressão, porque promove satisfação 
e autoestima no consumidor (...)”. 
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Salienta-se que a característica de cada uma das normas, 
estabelece a forma como o objeto é percebido. Neste estudo, por exemplo, 
contempla-se a sintaxe dos elementos da plataforma digital de 
distribuição do e-book apresentada na interface gráfico-digital cumprindo 
a dupla função de expressar esteticamente o e-book (função estético-
simbólica) e de organizar funcionalmente as informações do layout 
(função ético-prática). Portanto, não é a função ético-prática de objeto de 
leitura que é aqui destacada, porque isso caracteriza a finalidade do 
produto. Trata-se da finalidade prática da apresentação visual do produto 
que é a de promover de maneira rápida e sucinta o conhecimento sobre a 
existência do produto e o que ele oferece.  
 
4.3 SUPORTE E OFERTA DE E-BOOKS E PRODUTOS DIGITAIS 
ACADÊMICOS 

 
As práticas e recursos utilizados na mediação da marca acadêmica 

a partir da apresentação, comunicação e distribuição de e-books é aqui 
interpretada sob os aspectos propostos, tendo em vista as práticas e os 
recursos da plataforma e da interface digital. Do mesmo modo, são 
considerados aspectos estético-simbólicos da apresentação dos produtos 
na estante virtual. Além da eficiência do sistema, a marca é especialmente 
qualificada devido à significação sócio-cultural atribuída à aparência da 
interface gráfico-digital e da representação dos produtos. 

Os aspectos estético-simbólicos na apresentação dos produtos 
digitais têm sua representação denotada tanto pela visualidade dos e-
books e outros produtos digitais, quanto pelas estantes virtuais em sua 
expressão na interface gráfico-digital. A este respeito, salienta Castro 
(2010) que as formas e cores apresentadas na interface gráfica constituem 
um conjunto material que expressa a marca e produz sentido. 
Complementa que, “A composição da interface gráfica considera todos 
os elementos, mas os organiza para serem apresentados na tela de vídeo, 
estabelecendo prioridades diferenciadas com valorização de formas e 
cores institucionais” (CASTRO, 2010, p. 22). 

Zwirtes (2016), complementa a visão de Castro, ao afirmar que a 
comunicação e o entendimento entre a organização e o usuário acontecem 
a partir da utilização de elementos gráficos disponibilizados na interface 
e que as interfaces devem ser adequadas às diferentes realidades 
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particulares das diversas organizações. Ao que se infere serem estas 
realidades objeto da atividade organizacional, bem como da identidade 
cultural em que esta se insere. 

Com relação aos elementos gráficos, Dias (2014) salienta que estes 
recursos decorrem da organização e da seleção das informações aplicadas 
na composição das interfaces gráficas. O autor destaca que a interface 
gráfico-digital, enquanto mídia, deve ser organizada para permitir a 
comunicação e a interação afetiva, buscando transmitir informações 
pertinentes e influenciando a maneira de pensar e agir do usuário.      

A este respeito, Castro (2010) afirma que, a composição da 
interface gráfico-digital expressa valores estéticos e simbólicos 
relacionados à marca do emissor, além de cumprir quesitos funcionais, e 
que a qualidade da experiência vivida pelo usuário em sua interação com 
a marca, seus atributos, valores define o sucesso ou insucesso da 
interface. Ao ser dinamizado por hyperlinks, passa a realizar funções 
interativas além de apresentar imagens fixas ou dinâmicas. Por ser 
experimentado em observação imediata, primeiramente, fascina o 
observador com diferentes formatos, texturas visuais e cores vibrantes e 
luminosas.  

Desta forma, pode-se assentir que comunicar a marca a partir de 
uma plataforma acadêmica em sua composição na interface gráfico-
digital requer um planejamento e organização de recursos que privilegie 
os aspectos estético-simbólicos, proporcionando uma interação afetiva e 
destacando o acesso à elementos característicos do ambiente e da cultura 
acadêmica. Considerando que a experiência de interação prática impacta 
na relação afetiva, pode-se destacar especial atenção a escolha e 
disposição dos elementos funcionais da plataforma com a marca 
acadêmica e salientar que a experiência positiva auxilia na comunicação 
e conhecimento da marca.  Salienta-se que “(...) se as ações, a navegação 
e a busca pelas informações forem fáceis, o usuário terá uma experiência 
positiva, isso irá interferir na comunicação de uma identidade forte, 
fazendo com que o usuário volte a navegá-lo outra vez” (ZWIRTES, 
2016, p. 80).  

A funcionalidade da plataforma se estabelece na composição das 
práticas e no agrupamento lógico de recursos tecnológicos capazes de 
apresentar, comunicar e distribuir os e-books e outros produtos digitais. 
Gabriel (2012) assinala que a vantagem das plataformas reside 
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justamente em alavancar atividades específicas com maior amplitude do 
que as tecnologias isoladas que as formam. Outra vantagem diz respeito 
ao fato de que as plataformas digitais fomentam a explosão de conteúdo 
e de soluções em tempo real. Nesta linha de pensamento, as plataformas 
com a marca acadêmica precisam oferecer recursos que permitam busca, 
interação e aquisição dos produtos digitais, além de apresentar elementos 
que proporcionem a identificação da marca. 

Os aspectos ético-práticos assumem premência a partir das 
tecnologias disponíveis e facilidade de acesso aos produtos digitais, 
presentes na plataforma. Os sistemas de avaliação da obra constituem o 
conjutnos de elementos representativos da reputação e antecipam a 
escolha a direcionar a experiência do consumidor. Farmer e Glass (2010) 
afirmam que a reputação se estabelece como elemento sistêmico nas 
relações de consumo na Internet. Para os autores citados, a reputação se 
compara a um átomo constituído de partículas: uma fonte, uma 
reivindicação e um alvo. A reputação pode ser estabelecida através da 
atribuição de estrelas, indicações, opiniões e outros comentários.  

Similarmente, a facilidade de acesso exerce função ético-prática 
pois consolida a relação de aquisição e consumo do produto digital. A 
disponibilidade de links para acesso direto ou para download do livro 
eletrônico se tornam fundamentais para o exercício desta função. Outros 
elementos como códigos de barra, números seriais e mais recentemente 
QR Codes6 explicitam as questões ético-práticas relacionadas ao acesso. 

Ao mesmo tempo, ressalta-se que a organização e a classificação 
das obras disponíveis estabelecem as questões ético-práticos em termos 
de funcionalidade, assim como exerce a função semântica de relacionar 
classes lógicas para a escolha dos e-books e demais produtos de 
informação e conhecimento.  

Os aspectos lógico-simbólicos, cujo foco é o efeito semântico, 
representam a dimensão do entendimento da mensagem emitida tanto 
pela plataforma quanto pelo conjunto de recursos tecnológicos nela 

                                                           
6 QR Code (Quick Response Code) é um código, de 2 dimensões (2D), composto 
por vários módulos de cor preta, dispostos em diferentes lugares sobre um fundo 
branco, sendo o QR Code, considerado por muitos, como uma outra versão do 
comum, Código de Barras (1D). Entre as duas tipologias, a diferença mais 
evidente, está na representação gráfica, de ambos (FREITAS, 2017). 
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agrupados. A significação das mensagens decorre da estética, da sintaxe 
e das convenções culturais presentes em todos os elementos 
informacionais, inclusive os e-books e demais produtos digitais 
distribuídos pela plataforma. Barreto (1999) afirma que, a “sensibilidade 
na percepção do conteúdo semântico dos produtos de informação pelos 
sentidos e pela consciência” se dá pela própria “manifestação do 
fenômeno da informação”. Este fenômeno, na visão do autor, “mostra-se 
pela transformação de estruturas simbólicas, em realizações de uma 
consciência individual ou coletiva” (BARRETO, 1999, p. 1).  

Com base na visão de Barreto (1999), observa-se que os e-books e 
outros produtos digitais de informação e conhecimento são percebidos 
por sua função estética, diante de um observador que assume uma atitude 
estética. Por outro lado, são percebidos por sua função lógico-simbólica, 
diante de um observador que assume esta postura. Observa-se, também, 
que o simbólico representa um olhar adiante e esse é o olhar da cultura 
acadêmica. Nos e-books acadêmicos, geralmente, a função lógico-
simbólica coincide com a formalidade representada pela cultura 
acadêmica. Assim, ao mesmo tempo em o leitor busca conteúdo útil, pelo 
interesse em pesquisar e aprender, o formalismo apresentado pelo e-book 
em seu aspecto informacional inicial remete ao simbolismo da cultura.  

No conjunto dos aspectos percebidos, antes de haver um 
conhecimento completo e detalhado de seu conteúdo, os aspectos visíveis 
são percebidos por seu valor afetivo, o qual se baseia numa composição 
que privilegia os aspectos lógico-simbólicos que informam sobre o e-
book. De acordo com Miranda (2011), a própria imagem da capa do e-
book como representação de obra literária exerce a função lógico-
simbólica. Embora se possa destacar que o e-book não necessita de capa 
para se apresentar ou para se equiparar simbolicamente ao livro impresso, 
a capa exerce o simbolismo necessário para que este seja reconhecido 
como tendo origem acadêmica. Sua disposição na estante virtual se torna 
elemento fundamental às questões simbólicas relacionadas a distribuição 
do e-book. Tais disponibilidades são, ainda, acompanhadas pelo 
simbolismo da marca e da imagem que ela proporciona. Em tese, quanto 
maior o formalismo, maior a identificação com o acadêmico. 

O mesmo acontece com a estante virtual na plataforma. O arranjo 
de formas, cores e informações (Figura 10), permite que a experiência 
sensorial estabeleça uma relação de conhecimento, como também a 
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aprovação ou não da estante, com relação ao contexto acadêmico. 
Embora, se reconheça que, no caso da plataforma de distribuição de e-
book acadêmico, se faça necessário uma certa formalidade para expressar 
a identidade do site na rede Internet, não se observa nenhuma diferença 
específica entre a funcionalidade das plataformas. Mesmo que a função 
estética esteja evidente, a organização e o formalismo presentes nas 
plataformas que distribuem o e-book acadêmico, despertam a 
identificação e o interesse do observador. Ao acessar a plataforma, a 
aparência conta, mas a experiência centrada nos aspectos lógicos e 
práticos é que possibilita ao consumidor permanecer no local. 
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No que diz respeito aos aspectos lógico-simbólicos, observa-se 

ainda que, o motivo do público a acessar a plataforma e, mais 
especificamente, sua estante virtual é indicado pelo conjunto de 
metadados disponibilizados ao buscador. De acordo com Miranda 
(2011), os metadados constituem o conjunto de informações sobre a 
plataforma que disponibiliza o e-book, representando a descrição do 
produto digital ou do seu sítio de distribuição, mesmo antes de qualquer 
impressão estética. Estes dados representam, em última instância, os 
resultados da pesquisa realizada pelo buscador na rede digital Internet. A 
função semântica concernente aos aspectos lógico-simbólicos antecede, 
então, a escolha pela plataforma, denotando a presença de fatores 
tecnológicos e gerenciais. 

Com base no exposto, observou-se nas plataformas os elementos 
relacionados aos campos (1) estético-simbólico, (2) ético-prático e (3) 
lógico-simbólico. Após estudo realizado em seis plataformas que 
oferecem e-books e outros produtos de informação e conhecimento 
(Apêndice B) foi possível formar uma visão das práticas e recursos 
envolvidos na sistemática de mediação da marca acadêmica, 
considerando a apresentação, a comunicação e a distribuição do e-book a 
partir dos aspectos estéticos, éticos e lógicos envolvidos (Quadro 6). 
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Quadro 6 - Descrição de plataformas de distribuição de e-book 
Plataformas Características Gerais Página de apresentação do E-book 
 
 

 
 
Google Books 
(Google Livros) 
 

 
 
Marca, número de títulos 
resultantes da pesquisa. Título da 
obra (hiperlink), Capa, link de 
acesso à página, autor, ano, texto de 
apresentação. 

Sistema de visualização da obra (zoom in, zoom out, 
link, tela cheia, adição à biblioteca, escrever resenha, 
sumário, texto da obra), Capa, sistema de 
recomendação e reputação; título; sistema de pesquisa 
interna ao livro. Link de acesso as informações sobre 
o livro (título, capa, autor, editora, ano, apresentação 
do livro e sistema de pesquisa interna ao livro. 
O que estão dizendo (resenhas), estatística de 
avaliação de usuários com estrelas. Livros 
relacionados; páginas relacionadas, conteúdo, termos 
e frases comuns; passagens mais conhecidas, sobre o 
autor; informações bibliográficas; QR Code). 

 

 
 

 
Amazon Books 
(Amazon Livros) 

 
 
Apresentação comercial para busca 
e apresentação de livros para 
compra. Capa, título, ano, autor, 
preço e estrelas de reputação.  

 
Capa, título (idioma), ano, autor, preço, apresentação 
do livro, outras opções de compra relacionada, 
detalhes do livro e avaliação de clientes (estrela e 
descritivo). Opção para compra e compartilhamento 
da oferta. 

 
 
 

 
 
Cultura Acadêmica 
 

 
Cabeçalho com marca gráfica e 
sistema de busca para obras por 
autor e palavras-chave. 
Apresentação das notícias de 
lançamentos, convênios e coleções. 
Janela dinâmica apresentando obras 
disponíveis e seus respectivos 
formatos: capa, formatos 
disponíveis, título, autor, preço (se 
houver). 

 
 
Área da obra, capa, formato, título, autores e sinopse. 
Sistema de avaliação de usuários por estrelas. Link 
para download da obra e informações bibliográficas. 
Sobre os autores (currículo resumido). Outras obras 
dos autores e sugestão de leitura. 

 
 
 

 
Pimenta Cultural 

 
 
Logo, capa de livro em oferta, 
vídeo relacionado e cópia de post 
em rede social.  
Acesso a estante: download 
gratuito, com capas e QR Code.   

 
 
 
 
Capa, título, autor, editora, ano e ISBN. Links de 
formatos e locais disponíveis para download, lista de 
capítulos do livro. 

 
 
 

 
Princeton University Press 
(Editora da Universidade de 
Princeton) 

 
 
 
Marca gráfica e sistema de busca. 
Apresentação de títulos disponíveis. 

 
 
 
Capa, título, autor, dados bibliográficos, link de 
compra e acesso a capítulos. Texto com sinopse do 
livro, tabela de conteúdo, carrinho de compras. 

 
 
 

 
MIT Press 
(Editora da MIT) 
 

 
 
Logo, sistema de busca, link de 
chamada e canal para comunicação 
com autores, janela manual, com 
capa, título, autor e sinopse 
resumida. Browse para acesso por 
área: lista com capa, título, autor e 
sinopse.  

 
 
Capa, redes sociais para compartilhamento, opções de 
compra, preço e ISBN por formato. Título, autor, 
sinopse, sobre os autores, depoimentos. Link para 
sumário, link para prefácio.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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O quadro 5 apresenta aspectos característicos das plataformas, a 
partir dos quais se procedeu o estudo das práticas e recursos utilizados no 
processo de mediação. O que se pode observar é que, excetuando a marca 
acadêmica, não foram encontrados recursos estéticos, funcionais ou 
simbólicos que objetivamente proporcionem distinção imediata entre 
uma plataforma acadêmica e uma plataforma não acadêmica. Com base 
no estudo, observou-se que as plataformas contêm em sua página inicial: 

1. Identificação - com explicitação marca gráfica institucional 
(Figura 11); 

 
 Figura 11 - Apresentação da marca gráfica da Princeton University Press 

 
Fonte: Princeton University Press (2017) 
 

2. Sistema de busca interno para acessar e-books específicos 
(Figura 12); 

 
 Figura 12 - Sistema de busca interna 

 
Fonte: MIT Press (2017). 
 

3. Janela dinâmica - com apresentação de notícias e lançamentos 
(Figura 13); 
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Figura 13 - Janela dinâmica 

 
Fonte: Cultura Acadêmica (2017). 
 

4. Estante virtual – apresentação dos e-books (capa, título, autor, 
sinopse resumida, link para acesso, reputação, QR Code e carrinho de 
compras) dispostos em colunas (Figura 14). 
 
Figura 14 - Estante virtual 

 
Fonte: adaptado de Cultura Acadêmica, Amazon Books e MIT Press, (2018). 
 

Com relação a página de cada e-book e seu acesso, de uma forma 
geral, observou-se: 
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1. Apresentação de informações bibliográficas – capa do e-book, 
título, autor, editora, ano, ISBN, número de páginas (Figura 15); 

 
Figura 15 - Informações do E-book  

 
Fonte: adaptado de Google Books, na Amazon Books e Princeton University 
Press (2017). 
 

2. Apresentação da sinopse (Figura 16); 
 
Figura 16 - Sinopse 

 
Fonte: Cultura Acadêmica (2017). 
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3. Acesso ao conteúdo textual da obra – link para acesso ao 
prefácio, sumário, e passagens importantes da obra (Figura 17); 
 
Figura 17 - Acesso ao Conteúdo 

 
Fonte: adaptado de Google Books (2017). 
 

4. Currículo do autor – currículo resumido, 
preferencialmente com acesso ao currículo acadêmico, no caso brasileiro 
o Currículo Lattes (Figura 18); 
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Figura 18 - Currículo do Autor 

 
Fonte: elaboração do autor (2018) 
 

5. Links para download – links para formatos disponíveis e 
locais disponíveis para baixar (Figura 19); 
 
Figura 19 - Opções de Download 

 
Fonte: Cultura Acadêmica (2017). 
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6. Sistema de reputação – avaliação por estrelas e depoimentos 
dos leitores (Figura 20); 

 
Figura 20 - Avaliação de Clientes 

 
Fonte: Amazon Books (2017). 
 

7. Opções de demanda – acesso a compra e de compartilhamento 
da oferta do e-book em redes sociais (Figura 21); 
 
Figura 21 - Opções de Compra e Compartilhamento 

 
Fonte: MIT Press (2017). 
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8. Outros e-books relacionados – mais obras do autor ou 
relacionadas ao tema (Figura 22). 
 
Figura 22 - Sugestão de Leitura  

 
Fonte: Cultura Acadêmica (2017). 
 

Os elementos apresentados dizem respeito às práticas e recursos 
utilizados para apresentar, comunicar e distribuir os e-books nas 
plataformas. O processo de apresentação e comunicação praticadas na 
plataforma, equivalem a promoção em marketing digital (GABRIEL, 
2010). De maneira geral, a promoção mercadológica pode ser entendida 
como a etapa comunicacional o conjunto de ações ou formas de expressão 
da organização utilizadas para influenciar o consumidor (KOTLER; 
KELLER, 2014).  

Como elemento essencial do processo de comunicação da marca, 
a promoção se estabelece sobre o conjunto de ações capazes de divulgar 
e formar ideia consistente ou integra acerca da identidade da marca, 
formando uma imagem preferencialmente positiva e atribuindo-lhe 
reputação (MINADEO, 2008). A distinção se fundamenta na ideia de 
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qualidade abstrata da divulgação, onde a mensagem se firma no código 
estabelecido para conectar o emissor ao receptor da mensagem 
(MINADEO, 2008; JAKOBSON, 2003). 

Ainda no tocante a mensagem promocional, atualmente observa-
se a necessidade premente de utilizar os recursos digitais como base para 
as ações de promoção mercadológica (GABRIEL, 2010). Todas as ações 
utilizadas para apresentar ou comunicar ao público a disponibilidade do 
e-book constituem elemento da promoção. A promoção do e-book ocorre 
quase que totalmente neste campo, como se pode perceber no exemplo 
do e-book Gamification da editora Pimenta Cultural (Figura 23). Além 
do estabelecimento dos metadados do e-book nos sites de busca, são 
utilizadas as redes sociais na promoção do lançamento e da distribuição, 
são utilizadas palestras para a divulgação e promoção das ideias 
relacionadas à obra, assim como a existência de uma comunidade de 
interação (EGC), onde tais ideias possam ser originadas, disseminadas ou 
utilizadas. Observa-se a marca gráfica como identificador de organização 
associada ao meio acadêmico propicia o endosso do e-book em seu 
processo promocional. 

 
Figura 23 - Promoção do e-book e da plataforma 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Na promoção do e-book e da plataforma, a função lógico-
simbólica se apresenta no estabelecimento de metadados junto aos 
buscadores e, de modo similar, nas mensagens postadas nas redes sociais, 
como efeito semântico da informação. Levando em conta que cada ação 
promocional traz em si o simbolismo associado ao conteúdo da 
mensagem, a divulgação do lançamento do e-book e de sua 
disponibilidade representam o elemento da novidade acerca de um dado 
conhecimento produzido. Ressalta-se que tais expressões informacionais 
contêm, uma dimensão estética. 

No que diz respeito à promoção do e-book e da plataforma, tanto 
as formas, imagens e tons utilizados nas mensagens de divulgação, como 
o conteúdo e a forma dos eventos de divulgação e, ainda, a presença da 
própria marca gráfica exercem a função estético-sintática do processo 
promocional. Isso acontece porque cada um destes elementos ao ser 
expresso proporciona uma experiência centrada nas impressões do 
usuário, que responde à novidade com um determinado grau de 
afetividade. O nível sensorial da experiência propiciada pela informação 
é, também, indicativo da identificação do meio a que se referência a obra. 
A promoção do e-book sendo de origem acadêmica propicia ao público 
imerso nessa cultura uma impressão estética positiva, que toma como 
base o conjunto de práticas e formalismos inerentes ao meio. A partir 
desta visão se estabelecem as questões de identificação com a 
necessidade e utilidade, com relação à temática do e-book divulgado, 
enquanto convenções da cultura acadêmica. 

A função ético-prática é constatada nas ações inerentes à 
abordagem da temática, enquanto ideia essencial trabalhada no e-book. 
As palestras e a comunidade de interação se estabelecem como instâncias 
pragmáticas ao proporcionar contato com o conteúdo efetivo da obra. 
Ainda é possível assentir que na interação proporcionada no âmbito das 
redes sociais, a função prática é exercida através de comentários e 
compartilhamentos da informação sobre a temática divulgada. 

A formação do conhecimento da marca acadêmica com base na 
apresentação, comunicação e distribuição do e-book aprecia, então: (1) a 
expressividade presente nas mensagens e nas associações propostas pelas 
convenções da cultura acadêmica denotam os aspectos estético-afetivos 
da promoção; (2) os aspectos ético-práticos se estabelecem no contato e 
na interação com o tema, proporcionados pelas ações de comunicação; e 
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(3) enquanto as questões lógico-simbólicas se fundamentam na 
significação da novidade proporcionada pelo conjunto de informações 
comunicadas.  

Com base na análise semiótica, acredita-se que o conjunto 
formado pelas práticas e recursos possam realmente proporcionar a 
formação de um sistema de mediação da marca acadêmica, tomando 
como base a apresentação, a comunicação e a distribuição do e-book. O 
exercício das funções estético-afetivas, ético-práticas e lógico-simbólicas 
trazem a perspectiva de eficiência nesta composição. Ressalta-se que, ao 
mesmo tempo em que o sistema seja capaz de mediar a marca acadêmica, 
também possibilita a identificação e qualificação do e-book, como obra 
oriunda deste ambiente.  
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5 DISCUSSÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÁTICAS E 
RECURSOS  

 
Neste capítulo, inicialmente, são apresentados os fatores 

envolvidos na formação do sistema que suporta, apresenta, comunica e 
distribui informações multimídia, cujo reconhecimento permitiu a 
proposição de práticas e recursos aplicados ao conhecimento da marca 
acadêmica no ambiente digital. 

Em seguida, apresenta-se o conjunto de práticas e recursos para o 
conhecimento da marca acadêmica, em suportes digitais de informação e 
conhecimento, considerando-se mais especificamente, a apresentação, a 
comunicação e a distribuição de e-books, através da rede Internet.  
 
5.1 FATORES ENVOLVIDOS NA PERCEPÇÃO DO SISTEMA 

 
No contexto da cultura acadêmica, originam-se as necessidades de 

identificação e seleção de informações e conhecimentos específicos, que 
sejam valorados pela comunidade que compartilha esse interesse. Por sua 
vez, a popularização do uso dos dispositivos eletrônico-digitais e da 
comunicação online em rede igualmente influenciou a cultura acadêmica, 
alterando as práticas de pesquisa, desenvolvimento e disseminação do 
conhecimento, com o apoio da mídia digital, além dos meios tradicionais. 
Isso ampliou a quantidade e alterou as características de periódicos, 
livros, audiovisuais e outros suportes do conhecimento.  

Além de promover facilidades, a ampliação quantitativa da oferta 
e o amplo e diversificado acesso a diversas fontes de informação e 
suportes do conhecimento também provocam dificuldades, 
especialmente, na identificação e seleção de fontes acadêmicas de estudo 
e pesquisa. Inclusive, isso justifica a necessidade de identificação e 
comunicação da marca acadêmica, como um conjunto de sinais 
distintivos e representativos de suportes do conhecimento acadêmico e, 
em especial, os e-books. 

Em estudo anterior (MIRANDA, 2011), foram destacados os 
fatores que propiciam o conhecimento da marca acadêmica na 
apresentação de e-books. Assim, como complementação, são propostos 
neste estudo os fatores que bem caracterizam a marca acadêmica no 
ambiente virtual, que é acessível através da rede digital Internet. 
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São considerados três fatores básicos: (1) o fator tecnológico, 
porque a apresentação, a oferta e a distribuição de e-books acadêmicos e 
suportes similares requerem o apoio de uma plataforma digital, com 
funções e interface específicas; (2) o fator cultural, que define os 
aspectos estético-simbólicos característicos da marca acadêmica; (3) o 
fator gerencial, que reúne aspectos e processos de produção, 
comunicação e distribuição dos suportes digitais com a marca acadêmica.  

 
5.1.1 O fator tecnológico: a plataforma digital para e-books 
acadêmicos 

 
Em uma pesquisa assistemática e exploratória realizada através da 

rede digital Internet, observou-se que já existem recursos tecnológicos 
suficientes para suportar e operacionalizar a apresentação, a comunicação 
e a distribuição de suportes digitais de informação e conhecimento, 
especialmente, os e-books acadêmicos, como apresentados no item 4.3. 
Através da observação, foi identificado que a apresentação e a 
comunicação promocional de livros e outros produtos de informação e 
conhecimento no ambiente virtual são fundamentadas na plataforma 
digital que sustenta as interfaces gráfico-digitais de apresentação e 
distribuição online dos produtos.  

Detalhadamente, foram consideradas as interfaces gráfico-digitais 
das seguintes plataformas digitais: Google Books; Amazon Books, 
Cultura Acadêmica; Pimenta Cultural; Princeton University Press; MIT 
Press (Figura 24). 

Apesar da falta de especialização na área tecnológico-digital, na 
condição de usuário, observou-se que, funcionalmente, as plataformas 
atuam de maneira muito semelhante, sendo mais relevantes as diferenças 
estético-simbólicas a partir dos próprios nomes das editoras que são 
diferentes entre si. As interfaces gráfico-digitais apresentaram mais ou 
menos opções na oferta de informações e produtos e nos modos de 
interação com os interessados. Mas, considerou-se que, no geral, 
qualquer plataforma entre as observadas poderia executar todas as 
funções propostas e outras mais, direcionadas a comercialização ou 
edição de material.  
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Figura 24 – Páginas digitais de plataformas de editores online. 

 
Fonte: websites oficiais Google Books; Amazon Books, Cultura Acadêmica; Pimenta Cultural; Princeton University 
Press; MIT Press (2018). 
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Considerou-se que a percepção predominante do caráter 
acadêmico ou comercial em cada editora observada era prioritariamente 
decorrente dos aspectos estético-simbólicos da interface gráfica e não 
necessariamente das funções tecnológicas das plataformas. Portanto, a 
marca acadêmica é predominantemente decorrente da expressão de 
aspectos característicos da cultura acadêmica. Em parte, isso confirma o 
que anteriormente foi observado com relação aos formatos de 
apresentação de e-books, livros impressos e outros materiais ofertados.  

De maneira geral, no conjunto das plataformas estudadas, foram 
observados os seguintes recursos básicos de identificação da editora, 
comunicação dos produtos e interação com os usuários: (1) a marca 
gráfica corporativa; (2) sinais de acionamento dos mecanismos de busca; 
(3) menus de acesso; (4) estante virtual  com apresentação das capas dos 
produtos; (5), dados de identificação como: autor, título, editora, ISBN, 
sinopse e outras; (6) formatos disponíveis; (7) textos escritos de avaliação 
dos produtos; (8) hyperlinks de acesso para páginas específicas; (9) 
espaços interativos com opções de leitura, download grátis ou compra do 
produto. 

Outros elementos ou aspectos da interface gráfico-digital foram 
observados de maneira eventualmente diferenciada entre uma plataforma 
e outra. Entre esses foram destacados os seguintes: (1) janelas dinâmicas; 
(2) audiovisuais de apresentação ou explanação do conteúdo informativo 
do produto; (3) capa com lombada; (4) QR-Code; (5) ferramentas de 
pesquisa e acesso ao conteúdo do produto; (6) hyperlinks para outros 
livros relacionados ou para outras referências como: termos, passagens 
ou frases associadas; (7) tags ou nuvens de tags; (8) acesso às páginas 
digitais da editora nas plataformas de redes sociais online; (9)  
depoimentos ou avaliações; (10) informações sobre os autores; (11) 
canais de comunicação com os autores. 
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Observou-se que o acesso às plataformas requeria uma ordenação 
lógico-sequencial que privilegia a visão externa e a direcione para a 
percepção da marca. Por isso, a apresentação e a hierarquização das 
informações internas devem contribuir de maneira estético-simbólica e 
funcional como elementos de reforço à percepção da marca acadêmica.  

Os aspectos funcionais caracterizam o papel específico da 
plataforma de apresentação, comunicação e distribuição dos produtos de 
informação e conhecimento, considerando-se mais especificamente o 
formato e-book, assim como às informações que o referenciem (Figura 
25). A forma, no entanto, permite a apresentação dos aspectos que 
relacionam o conteúdo da plataforma ao contexto acadêmico. A forma 
considera disposição e combinação de elementos gráficos, de maneira a 
favorecer a percepção de lugar inerente à cultura acadêmica. 

 
Figura 25 – Aspectos funcionais da plataforma digital como fator 
tecnológico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Uma vez que o usuário manipula o dispositivo digital interligado 

na rede Internet, como smartphone, tablet, note-book ou computador de 
mesa, entre outros, o sistema de acesso à plataforma digital ocorre de fora 
para dentro. Assim, o acesso é possibilitado pela indicação do endereço 
do website oficial na barra de acesso ou pelo uso de hiperlink específico 
indicado pelo sistema de busca ou encontrado em outra página digital.  

Outra possibilidade decorre do uso de uma ferramenta digital de 
busca, para localizar um produto específico, por exemplo, um e-book 
sobre estatística, sendo a busca direcionada para a plataforma digital que 
suporta o produto. 

Depois que a plataforma é virtualmente acessada, a sua 
identificação estético-simbólica decorre da percepção e da leitura da 
marca gráfica, que identifica, distingue e representa institucionalmente a 
interface gráfico-digital do website. Além da marca gráfica central, 
comumente são encontrados outras marcas parceiras ou gestoras que, por 
associação, endossam o sistema de apresentação e distribuição de 
produtos de informação e conhecimento. 

A busca do endosso decorrente da associação com outras marcas 
institucionais visa impressionar positivamente o usuário. Apesar disso, 
foram observadas interfaces gráfico-digitais que não apresentaram 
marcas de endosso, ostentando apenas a marca corporativa própria ou 
central. Coincidentemente ou não, foi observado um maior número de 
sinais de qualidade nos produtos das plataformas bem endossadas.  

Além de indicações, informações e avaliações sobre os produtos, 
que são apresentadas pelos gestores do sistema, de maneira recorrente, os 
usuários também acessam sessões com avaliações e opiniões de outros 
usuários sobre a marca, a interface gráfico-digital e os produtos. A 
visualidade, a comunicação em geral da interface gráfica e, 
especialmente, a funcionalidade da plataforma digital são os aspectos 
apreciados e avaliados pelos usuários.     

Quando o usuário acessa a plataforma, encontra a marca gráfica 
corporativa e, em sequência, aprecia o arranjo dos elementos gráfico-
visuais, como formatos e cores, entre outros. O acesso e o uso das opções 
de navegação na interface gráfico-digital determinam suas impressões 
sobre a funcionalidade da plataforma digital. Por exemplo, isso ocorre no 
uso do recurso de pesquisa interna, que dá acesso a um conjunto de 
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produtos de acordo com as características da pesquisa realizada. Assim, 
as capas dos produtos aparecem dispostas na parte central da tela, como 
uma estante virtual de apresentação e com indicações para o acesso a mais 
informações sobre cada produto específico. 

Na medida em que o usuário considera satisfatória a experiência 
de busca e aprecia a qualidade da apresentação dos produtos, desenvolve-
se a configuração da imagem mental positiva com relação ao sistema e, 
especialmente, à marca que o identifica e representa. A percepção geral 
e detalhada da interface gráfico-digital e a interação com os recursos de 
uso disponíveis são elementos que mediam a satisfação ou a insatisfação 
dos usuários (Figura 26). O aspecto da interface gráfico-digital, com a 
apresentação eficiente dos elementos e a hierarquia espacial dessa 
apresentação, favorece a experiência dos usuários com relação aos seus 
interesses de busca e acesso de informações e produtos. O percurso 
eficiente para busca e acesso depende de informações intermediárias, 
diretamente referenciais ou metalinguísticas. Isso é realizado de acordo 
com a disposição e a eficiência de recursos como: dispositivos de 
pesquisa; hyperlinks de acesso e espaços de interação, de acordo com o 
que é esperado de uma plataforma interativa de apresentação e 
distribuição de informações.  
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Entende-se que, quanto mais eficiente for a interface gráfico-
digital, mais efetiva e bem aproveitada foi a utilização da plataforma 
digital.  Isso garante agilidade e ordenação ao sistema. Mas, os aspectos 
funcionais devem ser bem complementados pela seleção, organização e 
apresentação do conteúdo necessário, coerente e adequado aos interesses 
dos usuários. Observou-se que, no conjunto das plataformas digitais 
observadas, foram recorrentes: (1) a apresentação da sinopse do conteúdo 
dos produtos, especialmente de livros e e-books; (2) ficha técnica com 
indicação de registros, autores e editora; e (3) por meio de hyperlinks de 
acesso, breve apresentação do currículo dos autores, apresentação da obra 
ou sumário, trechos do conteúdo ou capítulos das obras e críticas ou 
avaliações da obra por terceiros, sejam especialistas ou usuários em geral. 

 Como foi anteriormente indicado, comumente, o sistema das 
plataformas digitais permite a expressão e o registro da avaliação dos 
usuários. Mas, também, foi observado o interesse dos gestores em 
disponibilizar opiniões ou avaliações positivas de especialistas, 
vinculando-as por hiperlink à imagem da capa do produto avaliado. 

Considerando-se as plataformas estudadas, de modo geral, essas 
apresentaram recursos necessários e suficientes para a apresentação e 
distribuição de produtos de informação e conhecimento, como os e-
books, sejam esses acadêmicos ou não. No caso da marca acadêmica, o 
sistema de apresentação e distribuição é comunicativamente constituído 
a partir da plataforma digital, mas considera um amplo mapa de relações 
abstratas (Figura 27). 
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Para os usuários, a eficiência da plataforma digital é 
experimentada no uso da interface gráfico-digital que constitui a face 
pública do sistema. A interface é o suporte multimídia dos valores 
estético-simbólicos da marca e, por isso, é a organização de sua aparência 
que, primeiramente, informa aos usuários a prioridade dada aos produtos 
com a marca acadêmica.  

 
5.1.2 O fator cultural: valores estético-simbólicos na interface gráfico-
digital 

 
Uma interface digital pública constitui um campo audiovisual para 

a expressão de valores. Propõem-se os valores como ideias relevantes, 
que podem ser consideradas positivas ou negativas, de acordo com o 
repertório do observador que é constituído e influenciado pela cultura 
vigente. Na comunicação da marca acadêmica, busca-se expressar 
intencionalmente ideias ou valores considerados culturalmente positivos.  

Em quaisquer circunstâncias públicas, ocorre o jogo entre 
expressão e percepção (1) de ideias previstas e intencionais ou (2) 
imprevistas e eventuais. A eventualidade decorre da leitura do público, 
porque cada observador pode perceber e interpretar de diferentes 
maneiras o que foi percebido. 

 Os dispositivos eletrônicos oferecem possibilidades de emissão 
de estímulos sonoros, incluindo sons musicais e verbais. Mas, com 
relação aos estímulos visuais nas telas dos aparelhos eletrônico-digitais, 
são expressas luzes coloridas pelos conjuntos de pixels ou pontos 
luminosos. Isso configura áreas coloridas, linhas, figuras e palavras 
compondo a interface gráfico-digital que informa o observador sobre os 
produtos com a marca acadêmica. 

As cores, os traçados e os formatos das figuras aparecem como 
elementos tipicamente estético-visuais. Todavia, quando esses elementos 
estéticos são associados com outras coisas materiais ou imaginárias, esses 
assumem significados e são lidos como símbolos (PERASSI, 2005). Por 
exemplo, há conjuntos compostos por áreas, linhas e figuras coloridas 
que, por associação, são observados e interpretados como imagens de 
capas de livros. Simbolicamente, portanto, essas imagens são percebidas 
como representações de livros. 
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Em síntese, considera-se que há um campo estético-simbólico 
constituído pela interface gráfico-digital que representa uma estante 
virtual no vídeo de um dispositivo eletrônico interligado a uma 
plataforma digital específica, através da rede Internet. Considera-se que, 
além de representar visualmente uma estante virtual, alguns sinais 
expressos pela interface gráfico-digital também representam estético-
simbolicamente a marca acadêmica associada a e-books e a outros 
produtos.  

Na pesquisa realizada, observou-se que, de maneira geral, a marca 
acadêmica é esteticamente caracterizada por composições gráficas mais 
sóbrias, na estruturação da interface gráfica e na representação das capas 
dos produtos oferecidos. No conjunto, a sobriedade estética é 
caracterizada por: (1) predomínio de formatos geométricos; (2) áreas de 
cor ou tonalidade uniforme; (3) poucas figuras ou fotografia nas capas 
dos produtos. Com relação ao conteúdo simbólico mais contundente, 
observou-se: (1) o uso de bandeiras, brasões e outros símbolos 
tradicionais; (2) o uso de palavras e figuras relacionadas ao contexto 
acadêmico. 

Por meio dos elementos estético-simbólicos do acervo visual da 
interface gráfico-digital, os emissores da marca acadêmica expressam 
uma identidade e um posicionamento corporativo, buscando comunicar 
ao público uma imagem coerente da marca acadêmica. Contudo, nas 
estantes virtuais pesquisadas, foram observados três estilos na 
comunicação visual da marca acadêmica:  

1. Há o estilo tradicional em que predomina a sobriedade, com 
cores uniformes, formatos geométricos, poucas imagens 
fotográficas ou ilustrações e uso de símbolos tradicionais. Isso 
aparece nas estantes virtuais das marcas como: Cultura 
Acadêmica; Princeton University Press; MIT Press (Figura 28). 
Mesmo nesses casos, há capas de produtos com imagens 
contundentes. Mas, no geral, a ordenação geométrica da interface 
determina o predomínio da ordem e da sobriedade. 
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2. Há o estilo modernizante, com predomínio de elementos 
geométricos e tamanhos maiores, com linhas e direções diagonais 
nas capas dos e-books, letras e figuras grandes com mais contraste 
de cores saturadas. Isso reproduz a estética recorrente nos livros e 
cadernos de atividades escolares da educação básica, como 
aparece na estante virtual da marca Pimenta Cultural (Figura 29). 

 
Figura 29 – Estilo modernizante: Pimenta Cultural. 

 
Fonte: website oficial Pimenta Cultural (2018). 

 
3. Há o estilo comercial que, no geral, descaracteriza a marca 
acadêmica, porque prioriza a estética comercial predominante nos 
ambientes de venda dos livros best sellers. São marcas que, 
geralmente, vedem produtos editoriais diversificados, incluindo 
produtos acadêmicos. Mas, não se posicionam como marca 
especializada em um setor editorial. Na composição visual, as 
estantes dessas marcas predominam as imagens espetaculares. 
Geralmente, há imagens impactantes nas capas dos produtos, 
sejam de origem fotográfica ou ilustrações manuais. Isso é 
característico nas estantes virtuais das marcas Google Play Books 
e Amazon (Figura 30). 
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De acordo com a categorização e os exemplos acima, há marcas 
institucionais e comerciais cujo posicionamento público prevê uma 
imagem associada à marca acadêmica e outras não. Entre os exemplos 
selecionados, observou-se que, como Princeton University Press, as 
marcas institucionais universitárias privilegiam posicionamentos 
diretamente associados à marca acadêmica. Entretanto, as marcas 
nitidamente comerciais, como Amazon, priorizam seu posicionamento 
comercial com elementos e aspectos estético-simbólicos relacionados à 
diversidade de produtos, conteúdos, cores, formatos e figuras 
impactantes. 

Em síntese, a formação da imagem da marca decorre da percepção 
pública de elementos e aspectos estético-simbólicos que, nas interfaces 
gráfico-digitais, são comunicados pelos arranjos visuais representativos 
da marca gráfica, da estante virtual e dos produtos ofertados. Os valores 
estético-simbólicos são comumente associados e representam a marca 
acadêmica quando são fundamentados e comunicados por sinais 
perceptíveis que, tradicionalmente, caracterizam a cultura acadêmica.  

Os valores estético-simbólicos decorrem de informações capazes 
de produzir estados perceptivo-afetivos nos observadores da interface 
gráfico-digital. Os observadores também são, comumente, usuários da 
plataforma digital, a qual sustenta e dá acesso ao conteúdo visual. Esses 
mesmos observadores são, ainda, os potenciais consumidores dos 
produtos ofertados. 

A qualidade visual e o significado simbólico dos elementos 
componentes da interface gráfico-digital possibilitam a atribuição de 
valor afetivo e significativo no processo de percepção (Figura 31).  
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Além de elementos e aspectos estéticos que, em seguida, assumem 
a condição simbólica (Figuras 31 e 28), há ainda os elementos e os 
aspectos em que, de imediato, predomina o caráter simbólico. Assim, 
bandeiras, brasões e outras insígnias organizacionais, além do nome 
escrito da marca, dos títulos de livros e outros produtos que apresentam 
os nomes dos autores. Enfim, tudo que pode ser lido e interpretado 
convencionalmente como símbolo, compõe o acervo simbólico da 
interface (Figuras 31 e 29). 

Em síntese, é o conjunto de elementos e aspectos estético-
simbólicos que permite a identificação dos sinais visuais característicos 
da marca acadêmica (Figuras 31, 28 e 29). Por isso, esse conjunto atribui 
o sentido acadêmico como qualificação da marca corporativa que, 
geralmente é sinteticamente representada pelo nome ou logotipo e outros 
símbolos de identificação.  

A expressão estética deve ser aliada à codificação simbólica, para 
configurar a informação lógica que, convencionalmente e previamente, 
foi codificada em diferentes linguagens, especialmente, na linguagem 
verbal. A efetividade da entrega do valor ao usuário envolve, 
predominantemente, o estabelecimento de associações essenciais e, às 
vezes, inconscientes que decorrem da expressão ou estética dos sinais. 
Mas, é necessário que essas associações afetivas sejam confirmadas por 
razões lógicas que participam do repertório simbólico-cultural dos 
observadores/usuários. Por exemplo, isso é normalmente proposto por 
palavras, mas, há ainda marcas gráficas de instituições acadêmicas que 
são representadas por brasões e, convencionalmente, simbolizam 
formalidade e seriedade.  

O posicionamento mais próximo do nicho acadêmico foi 
observado nas marcas do estilo tradicional Cultura Acadêmica; 
Princeton University Press; MIT Press, selecionadas entre os exemplos 
de interfaces gráfico-digitais de estantes virtuais suportadas por 
plataformas digitais. Mas, também, foram observados outros 
posicionamentos designados como: o estilo modernizante, representada 
pela marca Pimenta Cultural, e o estilo comercial representada pelas 
marcas Google Play Books e Amazon (Figura 32). 
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No período compreendido entre 2017 e 2018, época desta 
pesquisa, todas essas interfaces gráfico-digitais de estantes virtuais eram 
suportadas por plataformas digitais que, basicamente, ofereciam os 
mesmos recursos e cumpriam funções semelhantes, como mostra o 
modelo anteriormente configurado (Item 5.1.1. Figura 26). Portanto, 
suportada por um mesmo tipo de plataforma digital com 
multifuncionalidade, os gestores das marcas podem orientar a 
composição da interface gráfico-digital de sua estante virtual, optando 
por aproximar-se visualmente de um dos três estilos básicos: (1) 
tradicional; (2) modernizante; (3) comercial (Figura 32).     

Além das impressões sensoriais e afetivas, há o universo simbólico 
acadêmico, inclusive, como acervo de princípios, conceitos ou valores 
presentes na mente dos observadores/usuários por causa do repertório 
cultural que é preexistente. Para o posicionamento da marca editorial no 
nicho acadêmico é positivo, portanto, estabelecer vínculo visual estético-
simbólico, com sentidos e significados da cultura acadêmica.  
 
5.1.3 O fator gerencial: procedimentos de comunicação e distribuição.  
  

Os elementos e os aspectos apresentados nos itens anteriores 
(tecnológico e cultural) são estratégicos para a atração do interesse e a 
interação do observador na interface gráfico-digital. Isso caracteriza a 
atração visual e a recepção ativa e interativa do usuário mediada pela 
interface gráfico-digital. 

Potencialmente, o mesmo usuário (Figura 33) pode desempenhar 
ao mesmo tempo diversas funções no processo de comunicação e 
consumo da marca como: (A) usuário digital; (B) observador do sistema 
audiovisual; (C) receptor e cliente da marca; (D) comprador e 
consumidor dos produtos. Trata-se aqui de denominações sem 
especificações em profundidade que, de maneira sintética, o conteúdo 
conceitual foi apresentado no elenco de termos no capítulo que trata de 
Metodologia.  
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Observando-se apenas as características do sistema mediador, sem 
uma pesquisa de campo sobre a “jornada do usuário” ou a “jornada do 
consumidor”, considerou-se as seguintes possibilidades: (1) uma pessoa 
com um aparelho digital pode, por curiosidade, navegar pela rede digital 
Internet, usando os recursos de plataformas e interfaces e comportando-
se como (A) “usuário” do sistema. (2) Mas, a mesma pessoa, já atuando 
como internauta e usuário, também assume a condição de (B) 
“observador”, apreciando cores e formatos e, eventualmente, lendo partes 
dos textos escritos na interface gráfica da estante virtual. (3) Em seguida, 
ao reconhecer que a interface  anuncia um negócio e interessando-se por 
isso, além da condição de usuária e observadora, a pessoa ainda assume 
a condição de (C) “receptor” da mensagem e “cliente” da marca. (4) 
Enfim, ao efetuar a compra de um produto, além de usuária, observadora 
e cliente da marca, a pessoa efetiva sua condição de (D) “comprador” o, 
indicando ser um potencial  “consumidor”.  

Reforça-se que se trata de um esforço para esclarecer a jornada do 
usuário aqui descrita como uma previsão decorrente das possibilidades 
oferecidas pelo sistema mediador. Houve a consideração por parte de um 
especialista sobre a ausência de pesquisa de campo sobre a “jornada do 
consumidor”. Contudo, considera-se que este estudo não é diretamente 
pertinente à área de Marketing, porque sua área é Mídia do 
Conhecimento. Apesar de integrar uma área interdisciplinar, o objeto 
central do estudo é o sistema de mediação, portanto, foi proposta a 
possível “jornada do usuário”, de acordo com as características do 
sistema de mediação, sem se pesquisar de fato o comportamento do 
consumidor. 

Considerando, especialmente, a potencial condição de cliente da 
marca e consumidor dos produtos ofertados, os gestores reconhecem a 
necessidade de atrair o usuário digital, através da interface gráfica 
acessada por dispositivos eletrônico-digitais, fixos ou móveis. 
Primeiramente, isso ocorre situando o usuário na condição de observador 
e provocando sua atuação interativa com a plataforma digital através da 
interface gráfico-digital. Isso estimula as ações que, depois de atraído, o 
usuário executa em atenção ao seu interesse pela comunicação da marca 
e pelos produtos ofertados.  

Além dos recursos de atração, entretanto, há outro conjunto de 
ações e informações que parte dos emissores da marca em direção aos 
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usuários em geral e aos clientes mais especificamente. Portanto, são duas 
estratégias básicas que os emissores da marca utilizam na comunicação e 
na negociação com o público: (1) como foi descrita, a primeira é a 
“estratégia de atração e interação”; (2), por sua vez, a segunda é a 
“estratégia de atendimento a clientes e compradores”.   

A “estratégia de atendimento a clientes e compradores” reúne as 
ações que, de maneira central, caracterizam o fator gerencial. Esse é o 
fator que engloba todas as ações gerenciais e, por isso, inclui os outros 
fatores. Todavia, o que é descrito a seguir são ações ou providências que 
se diferenciam do que é diretamente relacionado ao “fator tecnológico” 
e, apesar de apresentar aspectos estético-simbólicos, é igualmemte 
diferente dos recursos característicos do “fator cultural”.   

Há diversas referências que podem servir de exemplo: 
1. Na época de realização da pesquisa, observou-se a promoção online 

de eventos com lançamento de produtos e a comunicação de ofertas 
direcionadas ao contexto acadêmico e ao mercado como um todo, 
caracterizando iniciativas de Marketing Digital. 

2. Do mesmo modo, observou-se o investimento em constituir imagens 
físicas para produtos digitais, especialmente os e-books. Assim, são 
criadas e apresentadas capas que seguem o formato dos livros 
impressos para tornar visualmente tangíveis os produtos. Em alguns 
casos, havendo versões impressas dos produtos, as capas das versões 
impressas são apresentadas também como representações dos 
produtos digitais. Os recursos de associação e representação 
observados foram: (A) apresentação visual de capas similares aos 
livros impressos; (B) diagramação relacionada ao modelo textual da 
tradição acadêmica; (C) apresentação de textos, nomes, símbolos 
gráficos e outros elementos de avaliação, endosso, registro e 
documentação, que seguiam os modelos já conhecidos nos produtos 
tradicionais. 

3. Além das informações contidas nas capas e noutras partes das 
representações dos produtos ofertados, na interface gráfica das 
estantes virtuais das marcas, foi possível observar o incremento de 
diversos textos adjacentes com referências extras e outras 
informações relativas aos produtos ofertados. Havia informações 
complementares sobre as obras e os autores, incluindo resenhas e 
avaliações de especialistas. Foram ainda observados espaços com 
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comentários do público, além de informações sobre preços, formas 
de pagamento e sistema de compra e entrega.  

4. As informações adjacentes ou incrementais observadas podem ser 
categorizadas como: (A) “informações especializadas”, literárias, 
acadêmicas ou de marca, com aval ou endosso especializado; (B) 
“informações promocionais” sobre lançamentos, prêmios ou outros 
destaques ao produto, bem como ofertas com preços diferenciados 
para o produto ou o frete; (C) “informações comerciais”, incluindo 
preços não promocionais, formas de pagamento, modelo de compra 
e entrega dos produtos; (D) “informações populares”, com 
comentários do público relacionados à marca ou aos produtos. São 
comentários decorrentes da iniciativa popular, através dos canais 
interativos de comunicação digital. Isso incluía a rede social 
composta pela plataforma digital da própria estante virtual e as 
páginas da marca interligadas às redes sociais de outras plataformas 
como Facebook, entre outras. 

Ao considerar a sistemática que envolve práticas e recursos na 
mediação da acadêmica, observa-se que a eficácia resulta do processo de 
comunicação da marca acadêmica. Inclusive, o foco deste estudo é a 
comunicação digital da marca acadêmica em interfaces gráfico-digitais 
que configuram estantes virtuais interativas, considerando-se 
especialmente a oferta de e-books. Assim, ao tratar dos fatores 
tecnológico e cultural, limitou-se à designação dos elementos de 
informação e comunicação da marca e de seus produtos. Também, neste 
item em que se trata do fator gerencial o foco recai sobre os elementos e 
aspectos da informação e da comunicação. Contudo, as estantes virtuais 
selecionadas e mais especificamente estudadas serviam igualmente como 
suporte de venda e distribuição dos produtos (Figura 34). 
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As plataformas digitais, que sustentam a visualidade e a dinâmica 
das interfaces gráfico-digitais e interativas, também suportam as ações de 
venda e distribuição dos produtos, dispondo de sistemas tecnológico-
digitais específicos que cumprem essas funções. Isso não foi destacado 
no item (5.1.1) sobre o “fator tecnológico”, porque não é considerado 
diretamente relacionado à comunicação da marca acadêmica, apesar de 
ser parte necessária da relação comercial com os compradores.  

Neste item em que são apresentados elementos, aspectos e ações 
que caracterizam o “fator gerencial”, contudo, são considerados os 
recursos de informação e comunicação que também orientam os usuários 
como compradores (Figura 34). Durante a pesquisa realizada, foi 
observado nas estantes virtuais selecionadas que a plataforma digital 
permite a seleção e o armazenamento das referências dos itens que 
interessam ser comprados pelo cliente usuário. Na interface gráfico-
digital, isso é indicado com a metáfora visual do “carrinho de compras” 
(Figura 34), através do hiperlink visualmente representado com um 
desenho estilizado de carrinho do supermercado. Além disso, em algumas 
situações foram observadas as imagens representativas de diferentes 
bandeiras de cartões de crédito (Figura 34), sendo que essas ainda 
funcionavam como hyperlinks para as operações de pagamento e 
efetivação das compras. 

Além dos elementos ou aspectos especificamente assinalados 
neste item, o fator gerencial está presente em todas as etapas de criação e 
consolidação do negócio, considerando-se o desenvolvimento das ações 
de comunicação, a captação, distribuição, compra e venda de produtos, a 
comunicação com fornecedores e clientes, entre outras. Entretanto, 
salienta-se neste trabalho os elementos e aspectos diretamente 
relacionados à comunicação da marca (Figura 35)  

Primeiramente, o gerenciamento pode ser considerado nas etapas 
de idealização e efetivação do negócio:  

A. Idealização do negócio que, previamente, implica em pesquisas 
ou na busca de informações para realizar-se, em seguida, a 
projetação do modelo do negócio, o desenvolvimento da 
identidade, a criação da marca e as estratégias de comunicação e 
negociação com colaboradores, fornecedores e clientes, entre 
outros. 
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B. Efetivação do negócio, colocando-se em prática o que foi 
projetado, a começar com a escolha e a efetivação da plataforma 
tecnológico-digital; a divulgação da marca, inclusive, 
comunicando-a na configuração da interface gráfico-digital; as 
páginas da marca nas redes sociais; as negociações com os 
fornecedores; o trabalho efetivo do pessoal envolvido; as ações de 
apresentação; venda e distribuição dos produtos, e contabilidade, 
entre outras. 
Com relação à comunicação da marca acadêmica, que é o tema 

específico deste trabalho, o fator gerencial pode ser considerado nos 
âmbitos interno e externo da interface gráfico-digital: 

C. No âmbito interno, considera-se todas as informações 
apresentadas na interface gráfico-digital: (1) informações 
promocionais; (2) informações comerciais, e (3) informações 
populares, que inclui o gerenciamento do processo de 
recebimento, seleção e apresentação das manifestações de 
usuários, clientes e do público em geral. 
D. No âmbito externo, considera-se toda a comunicação realizada 
em websites; weblogs e páginas suportadas por outras plataformas 
digitais, caracterizando meios diversos com relação à estante 
virtual propriamente dita. 
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Figura 35 – Organograma da comunicação da marca acadêmica. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 
A efetivação da comunicação da marca, cujo elemento central é a 

interface gráfico-digital da plataforma digital, envolve atuações mais 
amplas, constituindo uma rede interativa de informação e conhecimento 
(Figura 36). Trata-se de uma rede gerencial cuja marca acadêmica 
endossa e é representada e repercutida em diversos produtos e 
performances humanas e tecnológicas, que ocorrem dentro e fora da 
interface gráfico-digital da plataforma digital, com destaque para estante 
virtual que disponibiliza o acesso a maior parte das obras e das 
informações. Isso ocorre ainda de maneira diretamente suportada ou 
interativamente integrada com a plataforma digital.     
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5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DE 
RECURSOS E PRÁTICAS 

 
A partir do apresentado nos itens anteriores, foram descritas e 

detalhadas a estrutura e as práticas que suportam e organizam o 
gerenciamento, a atuação e, especialmente, a comunicação da marca no 
campo de oferta e distribuição, por venda ou doação, de produtos 
relacionados ao conhecimento acadêmico. 

Foram identificados os três fatores básicos: (1) o fator tecnológico; 
(2) o fator cultural, e o (3) fator gerencial, como mostra a síntese gráfica 
a seguir (Figura 37). O fator tecnológico é especialmente focado na 
dinâmica interativa da plataforma digital. Por sua vez, o fator cultural é 
composto por um conjunto de impressões mentais, conceitos e mitos, os 
quais são ideais ou intangíveis, entretanto, são expressos por cores, 
formatos, figuras e palavras apresentadas na interface gráfico-digital da 
plataforma digital, bem como na visualidade dos produtos e noutras 
interfaces relacionadas à marca em processo de comunicação. O fator 
gerencial implica no planejamento e na efetivação de todos os elementos 
e aspectos da estrutura de atuação e comunicação e também das práticas 
exercidas na realização do negócio. 
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A partir da identificação e do detalhamento dos três fatores foi 

possível inclusive identificar e mapear os elementos, o processo de 
estruturação e as práticas gerais, que permitem a compreensão e o 
desenvolvimento do negócio aqui designado como plataforma digital e, 
mais especificamente o sistema de expressão e comunicação da marca 
acadêmica no ambiente virtual da estante virtual online de distribuição e 
comercio de livros e outros produtos, com destaque para os e-books. 
 
5.3 AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 
O conjunto de práticas e recursos para a composição de um sistema 

de mediação da marca acadêmica, com apresentação, comunicação e 
distribuição do e-book foi submetido à avaliação de seis especialistas de 
áreas afins a este estudo, como informado anteriormente na parte deste 
texto sobre metodologia. O perfil dos especialistas foi composto por 
profissionais das áreas de Tecnologia, Marketing Digital, Design, Gestão 
e Editoração Acadêmica. Os especialistas, de diferentes partes do país, 
foram contatados e se dispuseram a avaliar o conjunto de práticas e 
recursos elencados. Os especialistas avaliaram, então, o conjunto 
proposto a partir de um instrumento com 12 questões.  

O objetivo da avaliação foi o de verificar a necessidade, a 
coerência, a suficiência e a eficiência de práticas e recursos selecionados 
e sistematicamente propostos, para composição e atuação do sistema 
básico de mediação da marca acadêmica em plataformas e interfaces 
digitais, as quais sustentam e dinamizam estantes virtuais online de oferta 
e distribuição de e-books e similares. Para tanto, juntamente com o 
instrumento de pesquisa, foi encaminhado um material complementar 
contendo a descrição da pesquisa realizada e seus resultados 
preliminares.  

Como opção de resposta às questões fechadas, adotou-se um 
modelo de registro baseado ao proposto na escala Likert, visando 
registrar aspectos de concordância ou discordância de cada especialista, 
com relação à pesquisa e seus resultados preliminares. Assim, foi adotado 
um instrumento cujo modelo é semelhante aos recursos propostos por 
diferentes autores (AGUIAR; CORREIA; CAMPOS, 2011; 
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CRESWELL; CLARCK, 2013). Após cada questão apresentada, foi 
proposto um campo de sugestões ou observações discursivas para ser 
usado a critério dos próprios especialistas (Apêndice C). 

A seguir são apresentados os resultados da consulta aos 
especialistas, considerando-se os aspectos recorrentes das 12 questões 
fechadas, que foram propostas no instrumento de consulta e avaliação: 

 
1- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de três fatores 

básicos: (1) fator tecnológico; (2) fator cultural; (3) fator gerencial, 
na descrição funcional de estantes virtuais”. Um especialista 
concordou parcialmente e cinco especialistas concordaram 
plenamente.  

2- Afirmou-se que:  “é coerente e válida a indicação dos seguintes 
elementos e aspectos básicos da plataforma digital: (a) sistema 
variado de acesso; (b) campo para a marca gráfica institucional; (c) 
campo para marcas de endosso; (d) sistema de apresentação e 
funcionamento da estante virtual; (e) sistema interativo com 
recursos de busca; (f) sistema interativo e recursos para opinião do 
usuário; (g) sistema logístico, informativo e interativo para venda e 
distribuição de produtos”. Dois especialistas concordaram 
parcialmente e quatro especialistas concordaram plenamente.  

3- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação do seguinte fluxo 
funcional: (a) acesso à plataforma; (b) visualização da marca gráfica 
e indicações gráfico-visuais gerais para navegação e pesquisa; (c) 
visão geral da estante virtual; (d) visualização de sinais de acesso 
para informações e aquisição de e-books ou outros produtos 
digitais”. Um especialista não concordou nem discordou, um 
especialista concordou parcialmente e quatro especialistas 
concordaram plenamente.  

4- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que: (a) a 
visualidade da interface; (b) as marcas de endosso; (c) o acesso e a 
funcionalidade do sistema digital; (d) a qualidade percebida dos 
produtos, resultam em aspectos afetivos e simbólicos, ou seja, 
intangíveis de valorização da imagem e da reputação da marca na 
estante virtual”. Um especialista concordou parcialmente e cinco 
especialistas concordaram plenamente.  
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5- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que, além de 
possíveis sinais sonoros, as impressões visuais do observador sobre 
formas, cores e tonalidades, expressas na visualidade da interface 
gráfica e nas imagens de ícones ou produtos caracterizam o conjunto 
estético da experiência com a marca”. Todos os especialistas 
concordaram plenamente.  

6- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que, além de 
possíveis manifestações sonoras, a visualização e a leitura mais ou 
menos pertinente de diferentes figuras denotativas, incluindo 
bandeiras, brasões, e também palavras e frases caracterizam o 
conjunto simbólico mais imediato da experiência com a marca”. Um 
especialista concordou parcialmente e cinco especialistas 
concordaram plenamente.  

7- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que os efeitos 
estético-simbólicos visuais são decorrentes da visualidade da estante 
virtual, sendo também expressões de valores culturais intangíveis, 
que podem e devem ser expressos na visualidade da interface 
luminosa”. Um especialista concordou parcialmente e cinco 
especialistas concordaram plenamente.  

8- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que foram 
previamente observadas estantes virtuais já existentes que, de 
maneira geral, podem ser estilisticamente categorizadas como 
tendências: (a) tradicional, porque expressa visualmente a tradição 
da marca acadêmica; (b) comercial, porque expressa a 
multiplicidade de produtos acadêmicos ou não; (c) modernizante, 
porque expressa a marca acadêmica de maneira visualmente 
renovada. Três especialistas concordaram parcialmente e três 
especialistas concordaram plenamente.  

9- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que as pessoas 
interessadas podem perceber e interagir de diferentes maneiras com 
a estante virtual online, cumprindo as funções de: (a) usuário do 
sistema tecnológico-digital; (b) observador da interface luminosa; 
(c) receptor e cliente da marca; (d) comprador e consumidor de 
produtos”. Um especialista não concordou nem discordou, dois 
especialistas concordaram parcialmente e três especialistas 
concordaram plenamente.  
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10- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que a 
comunicação interativa através da interface gráfica, que é suportada 
pela plataforma digital, evidencia estratégias intangíveis e recursos 
perceptíveis, visuais e funcionais, para a gestão do diversificado 
sistema de: (a) atração de interessados; (b) motivação e 
convencimento sobre marca, produtos e serviços; (c) interação 
informativa com usuários e clientes; (d) atendimento com sistema 
de venda e coleta de dados para entrega online de produtos digitais 
ou entrega de produtos físicos”. Um especialista concordou 
parcialmente e cinco especialistas concordaram plenamente.  

11- Afirmou-se que: “é coerente e válida a indicação de que o 
planejamento e a efetivação da comunicação da marca, no contexto 
do negócio, requerem: (1) elementos e produtos de comunicação e 
de comércio, além de (2) recursos interativos de comunicação e 
funcionalidade. Assim, consideram-se também coerentes as 
seguintes etapas de planejamento e gestão: (a) idealização ou 
planejamento da comunicação do negócio; (b) efetivação da 
comunicação do negócio com: (b1) comunicação interna à interface 
gráfica da estante; (b2) comunicação externa à interface gráfica da 
estante”. Dois especialistas concordaram parcialmente e quatro 
especialistas concordaram plenamente.  

12-  Afirmou-se que: “as questões apresentadas no contexto dos 
aspectos tecnológico, culturais e gerenciais contemplam práticas e 
processos que representam uma das soluções possíveis à 
composição de um sistema de mediação digital da marca acadêmica, 
com apresentação, comunicação e distribuição de e-books e outros 
produtos de informação e conhecimento”. Um especialista 
concordou parcialmente e cinco especialistas concordaram 
plenamente.  

 
Considerou-se sinteticamente os resultados gerais da consulta aos 

especialistas, considerando-se o máximo de respostas discordantes no 
conjunto de afirmações sobre cada um dos três fatores estudados:  
 No conjunto das questões: segunda, terceira e quarta (2, 3, 4), 

afirmou-se a coerência e a validade dos aspectos relacionados ao 
fator tecnológico: (A) aspectos da plataforma digital; (B) fluxo 
funcional, e (C) aspectos de visualização e funcionalidade. Um 
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especialista não concordou nem discordou, dois especialistas 
concordaram parcialmente e três especialistas concordaram 
plenamente.  

 No conjunto das questões: quinta, sexta, sétima e oitava (5, 6, 7, 8), 
afirmou-se a coerência e a validade dos aspectos estético-simbólicos 
relacionados ao fator cultural: (A) aspectos do conjunto estético na 
experiência da marca; (B) efeitos estético-simbólico, (C) tendências 
estilísticas das estantes virtuais de apresentação, comunicação e 
distribuição de e-books. Três especialistas concordaram 
parcialmente e três especialistas concordaram plenamente.  

13- Nas questões: nona, décima e décima primeira (9, 10, 11), afirmou-
se a coerência e a validade dos aspectos relacionados ao fator 
gerencial: (A) aspectos ligados ao acesso dos usuários à interface 
com estante virtual; (B) aspectos relacionados às estratégias e 
recursos para a gestão do sistema de mediação da plataforma, e (C) 
aspectos do planejamento, da gestão e da comunicação da marca na 
plataforma. Um especialista não concordou nem discordou, dois 
especialistas concordaram parcialmente e três especialistas 
concordaram plenamente.  

Foi possível observar que não houve nenhuma discordância por 
parte dos especialistas sobre qualquer afirmação específica ou conjunto 
temático de afirmações. Mesmo reduzindo as respostas em conjuntos 
temáticos, pelos menos dez entre doze especialistas concordaram com 
todas as afirmações em cada um dos conjuntos. Pelo menos a metade 
desses, seis entre os doze especialistas concordaram plenamente com 
todos os conjuntos de afirmações. Portanto, a coerência e a validade dos 
resultados preliminares foram confirmadas na avaliação. 

Foi necessário, entretanto, considerar as manifestações dos 
especialistas nos espaços destinados às considerações discursivas, 
inclusive, porque essas esclarecem parte das respostas objetivas 
assinaladas no instrumento de pesquisa.  

A maioria dos especialistas concordou plenamente com a 
indicação dos fatores tecnológico, cultural e gerencial, como elementos 
básicos úteis na descrição funcional de estantes virtuais. Apenas um 
especialista concordou apenas parcialmente e apresentou a seguinte 
observação: Penso ser relevante, entender a jornada do usuário 
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considerando-se o atendimento de suas expectativas”.  Por conta dessa 
manifestação, foi acrescentada a consideração anterior sobre a expressão 
“jornada do usuário”, afirmando-se que, de maneira diversa da área de 
Marketing e da “jornada do consumidor”, neste estudo, as ações e funções 
do usuário foram consideradas a partir das possibilidades da interface 
gráfico-digital da mídia.  

O mesmo especialista considerou ainda que: “A usabilidade da 
plataforma deveria ser considerada além do fator logístico-gerencial 
apresentado”. Observou-se a coerência da consideração, inclusive, 
porque apenas foram enfocadas as estratégias, ações e recurso de 
comunicação, não havendo verificação dos serviços de distribuição e 
entrega de produtos. Por isso, optou-se apenas pela adoção do termo 
“gerencial” em substituição à expressão “logístico-gerencial”. 

Com relação aos elementos e aspectos básicos da plataforma 
digital, não foram feitas observações, que pudessem ser consideradas e 
revertida em algum tipo de adaptação ou mudança. Um especialista 
manifestou preocupação com o uso do termo “plataforma”, “com intuito 
de expressar conjunto de ferramentas de qualquer natureza”. Essa, entre 
outras considerações, motivou a inserção neste estudo, na parte que trata 
da metodologia, o elenco de conceituações sintéticas sobre os termos 
usados. Apesar de alguns conceitos serem detalhadamente considerados 
na parte que trata da fundamentação teórica deste estudo, essa parte mais 
extensa não foi enviada aos especialistas. 

Outro especialista informou que conseguiu analisar o fluxo 
funcional e o conjunto simbólico imediato que caracteriza a experiência 
com a marca. Contudo, considerou-se que este estudo foi dedicado a 
apresentar uma síntese das práticas e dos recursos de comunicação e 
acesso à marca acadêmica nas interfaces gráfico-digitais, que sustentam 
e dinamizam as estantes virtuais online. Portanto, acatou-se a informação 
do especialista como sugestões para trabalhos futuros de avaliação prática 
do fluxo funcional e sobre a estética da recepção da marca por parte dos 
usuários. 

Os seis especialistas consultados concordaram plenamente com as 
características do conjunto estético que proporciona a experiência da 
marca ao usuário. Mas, um especialista sugeriu a utilização de uma 
abordagem Semiótica para os conjuntos estético e simbólico, 
apresentados na interface gráfico-digital. Na parte deste texto que trata 
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da fundamentação teórica, a abordagem Semiótica peirceana é assinalada 
e, também, foi considerada no desenvolvimento do estudo. Considerou-
se especialmente a distinção e a interação entre os aspectos estéticos e 
simbólicos ou semióticos na expressão e na representação da cultura 
acadêmica. Porém, o foco deste estudo recaiu sobre o sistema de 
mediação e considera-se que um outro estudo futuro poderá ser dedicado 
à leitura semiótica dos elementos semi-simbólicos e simbólicos da cultura 
acadêmica  

Por sua vez, outro especialista asseverou que os efeitos estético-
simbólicos visuais são decorrentes da visualidade de toda a interface 
gráfico-digital e não apenas da estante virtual que é uma parte da interface 
com localização especificada na plataforma digital. Tal afirmação foi 
considerada correta e foram feitos os ajustes necessários no texto deste 
estudo. Outro motivo de divergência foi o uso anterior da expressão 
“tendência estilística” que, nesta versão do texto, foi substituída pelo 
termo “estilo”, considerando-se que a palavra “tendência” é uma 
terminologia desnecessária no recorte deste estudo.  

Em outra situação, foi considerada a seguinte pergunta de um 
especialista: “O cliente organizacional não entraria na análise?”. Na visão 
de Limeira (2008) o termo cliente organizacional se refere a uma 
empresa, organização ou conjunto de organizações, seja governamental 
ou não governamental, com ou sem fins lucrativos, que demandam 
produtos e serviços a fim de atender suas necessidades operacionais e 
estratégicas. Não se referindo, portanto, ao usuário ou consumidor pessoa 
física. Para esta pergunta, então, a resposta é negativa, porque mais uma 
vez é oportuno salientar que se trata de um estudo sobre o sistema de 
mediação e que não houve uma pesquisa de campo sobre o 
comportamento do consumidor ou do usuário. Sobre outra pergunta: 
“Quando se refere a “receptor e cliente da marca”, a qual tipo de cliente? 
Temos abordagens para clientes enquanto usuário, pagante, consumidor, 
comprador”, considerou-se que não importa a este estudo a especificação 
sobre quem é o receptor ou o cliente da marca. Primeiramente, é 
necessário que a mídia informe, de maneira coerente, os sinais que 
simbolicamente são associados à cultura acadêmica. Por isso, foram 
descritas as diferentes posições ou funções que o internauta, seja um 
agente humano ou um sistema tecnológico inteligente, pode assumir 
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diante da interface gráfico-digital, como: usuário, observador, cliente ou 
consumidor. Em todas as situações, o relevante é que a marca acadêmica 
seja eficientemente associada às informações e aos produtos ofertados.  

Em síntese, considerou-se que a atuação de alguns especialistas 
era focada no comportamento do consumidor ou do usuário. Por isso, 
eventualmente, um ou outro especialista questionou equivocadamente o 
trabalho, indicando o consumidor, o cliente ou o usuário como objeto do 
estudo. Sobre isso, algumas observações foram relevadas pela certeza de 
que o sistema mediador é o objeto de estudo em questão. Assim, houve 
outra observação sobre a interação com o consumidor, que se estende 
além da venda e do consumo. A partir do escopo deste estudo, com 
relação ao sistema mediador, os processos de pós-venda e pós-consumo 
são midiaticamente gerenciados por meio da interação com público no 
sistema online de troca de informações. 

Com relação à área de Administração, um dos especialistas 
questionou sobre a expressão “comunicação interna” em relação ao uso 
empresarial. Considera-se que o sentido é o mesmo, entretanto, ressalta-
se que, neste estudo, trata-se da comunicação interna ao sistema mediador 
digital.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De maneira geral, verificou-se a avaliação amplamente positiva 
por parte dos especialistas, com relação à coerência e à validade das 
práticas e recursos proposto neste estudo para a comunicação da marca 
acadêmica. Considerando-se os fatores tecnológico, cultural e gerencial 
e as informações expressas em um sistema mediador digital. Tal sistema 
é composto por plataforma e interface luminosa, gráfico-funcional, de 
sustentação interativa da estante virtual online, para oferta e distribuição 
de e-books e produtos similares. 

 Vale ressaltar que não houve nenhuma discordância, sequer 
parcial, sobre o que foi proposto neste estudo. Parte das observações dos 
especialistas diz respeito ao indivíduo, como consumidor, cliente ou 
usuário. Contudo, vale ressaltar que o objeto deste estudo é o sistema 
mediador digital que configura a interface gráfico-digital para suportar e 
dinamizar interativamente a estante virtual online de oferta e distribuição 
de e-books e similares.  Outra parte das observações foi considerada 
coerente e muito bem recebida, resultando inclusive em necessárias 
melhorias para o bom desenvolvimento da etapa final deste estudo. 
Especialmente relevantes foram as observações que permitiram os ajustes 
nas conceituações e a eliminação de terminologias inadequadas ou 
desnecessárias.  

Os resultados deste estudo propõem soluções possíveis que foram 
consideradas coerentes e válidas. Mas, com certeza essas não constituem 
a derradeira e única alternativa possível. Inclusive, um processo de 
validação requer um longo caminho de aplicações, avaliações e 
aprimoramentos recorrentes. Considerando-se, entretanto, a conclusaão 
desta primeira etapa, além de todos os agradecimentos necessários que, 
em parte, foram manifestos em outra parte deste texto, apresentam-se 
aqui os sinceros agradecimentos aos especialistas que se dispuseram a 
colaborar com este estudo e, evidentemente, contribuíram de maneira 
generosa e qualificada para seu aprimoramento. Muito obrigado.  

Por modesta que seja a contribuição proposta com este estudo, sua 
necessidade para a eficácia na comunicação e na distribuição de objetos 
digitais como o e-book é evidente, porque o avanço tecnológico 
proporcionou amplas mudanças na disseminação de informação e 
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conhecimento, especialmente, com a popularização do acesso à rede 
digital Internet. O rápido crescimento no volume de informação 
disponibilizado na rede impões desafios para a identificação e a 
qualificação dos produtos informativos ofertados, incluindo os 
acadêmicos. Por exemplo, observa-se a atual mobilização social e política 
em torno do preocupante fenômeno ocasionado pela proliferação de 
notícias falsas (fake news). Tal fenômeno requalificou a marca 
jornalística. Atualmente, jornalistas conceituados e veículos jornalísticos 
de boa reputação são apontados como referências de notícias verídicas e 
de qualidade. Inclusive, proliferam-se os observatórios jornalísticos para 
realizarem investigação de origem das notícias, denúncia de falsidades e 
oferecerem atestados de legitimidade às informações. 

Uma solução possível aos desafios que se apresentam, portanto, é 
a possibilidade de se diferenciar informações e conhecimentos de 
qualidade. Em parte, isso é assegurado com a oferta idônea de produtos 
com a marca acadêmica e, neste estudo considerou-se especialmente os 
e-books acadêmicos. Assim como os observatórios de imprensa contra as 
notícias falsas, os sistemas idôneos de mediação da marca acadêmica 
também assumem relevância. Os potenciais gestores e outros 
interessados, por sua vez, devem conhecer práticas e recursos para a boa 
comunicação da marca, no sistema mediador digital expresso na interface 
gráfico-digital que sustenta a estante virtual online, oferecendo e 
distribuindo e-books e produtos similares com a marca acadêmica. 

Neste estudo, considerou-se a oportunidade de identificar, 
selecionar e propor de maneira sistemática práticas e recursos para a 
comunicação da marca acadêmica em sistemas digitais mediadores da 
oferta e da distribuição de produtos digitais de informação e 
conhecimento. Para tanto, foram categorizados elementos e aspectos 
componentes de três fatores: tecnológico, cultural e gerencial, que atuam 
na estruturação e atuação interativa dos sistemas mediadores digitais aqui 
estudados.  

Houve uma abordagem interdisciplinar neste estudo, contudo, o 
mesmo foi basicamente desenvolvido a partir da área de Mídia do 
Conhecimento, enfocando a comunicação e o conhecimento da marca 
acadêmica na mídia digital. Depois da etapa exploratória para 
identificação e seleção de fontes teóricas e documentais, isso implicou 
em ampla fundamentação teórica, incluindo a necessidade de 
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compreensão, descrição e interação coerente dos múltiplos arranjos 
teóricos e dos conceitos afins. Houve, ainda, pesquisa documental, 
antecedida pela busca dos objetos de estudo no ambiente digital, 
resultando na descrição detalhada e na categorização das interfaces 
gráfico-digitais que sustentam e dinamizam interativamente as estantes 
virtuais. Houve também a aplicação do conhecimento na proposição 
preliminar de práticas e recursos de mediação digital e comunicação da 
marca acadêmica. Enfim, os resultados preliminares do estudo foram 
avaliados por um grupo de seis especialistas previamente selecionados. 
Todo o trabalho resultou nos conhecimentos e na proposição registradas 
neste texto, como relatório do estudo realizado e proposta de tese de 
doutoramento no Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento 
(PPGEGC/UFSC). 

Em síntese, este estudo resultou na proposição de práticas e 
recursos coerentes e válidos na estruturação de sistema digital de 
mediação da marca acadêmica, a partir da oferta e distribuição de e-books 
e outros produtos, em estantes virtuais online, acessíveis através da rede 
digital Internet. A tese que sustentou o desenvolvimento deste estudo é 
que “a qualificação e a oferta de e-books e outros produtos digitais com 
a marca acadêmica requerem sua comunicação associada aos elementos 
característicos da cultura”, considerando-se mais especificamente as 
interfaces gráficas que representam estantes virtuais. 

 Previamente, observou-se a condição de que a qualificação e a 
oferta de produtos como e-book e similares, com a marca acadêmica, 
requerem elementos e aspectos característicos, tanto nos próprios 
produtos quanto no sistema de comunicação. Assim sendo, a interface 
gráfico-digital de oferta e distribuição de e-books e similares, por meio 
de estantes virtuais online, deve ser estética e simbolicamente 
diferenciada pela associação visual e verbal com a cultura acadêmica. 

Espera-se que os conhecimentos propostos neste estudo 
beneficiem profissionais de Gestão, Tecnologia e Design, incluindo 
estudiosos ou pesquisadores interessados na estruturação de sistemas 
para a oferta e distribuição de produtos digitais com a marca acadêmica, 
considerando os fatores tecnológico, cultural e gerencial. A realização do 
processo de Revisão Sistemática de Literatura evidenciou a lacuna de 
conhecimento que sustenta a expectativa de que este estudo possa 
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contemplar o interesse de outros que anteriormente buscaram 
conhecimentos similares.  

O conjunto de práticas e recursos aqui proposto apresenta uma 
síntese das melhores práticas, evidenciando três aspectos necessários à 
mediação de comunicação da marca acadêmica: (1) como conjunto de 
sinais gráfico-visuais ou sonoros, as expressões de marca representam a 
identidade acadêmica, a partir dos recursos de informação do aparato 
tecnológico-digital interligado na rede; (2) os sinais decorrem dos 
estímulos visuais, formatos, cores, figuras e palavras, expressos na 
interface gráfico-digital, que promovem o sentido acadêmico a partir do 
repertório afetivo-cultural do observador;  (3) a interatividade com os 
usuários, através da interface gráfico-digital, permite as práticas  
previamente planejadas para o gerenciamento da comunicação da marca. 

No decorrer da realização deste estudo surgiram ideias para 
melhorias de vários aspectos e, também, para o desenvolvimento de 
trabalhos futuros, a partir das inúmeras possibilidades que tangenciam o 
foco e o propósito do trabalho realizado. Por exemplo, o estudo realizado 
não privilegiou a modelagem específica do framework. Contudo, não foi 
efetivada a composição do sistema de mediação da marca acadêmica, 
porque ainda é necessária a adequação de particularidades e interesses de 
cada organização editorial acadêmica. Observou-se ainda a necessidade 
de previsão e planejamento, incluindo os recursos e prazos de criação dos 
elementos, bem como seus formatos e local preciso na interface gráfica. 
Mesmo porque, cada aplicação deve considerar a realidade peculiar do 
negócio a ser configurado. Tudo isso oportuniza outros trabalhos 
acadêmicos.  

A montagem de cada interface gráfico-digital para suportar uma 
estante virtual específica, a começar pela definição da plataforma digital, 
oferece possibilidades para estudos com foco em diferentes áreas, 
incluindo abordagens que priorizam as áreas de Engenharia, Mídia ou 
Gestão do Conhecimento. 

Outras oportunidades são decorrentes da inversão do escopo de 
pesquisa, com a priorização da experiência do usuário, ou seja, tendo o 
usuário como sujeito da pesquisa. Assim, oportuniza-se inclusive a 
adoção de metodologias de Gestão e Design, focadas em processos 
particulares ou compartilhados e experimentados por usuários, clientes 
ou consumidores. Neste estudo, o foco recaiu sobre a mídia digital e foi 
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desenvolvido a partir deste recorte. Porém, ainda resta múltiplas 
oportunidades de mapeamento de processos gerenciais, logísticos e 
comerciais, como foram observados por parte dos especialistas. Há, 
ainda, outras possibilidades para estudos cujo recorte prioriza os aspectos 
tecnológicos ou o detalhamento de quaisquer aspectos ou arranjos 
descritos neste estudo caracterizado por uma visão geral da comunicação 
da marca acadêmica no sistema digital. Portanto, os objetos de estudo 
foram fenomenologicamente observados e descritos a partir dos 
elementos gráficos, que são os mais superficiais na complexa estrutura 
funcional do sistema mediador digital. Aliás, apesar de não ter sido 
questionada porque foi bem justificada, essa superficialidade foi 
observada pelos especialistas que, a partir disso, puderam indicar 
múltiplas possibilidades para trabalhos futuros.        
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APENDICE A 
 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 
 

Entende-se a Revisão Sistemática de Literatura como uma 
revisão que considera evidências de uma questão claramente formulada, 
utilizando métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e 
avaliar criticamente as pesquisas anteriores relevantes, e extrair e analisar 
dados de estudos que estão incluídos na revisão (NHS, 2001). 

Seu objetivo se estabelece sobre a análise de estudos relevantes 
agrupados sob critérios científicos estabelecidos pelo pesquisador e que 
proporcionam a replicação do estudo por outros pesquisadores 
(COCHRANE, 2010). 

A elaboração de uma RSL deve seguir procedimentos 
específicos e bem estabelecidos. Esta revisão se estrutura de acordo com 
os direcionamentos estabelecidos em Cochrane (2010) nos moldes: 
Protocolo de busca; Seleção de fontes de dados; Palavras chave; Critérios 
de inclusão e exclusão dos artigos; Critérios de seleção dos artigos; 
Strings de busca; e Sumarização dos resultados. 
 
2.3.3.1 Protocolo de Busca 
 
a) Objetivo - Verificar o nível das pesquisas em comunicação da marca 
acadêmica para o e-book produzidos na internet. 
b) Formulação da Pergunta - Qual o nível das pesquisas em 
comunicação da marca acadêmica em e-books publicados na internet? 
 Problema: é possível verificar o estado da arte para a 

comunicação da marca acadêmica de e-books publicados na 
internet, que se configuram como objetos de aprendizagem. 

 Aplicação: servir de base para pesquisas sobre: (1) comunicação 
da marca acadêmica; (2) e-book com marca acadêmica; e (3) 
comunicação da marca para e-book acadêmico. 

 Contexto: mídia e conhecimento - cultura acadêmica de 
publicação digital 

 Processo: comunicação da marca 
 Intervenção: e-book 
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 Resultado esperado: relações da comunicação da marca 
acadêmica para e-book publicado na internet. 

 
2.3.3.2 Seleção de Fontes de Dados 
 
a) Fontes - As fontes relacionadas são bases de dados eletrônicas, 
disponíveis no portal CAPES, incluindo artigos disponíveis em journals 
e relatórios técnicos indexados por: 

 Scopus 
 Scielo 

A escolha destas fontes foram se dá em função de sua 
significação, visto que oferecem publicações pertinentes, contribuindo 
para o resultado da pesquisa. Da mesma forma considera-se o fator de 
recuperação do artigo.  
b) Idioma - Para efeitos desta revisão, adota-se os artigos publicados 
em português, espanhol e inglês. 
c) Período - Tem-se em vista o período compreendido entre 2012 e 
2017. 
d) Documentos - São selecionados artigos ou artigos de revisão 
relacionados aos temas de aplicação estabelecidos. 
 
2.3.3.3 Palavras Chave 
 Contexto: ambiente digital de publicação na cultura acadêmica 
 Processo ou intervenção: comunicação da marca 
 Objeto ou mídia: e-book, livro digital 
 Temáticas: cultura acadêmica, marca, e-book 
 Interações: marca acadêmica; e-book acadêmico; e-book de 

marca acadêmica 
 
2.3.3.4 Critérios de Inclusão ou Exclusão 

São considerados critérios de inclusão ou exclusão dos artigos: 
 Relacionados com as strings de busca; 
 Campos de pesquisa: Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, Engenharia e 
Multidisciplinar; 

 Período de publicação: 2012 – 2017. 
 Idiomas: português, inglês e espanhol. 
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 Acesso: com disponibilidade open access na base de dados. 
 

2.3.3.5 Critérios de Seleção de Artigos 
São considerados para a seleção critérios quantitativos e 

qualitativos: 
 Critérios quantitativos: consideram-se os artigos citados, pelo 

menos uma vez, em cada uma das bases e em cada uma das 
classes e os que se repetem na busca; 

 Critérios qualitativos: título (relação com a pesquisa), nível de 
relevância com o tema, resumo e palavras-chave. 

 
2.3.3.6 Strings de Busca 
a) Campos de pesquisa 

1. Comunicação ou conhecimento da marca;  
2. Marca acadêmica ou marca acadêmica digital;  
3. E-book acadêmico ou e-book de marca acadêmica. 

b) Critérios 
A priori, buscar-se-á manter a string do estudo para todos os 

motores de busca das bases selecionadas. Havendo adaptações, são 
observados os seguintes critérios: a) a string derivada deverá ser 
logicamente equivalente à string original, ou b) na impossibilidade de se 
manter equivalência exata, deverá a string derivada ser mais abrangente 
para evitar perda de documentos potencialmente relevantes. Adota-se 
para a composição da string de busca, os seguintes operadores lógicos 
AND e OR. 
c) Grupos de Strings: 

Os critérios relacionados à marca utilizados para a definição das 
strings são considerados por Minadeo (2008): contexto (cultura 
acadêmica), mídia (e-book) e conteúdo (comunicação da marca ou 
conhecimento da marca). 

String em português: Comunicação da Marca OR Conhecimento 
da marca; Marca acadêmica OR Marca digital; E-book acadêmico OR E-
book de marca acadêmica.  

String em inglês: Brand communication OR Brand knowledge; 
Academic brand OR Digital brand; Academic e-book OR Academic 
brand e-book. 
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String em espanhol: Comunicación de marca OR Conocimiento 
de la marca; Marca académica OR Marca digital; E-libro académico OR 
E-libro marca académica. 
 
2.3.3.6 Sumarização de Resultados 
a) Seleção básica - Com relação às strings de busca, foram encontrados 
433 artigos da base de dados Scopus, 516 da base de dados Scielo. 
 
Quadro 1: Seleção Básica 

Campos de pesquisa Scopus Scielo 
1 396 423 
2 21 56 
3 16 37 

TOTAL 433 516 
Fonte: dados primários (2016). 
 
b) Seleção quantitativa - O quadro 2 apresenta a seleção quantitativa, 
onde foram identificados inicialmente os artigos que se repetiram em 
cada uma das bases e depois os artigos citados em outros trabalhos. Por 
fim foram identificadas as intersecções entre artigos repetidos e citados, 
com a finalidade de excluir os artigos que se repetiram, mas não foram 
citados e de excluir da contagem os artigos repetidos. Constatou-se que 
um dos artigos foi citado duas vezes na base Scielo. 
 
Quadro 2: Seleção Quantitativa 

Campos de 
pesquisa 

Scopus Scielo Total 

1 129 52 181 
2 7 19 26 
3 10 13 26 

TOTAL 146 84 230 
Fonte: dados primários (2016). 
 
c) Seleção qualitativa - Após a análise quantitativa, foram identificados 
230 artigos para a seleção qualitativa. Cada artigo foi acessado e 
examinado pormenorizadamente, com vistas à identificação de elementos 
que justificassem sua permanência ou exclusão da pesquisa. Foram 
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apreciados nesta seleção o título, o resumo, as palavras chave e os 
resultados. Obteve-se nesta seleção um total de 16 artigos, como 
apresenta o quadro 3.  
 
Quadro 3: Seleção Qualitativa 

Campos de 
pesquisa 

Scopus Scielo Repetidos Selecionad
os 

1 7 4 1 10 

2 2 3 1 4 

3 2 1 1 2 

TOTAL 11 8 2 16 

Fonte: dados primários (2016). 
 
d) Evidências e comparações - Foram selecionados dez artigos a 
respeito da comunicação e conhecimento da marca (quadro 4). A maior 
concentração de trabalhos se dá a partir do ano de 2014, o que denota a 
aquiescência dos estudos nesta linha. Os estudos contextualizam a marca 
no cenário atual, da mesma forma que indicam suas interações e relações. 
 
Quadro 4: Trabalhos Sobre Comunicação e Conhecimento da Marca 

Autor Artigo 
Pol (2012) La marca: un signo de identificación visual y auditivo 

sinérgico 
OrozcoToro; Ferré 
Pavia (2012) 

El ADN de la marca: la concepción de sus valores 
intangibles en um contexto dialogado 

Bigné; Borredá; 
Miquel (2013) 

El valor del establecimiento y su relación con la 
imagen de marca privada: efecto moderador del 
conocimiento de la marca privada como oferta propia 
del establecimiento 

Maffezzolli; Prado 
(2013) 

Identificação com a marca: proposição de um 
instrumento de medida 

Baker; Rapp; 
Meyer; Mullins 
(2014) 

The role of brand communications on front line 
service employee beliefs, behaviors, and performance 



182 
 

Braun; Eshuis; 
Klijn (2014) 

The effectiveness of place brand communication 

Uzunoglu; Kip 
(2014) 

Brand communication through digital influencers: 
Leveraging blogger engagement 

Schivinski; 
Dabrowski (2015) 

The impact of brand communication on brand equity 
through Facebook 

Dos Santos 
Gonzales; 
Luvizotto (2015) 

Imagem e consumo: a comunicação da marca 
Unilever/Ades nas plataformas digitais 

Steinmann; Mau; 
Schramm-Klein 
(2015) 

Brand Communication Success in Online 
Consumption Communities: Na Experimental 
Analysis of the Effects of 
Communication Style and Brand Pictorial 
Representation 

Fonte: dados primários (2016). 
  

O trabalho de Pol (2012) traz a visão da marca como sinal de 
identificação. Aborda a personalidade como elemento integrativo da 
marca, proporcionando distinção e persistência. O autor reconhece a 
identidade da marca como a reflexão persistente da personalidade, 
estabelecendo um diálogo simbólico com o consumidor, através dos 
sinais da marca.  

Orozco Toro e Ferré Pavia (2012) partem do reconhecimento dos 
limites conceituais das questões fundamentais de identidade, imagem e 
reputação da marca. Afirmam que presença do DNA da marca é medida 
de maneira confiável em sua imagem e reputação. Concluem que o 
impacto das TIC no desempenho da marca é acompanhado de maneira 
tardia pela comunidade acadêmica.  

O estudo de Bigné, Borredá e Miquel (2013) observa a imagem da 
marca afetando a percepção de valor das marcas privadas. Para os 
autores, a imagem da marca própria influência de forma direta no valor 
da marca e de maneira indireta na fidelização. Essa influência da imagem 
da marca se verifica na reputação da organização, bem como na qualidade 
percebida. 

Maffezzolli e Prado (2013) contribuem com a identificação da 
marca a partir das dimensões cognitiva (conhecimento e experiência), 
afetiva (afeto e conexão emocionais), avaliativa (julgamento pessoal e de 
terceiros) e comportamental (envolvimento e ações da marca).  
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Já, Baker et. al (2014) baseiam seu estudo nas teorias da 
identificação e internalização da marca, tendo em vista a performance no 
cumprimento das promessas da marca pode ser deturpada pelos 
profissionais da linha de frente da empresa. Os autores chamam atenção 
para o fornecimento de informações específicas de marca diretamente aos 
funcionários da linha de frente aumenta sua identificação com a marca e 
reforça a internalização dos valores da marca, assim como desempenho 
consistente com a marca. Afirmam que as atividades internas de branding 
melhoraram a percepção da autenticidade da marca. Concluem que a 
performance da marca se estabelece na congruência do valor da marca na 
relação entre o branding interno e os comportamentos de construção da 
marca.  

O estudo de Braun, Eshuis e Klijn (2014) se estrutura de maneira 
empírica e quantitativa, abordando a eficácia da marca local. Os autores 
afirmam que, tanto a comunicação de marca de lugar físico como a 
comunicação de marca de lugar de boca-a-boca têm efeitos positivos 
semelhantes, mediados pela imagem de marca de lugar, na atração de 
residentes e visitantes. Consideram que a comunicação de marca de lugar 
tradicional não tem um efeito direto sobre a imagem de marca de lugar 
nem um efeito mediado pela imagem de marca de lugar na atração de 
residentes e visitantes. 

Uzunoglu e Kip (2014) exploram o papel dos blogueiros na 
comunicação da marca. Apresentam um modelo de comunicação da 
marca com base em influenciadores digitais, reconhecendo a presença 
das mídias sociais na comunicação e construção da marca. Estudam os 
blogueiros enquanto líderes na formação de opinião online e o uso de 
blogs e micro blogs como instrumentos de mediação da mensagem da 
marca. 

Schivinski e Dabrowski (2015), por sua vez estuda os impactos da 
mídia social na comunicação da marca, utilizando e comparando métricas 
de consumo da marca baseados no consumidor em empresas diversas. 
Destaca a necessidade de adaptação da comunicação da marca de mídia 
social de acordo com especificidades de cada setor. Coloca que as 
plataformas de mídia social fornecem maneiras ilimitadas para que os 
consumidores interajam, expressem, compartilhem e criem conteúdo 
sobre marcas e produtos. Prescreve a implementação conjunta de 
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comunicação de marca de mídia social, criada pela empresa e gerada pelo 
usuário, oferece inúmeras oportunidades para aumentar as métricas de 
valor de marca.    

O trabalho de Dos Santos Gonzales e Luvizotto (2015) aborda as 
sensações e experiências como elemento de diferenciação na relação de 
consumo. Contextualizam as relações sociais tendo como base a 
interação entre o sujeito, os bens e seus significados. Constatam que o 
excesso de marcas impõe a geração de maior significado subjetivo para 
as intencionalidades de consumo. Constatam que a comunicação 
mercadológica da marca Unilever tanto quanto seu produto Ades retrata 
em suas imagens comportamentos e valores que fazem parte do 
imaginário dos consumidores a que se dirige. Os autores explicam que as 
imagens relacionam ao produto Ades aquilo que o consumidor quer ser e 
não o que ele é; ao consumir o produto, o público supre a frustração de 
não ter uma vida tão feliz e saudável. Concluem com evidências da 
cultura de convergência em que a inteligência é coletiva, onde as 
estratégias de branding compartilham os conteúdos da marca com os 
internautas e o consumidor dita o que consumir e como consumir e a 
marca responde com imagens e textos que correspondem a essas 
expectativas. 

Steinmann, Mau e Schramm-Klein (2015) observam as 
comunidades online sendo projetadas para influenciar de maneira 
positiva a avaliação da marca pelo consumidor. Levam em conta que o 
estilo de comunicação e a expressão da marca em uma comunidade de 
consumo online influenciam a avaliação com relação às associações da 
marca, à comunidade e à compra do produto ou serviço. 

Levando em conta os critérios de seleção adotados, constatou-se 
entre os trabalhos pesquisados algumas referências importantes. 
Aladwani (2014) apresenta o modelo dos 6As para a gestão de conteúdo 
social. O modelo facilita o uso e a gestão efetiva do conteúdo social, 
dentre eles a marca, para o desenvolvimento de negócios, tendo seu foco 
nos processos.  

Cheung e Thadani (2012) fazem uma análise de literatura e 
estruturam um modelo integrativo sobre o impacto da comunicação 
eletrônica boca-a-boca no ambiente digital. O estudo considera que os 
consumidores trocam informações sobre produtos dentro e fora das redes 
sociais, referenciando-os. O modelo apresenta o fluxo e a integração entre 
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os elementos comunicadores, receptores, contexto, estímulo e resposta. 
Isso possibilita estabelecer a percepção da marca como sinal ou conjunto 
de sinais no processo de comunicação, criando referências e reputação 
para o consumo.  

Chen, Shang e Li (2014) abordam os efeitos da percepção da 
relevância do conteúdo dos blogs no comportamento dos turistas. Os 
resultados de sua pesquisa sugerem que os turistas escolhem consultar 
blogs que são subjetivamente percebidos como relevantes para suas 
necessidades de informação. Neste caso, o conjunto de sinais que denota 
o blog, marca, se estabelece como relevante antes do conteúdo.  

Choi e Winterich (2013), por sua vez, exploram a questão da visão 
da marca de fora para dentro, a partir da identidade moral. A teorização 
sobre a identidade moral serve como condutor contextual para a 
diminuição da percepção subjetiva entre o consumidor e a marca. O 
estudo aponta que a identidade moral se estabelece como juízo de 
mercado na avaliação da marca.  

Gensler et. al (2013) falam de gestão da marca no ambiente da 
mídia social. Refletem sobre o fato de que, como o controle da marca 
reside fora da organização, o foco das empresas está em proteger a 
reputação da marca, a qual é construída a partir do compartilhamento 
ativo do consumidor nas redes sociais, o que caracteriza uma dimensão 
de improvisação.   

Zhang, Cheung e Lee (2014), abordam a questão das diferenças de 
gênero na decisão de compras online. Para os autores, a confiança 
emocional (associações positivas) dos consumidores se desenvolve em 
grande parte a partir da confiança cognitiva (reputação) com relação aos 
vendedores online e aumentam a probabilidade de compra. 

Com relação aos estudos da marca acadêmica digital (quadro 5), 
cabe ressaltar que os quatro estudos selecionados concentram seu foco no 
âmbito digital, denotando a ausência de trabalhos no campo da marca 
acadêmica. Ou seja, reconhece-se a ausência nas bases de dados de 
trabalhos relacionados à marca acadêmica digital, utilizando os critérios 
propostos. Contudo, os estudos selecionados trazem luz sobre a marca no 
ambiente digital.  
 
Quadro 5: Trabalhos Sobre Marca Digital 
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Autor Artigo 
Calvo-Porral; Martínez-
Fernández; Juanatey-
Boga (2014) 

La credibilidad de los medios de Comunicación 
de masas: una aproximación desde el Modelo de 
Marca Creíble 

Calefato; Lanubile; 
Novielli (2015) 

The role of social media in affective trust 
building in customer–supplier relationships 

Lucena (2016)  Culturas digitais e tecnologias móveis na 
educação 

 Yejas (2016) Estrategias de marketing Digital en la 
promoción de Marca Ciudad 

Fonte: dados primários (2016). 
 

O estudo de Calvo-Porral, Martínez-Fernández e Juanatey-Boga 
(2014) analisa a relação entre o valor da marca da mídia e sua 
credibilidade. Verificam a relação entre o valor da marca dos meios de 
comunicação a partir do foco no consumidor e sua credibilidade. 
Reconhecem a existência de uma relação positiva entre o valor da marca 
dos meios de comunicação e sua credibilidade, mostrando que tanto a 
imagem ou associações, juntamente com a lealdade, exercem a maior 
influência sobre o valor dos meios de comunicação. Constatam que as 
avaliações e preferências dos consumidores de informação com relação 
aos meios de comunicação têm um impacto significativo sobre a 
credibilidade destes, tal como a atitude para com eles, oferecendo uma 
interessante contribuição ao estoque de conhecimento atual sobre a 
credibilidade dos meios de comunicação. Concluem que as associações 
ou imagens dos meios de comunicação têm maior influência sobre o valor 
da marca baseado no consumidor, enquanto a lealdade para com a mídia 
e sua notoriedade mostram uma ligeira influência sobre o valor da marca 
da mídia. 

Calefato, Lanubile e Novielli (2015) pesquisam a mídia social 
como canal de comunicação entre cliente e consumidor para a construção 
da marca social em meio digital. Adotam a visão de que sites tradicionais 
e sociais, orientados para a interação tem efeito diferenciado na 
construção da confiança na relação cliente-fornecedor. Trabalham com a 
possibilidade de gerenciar relacionamentos com os clientes através das 
mídias sociais. Afirmam que a confiança na marca é vista como a 
credibilidade percebida e a crença no comportamento benevolente da 
marca. Afirmam, ainda, que a confiança cognitiva e afetiva é promovida 
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com sucesso através da presença on-line. Concluem que as plataformas 
de redes sociais online fornecem ferramentas para que as empresas 
comuniquem benevolência a clientes potenciais: o gerenciamento diário 
de um perfil de mídia social é percebido como um sinal de abertura. 

O estudo de Lucena (2016) aborda o uso das tecnologias móveis e 
de redes sociodigitais colocam as pessoas em constante interação com 
(ciber)espaços sociotécnicos, onde a comunicação ocorre em lugares não 
fixos, registrando fatos e informações no instante em que eles acontecem. 
O autor afirma que o uso intensivo deste tipo de comunicação a torna uma 
marca da cultura digital. Prescreve a necessidade de aplicação de novas 
práticas e uso das tecnologias móveis como Pressuposto à produção de 
saberes na cibercultura. Considera o professor como reforço à marca da 
educação ao desenvolver e aplicar capacidades de adaptação e de 
criatividade diante das novas interfaces hipertextuais e interativas 
disponibilizadas pela cultura digital. 

Yejas (2016) explora a concepção de estratégias de marketing 
digital para a promoção da marca cidade. Estuda o desenvolvimento do 
marketing e de um sistema digital para a comunicação da marca, passível 
de aplicação móvel e portal web para a promoção da marca cidade. 
Visualiza o turista como produtor de conteúdos digitais nas redes sociais, 
contribuindo para a construção da marca dos lugares que visita. Conclui 
assinalando a necessidade dos agentes sociais locais de criar e administrar 
a identidade da marca cidade, tanto quanto de utilizar a internet para 
diminuir as barreiras espaciais para o consumo da marca.  

Tendo em mente os critérios de pesquisa, foram identificadas duas 
referências relevantes nos artigos levantados. A primeira é Lemos (2013), 
cujo trabalho trata das associações entre espaço e mídia locativa, a partir 
da teoria ator-rede (TAR). O autor coloca que, com a profusão de novas 
tecnologias, significantes e significados, é preciso pensar uma nova 
distribuição da informação baseada nos actantes. Conclui, baseado na 
TAR que, deve-se evitar passar simplesmente do contexto estrutural para 
as relações interativas baseadas na microssociologia, ou vice-versa, sem 
olhar a circulação dos actantes nestas instâncias. De acordo com o autor, 
pensar o espaço como relacional, como espaço-rede, contribui para a 
análise das associações que constituem as práticas de comunicação. 
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A segunda referência é Schumann et al. (2012) que estuda a 
confiança como elemento de suporte na geração e na avaliação de ideias. 
A pesquisa relacionou os elementos da confiança à informação e à 
geração de ideias, tal como aos sistemas de design e implementação 
destas ideias. Em sua conclusão os autores ressaltam que os elementos da 
informação quando efetivamente utilizados na construção da confiança 
interna do grupo de trabalho, permite a distribuição de ideias e sua 
adequada avaliação por parte de outros membros. Extrapolando esta 
visão, é possível assentir que a identidade confiável possibilita a 
construção de uma adequada imagem da marca, quando se trata de e-
book. 

Neste sentido, cabe o exame dos artigos identificados na RSL 
sobre o e-book. Acerca do e-book de origem acadêmica, constata-se dois 
estudos relevantes (quadro 6), tomando como base os critérios 
estabelecidos.  

 
Quadro 6: Trabalhos Sobre E-book de Marca Acadêmica 

Autor Artigo 
Muir; Hawes (2013) The Case for e-book Literacy: Undergraduate 

Students' Experience with e-books for Course 
Work 

Wang; Bai (2016) University Students Awareness, Usage and 
Attitude Towards E-books: Experience from China 

Fonte: dados primários (2016). 
 

Muir e Hawes (2013) investigam como os livros eletrônicos (e-
books) são usados para a atividade acadêmica. Partem da visão sobre 
como os estudiosos usam e aprendem com os e-books e quais as 
limitações dos livros eletrônicos acadêmicos, mais especificamente como 
os eruditos interagem com e-books para tentar satisfazer suas 
necessidades de informação ou como os estudiosos usam e desejam usar 
os e-books.  Apresentam uma tipologia de interações de e-book relevantes 
para o design de e-books (conteúdo e recursos) e para a biblioteca / 
instrução acadêmica no uso efetivo de e-books (literatura do e-book). 
Algumas das razões para a aceitação lenta de livros eletrônicos incluíram 
provisão limitada de e-book acadêmico por editores, falta de 
conhecimento de e-books entre usuários potenciais, desconforto de 
usuário de leitura on-line e interfaces mal projetadas em plataformas de 
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e-book. Examinam que os alunos que usam e-books para cursos 
acadêmicos encontram problemas de acesso, contexto insuficiente nos 
resultados de pesquisa, ferramentas de navegação desajeitadas, uma 
experiência de leitura desagradável e interfaces que não são intuitivas de 
usar. Apesar disto, os e-books são considerados como um recurso 
educacional potencialmente valioso. Apontam a necessidade de 
melhorias na experiência do usuário final para viabilizar o modelo de 
negócios de e-book.  

O estudo de Wang e Bai (2016) investiga a conscientização, o uso 
e a atitude dos alunos em relação aos e-books na Universidade de 
Zhejiang, na China. Os autores constatam a existência de uma diferença 
significativa da consciência dos alunos e uso de e-books gerais e e-books 
acadêmicos. Observam que estudantes de pós-graduação tendem a usar 
livros eletrônicos mais para fins acadêmicos, acessando através de 
computadores e dispositivos móveis. Constatam que os estudantes de e-
books acadêmicos preferem imprimir parte deles para leitura. Concluem 
que estudantes universitários mostram marcantes diferenças de leitura em 
e-books em termos de leitura de lazer e aprendizagem acadêmica, 
assinalando que fatores como o ano de estudo, disciplina, renda familiar, 
etc., tem um impacto sobre o uso de e-books e a escolha de dispositivos 
de leitura e-book. 

Examinando os critérios de revisão adotados, concluiu-se que 
algumas referências se destacam nos trabalhos encontrados. O’Hare e 
Smith (2012), abordam as causas resistência dos estudantes na adoção do 
e-book como livro texto em sala de aula. A pesquisa levanta 
questionamentos sobre hardware, software de navegação e, 
principalmente, a localização e a utilização adequada dos e-books, como 
pontos críticos de desempenho na adoção destes objetos em sala de aula. 
A conclusão do trabalho aponta que é possível identificar um cenário 
favorável ao e-book como livro texto em sala de aula, caso tais questões 
sejam resolvidas. 

Já Staiger (2012) estabelece sua pesquisa sobre como os e-books 
são utilizados pelos estudantes e pesquisadores acadêmicos. Seu estudo 
se baseia na condução de uma revisão de literatura que aponta autores 
relevantes sobre o tema, como Walton e Van der Velde, por exemplo. Sua 
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conclusão aponta para a existência de um nicho mercadológico para e-
books acadêmicos, utilizados sobretudo na condução de pesquisas.  

Walton (2013), por sua vez, aborda aspectos relacionados à 
escolha do e-book por parte dos estudantes universitários, considerando 
aspectos do comportamento acadêmico e finalidades de uso do livro 
eletrônico. O autor conclui que a maior parte dos acadêmicos utiliza o e-
book para leitura em momentos de descanso fora da sala de aula ou para 
a condução de pesquisas nos temas relacionados aos seus estudos. 
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APENDICE B 
 
 
DESCRIÇÃO DAS PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE E-
BOOKS 
 
1. GOOGLE BOOKS 
 

Marca, número de títulos resultantes da pesquisa... Título da obra 
(hiperlink), Capa, link de acesso à página, autor, ano, texto de 
apresentação. 
 
Figura 1: Google Books – estante / resultados de busca 



192 
 

 
Fonte: Google Books (2017). 
 

Sistema de visualização da obra (zoom in, zoom out, link, tela 
cheia, adição à biblioteca, escrever resenha, sumário, texto da obra), 
Capa, sistema de recomendação e reputação; título; sistema de pesquisa 
interna ao livro. Link de acesso as informações sobre o livro. 

 
Figura 2: Google Books – página de acesso ao e-book 
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Fonte: Google Books (2017). 
 

Título, capa, autor, editora, ano, apresentação do livro e sistema 
de pesquisa interna ao livro. O que estão dizendo (resenhas), estatística 
de avaliação de usuários com estrelas. Livros relacionados; páginas 
relacionadas, conteúdo, termos e frases comuns; passagens mais 
conhecidas, sobre o autor; informações bibliográficas; QR Code. 
 
Figura 3: Google Books – informações sobre o e-book 
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Fonte: Google Books (2017). 
 
 
2. AMAZON BOOKS 
 

Apresentação comercial para busca e apresentação de livros para 
compra. Capa, título, ano, autor, preço e estrelas de reputação. 
 
Figura 4: Amazon Books – estante / resultados de busca 
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Fonte: Amazon Books (2017). 
 

Capa, título (idioma), ano, autor, preço, apresentação do livro, 
outras opções de compra relacionada, detalhes do livro e avaliação de 
clientes (estrela e descritivo). Opção para compra e compartilhamento da 
oferta. 
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Figura 5: Amazon Books – página de informação e compra do e-book 

 
Fonte: Amazon Books (2017). 
 
3. CULTURA ACADÊMICA 
 

Cabeçalho com a presença da marca gráfica e sistema de busca 
para obras por autor e palavras-chave. Apresentação das notícias de 
lançamentos, convênios e coleções. Janela dinâmica apresentando obras 
disponíveis e seus respectivos formatos: capa, formatos disponíveis, 
título, autor, preço (se houver). 
 
Figura 6: Cultura Acadêmica – estante / resultados de busca 
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Fonte: Cultura Acadêmica (2017). 
 

Área da obra, capa, formato, título, autores e sinopse. Sistema de 
avaliação de usuários por estrelas. Link para download da obra e 
informações bibliográficas. Sobre os autores (currículo resumido). 
Outras obras dos autores e sugestão de leitura. 
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Figura 7: Cultura Acadêmica – página de informação e acesso ao e-book 

 
Fonte: Cultura Acadêmica (2017). 
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4. PIMENTA CULTURAL 
 

Logo, capa de livro em oferta, vídeo relacionado e cópia de post 
em rede social. Acesso a estante: download gratuito, com capas e QR 
Code.   
 
Figura 8: Pimenta Cultural – home 

 
Fonte: Pimenta Cultural (2017). 
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Figura 9: Pimenta Cultural – estante  

 
Fonte: Pimenta Cultural (2017). 
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Capa, título, autor, editora, ano e ISBN. Links de formatos e locais 
disponíveis para download, lista de capítulos do livro. 
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Figura 10: Pimenta Cultural – página de informação e acesso ao e-book 

 
Fonte: Pimenta Cultural (2017). 
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5. PRINCETON UNIVERSITY PRESS 
 

Marca gráfica e sistema de busca. Apresentação de títulos 
disponíveis. 
 
Figura 11: Princeton University Press – estante 

 
Fonte: Princeton University Press (2017). 
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Capa, título, autor, dados bibliográficos, link de compra e acesso a 

capítulos. Texto com sinopse do livro, tabela de conteúdo, carrinho de 
compras. 
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Figura 12: Princeton University Press – página de informação e acesso ao e-
book 

 
Fonte: Princeton University Press (2017). 
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6. MIT PRESS 
 

Logo, sistema de busca, link de chamada e canal para comunicação 
com autores, janela manual, com capa, título, autor e sinopse resumida. 
Browse para acesso por área: lista com capa, título, autor e sinopse. 
 
Figura 13: MIT Press – estante 
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Fonte: MIT Press (2017). 
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Figura 14: MIT Press – browse por disciplina 

 
Fonte: MIT Press (2017). 
 

Capa, redes sociais para compartilhamento, opções de compra, 
preço e ISBN por formato. Título, autor, sinopse, sobre os autores, 
depoimentos. Link para sumário, link para prefácio. 
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Figura 15: MIT Press – página de e-book 
por disciplina 

 
Fonte: MIT Press (2017). 
 

Figura 15: MIT Press – página de 
informação do e-book 

 
Fonte: MIT Press (2017). 
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APENDICE C 
 

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E RECURSOS PARA 
COMUNICAÇÃO E CONHECIMENTO DA MARCA 

ACADÊMICA EM ESTANTES VIRTUAIS INTERATIVAS 
PELOS ESPECIALISTAS 

 
PROPOSIÇÕES DO ESTUDO E AVALIAÇÃO DOS 
ESPECIALISTAS 
1- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
três fatores básicos: (1) fator tecnológico; (2) fator cultural; (3) fator 
gerencial, na descrição funcional de estantes virtuais. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - Penso ser relevante, entender a jornada do usuário considerando-
se o atendimento de suas expectativas. A usabilidade da plataforma 
deveria ser considerada além do fator gerencial apresentado. 
 
2- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação 
dos seguintes elementos e aspectos básicos da plataforma digital: (a) 
sistema variado de acesso; (b) campo para a marca gráfica 
institucional; (c) campo para marcas de endosso; (d) sistema de 
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apresentação e funcionamento da estante virtual; (e) sistema 
interativo com recursos de busca; (f) sistema interativo e recursos 
para opinião do usuário; (g) sistema logístico, informativo e 
interativo para venda e distribuição de produtos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - Mais uma vez, aponto talvez a necessidade de se abordar a 
jornada do usuário. 
 
3- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação do 
seguinte fluxo funcional: (a) acesso à plataforma; (b) visualização da 
marca gráfica e indicações gráfico-visuais gerais para navegação e 
pesquisa; (c) visão geral da estante virtual; (d) visualização de sinais 
de acesso para informações e aquisição de e-books ou outros produtos 
digitais.  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp. 4 - Considero o uso da palavra plataforma temeroso uma vez que se 
tem usado com pouca definição de significado por diversos especialistas 
de diferentes áreas com intuito de expressar conjunto de ferramentas de 
qualquer natureza. Encontramos, assim, plataformas de e-commerce, 
plataformas digitais, plataformas de governo, plataforma educacional e 
as mais diversas variedades, sem qualquer cuidado com a o entendimento 
do seu significado. Assim sendo, sugiro a definição de plataforma no seu 
contexto em paragrafo separado e com outra palavra auxiliando o 
significado. Exemplo plataforma de comercialização de livros. Ou 
simplesmente a mudança para outra palavra como interface de compra. 
Esp. 6 - Não consigo analisar isso com os dados apresentados. 
 
4- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
que: (a) a visualidade da interface; (b) as marcas de endosso; (c) o 
acesso e a funcionalidade do sistema digital; (d) a qualidade 
percebida dos produtos, resultam em aspectos afetivos e simbólicos, 
ou seja, intangíveis de valorização da imagem e da reputação da 
marca na estante virtual. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
5- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
que, além de possíveis sinais sonoros, as impressões visuais do 
observador sobre formas, cores e tonalidades, expressas na 
visualidade da interface gráfica e nas imagens de ícones ou produtos 
caracterizam o conjunto estético da experiência com a marca.   

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - Utilizar abordagem semiótica. 
 



 
 

215 
 
 

6- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
que, além de possíveis manifestações sonoras, a visualização e a 
leitura mais ou menos pertinente de diferentes figuras denotativas, 
incluindo bandeiras, brasões, e também palavras e frases 
caracterizam o conjunto simbólico mais imediato da experiência com 
a marca. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - Utilizar abordagem semiótica. 
Esp. 6 - Precisaria conhecer melhor os resultados da pesquisa para 
concordar de forma plena. 
 
7- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
que os efeitos estético-simbólicos visuais são decorrentes da 
visualidade da estante virtual, sendo também expressões de valores 
culturais intangíveis, que podem e devem ser expressos na 
visualidade da interface luminosa. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp. 3 - São, mas não só da estante virtual, mas de toda a plataforma 
digital. Concordaria plenamente se a afirmação fosse, por exemplo, “é 
coerente e válida a indicação de que os efeitos estético-simbólicos visuais 
são decorrentes também da visualidade da estante virtual...” 
 
8- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
que foram previamente observadas estantes virtuais já existentes 
que, de maneira geral, podem ser estilisticamente categorizadas 
como tendências: (a) tradicional, porque expressa visualmente a 
tradição da marca acadêmica; (b) comercial, porque expressa a 
multiplicidade de produtos acadêmicos ou não; (c) modernizante, 
porque expressa a marca acadêmica de maneira visualmente 
renovada. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp. 1 - Concordo parcialmente visto que, os exemplos apresentados na 
tese, especialmente o de tendência modernizante não representaram 
distinção categórica dos exemplos de tendência tradicional. 
Esp.  2 - Até que ponto a presente análise, embora assistemática e 
exploratória, pode representar uma tendência? 
Esp. 5 - Não vejo muita diferença entre as tendências comercial e 
modernizante. Penso que a tendência comercial já esteja sendo 
modernizada pela expressividade das estantes. 
 
9- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação de 
que as pessoas interessadas podem perceber e interagir de diferentes 
maneiras com a estante virtual online, cumprindo as funções de: (a) 
usuário do sistema tecnológico-digital; (b) observador da interface 
luminosa; (c) receptor e cliente da marca; (d) comprador e 
consumidor de produtos.  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - O cliente organizacional não entraria na análise? Quando se 
refere a “receptor e cliente da marca”, a qual tipo de cliente? Temos 
abordagens para clientes enquanto usuário, pagante, consumidor, 
comprador. 
Esp. 3 - A afirmação pode induzir a funções distintas, o que seria um 
equívoco na maioria dos casos.  
Esp. 6 - Penso que sim, mas está bem amplo. Acho que poderia ser mais 
específico com relação as funções e benefícios de cada perfil de 
interessado. E verificar se não há perfis que não foram identificados. 
 
10- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação 
de que a comunicação interativa através da interface gráfica, que é 
suportada pela plataforma digital, evidencia estratégias intangíveis e 
recursos perceptíveis, visuais e funcionais, para a gestão do 
diversificado sistema de: (a) atração de interessados; (b) motivação e 
convencimento sobre marca, produtos e serviços; (c) interação 
informativa com usuários e clientes; (d) atendimento com sistema de 
venda e coleta de dados para entrega online de produtos digitais ou 
entrega de produtos físicos.    
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - A partir do descrito no 2.9, consideraria-se o usuário um dos 
tipos/funções de cliente? 
Esp. 5 - Penso que a interação com o consumidor se estende além da 
venda e do consumo, pois o processo de avaliação e qualificação se dão 
após a compra e leitura dos e-books. 
 
11- No contexto do estudo realizado, é coerente e válida a indicação 
de que o planejamento e a efetivação da comunicação da marca, no 
contexto do negócio, requerem: (1) elementos e produtos de 
comunicação e de comércio, além de (2) recursos interativos de 
comunicação e funcionalidade. Assim, consideram-se também 
coerentes as seguintes etapas de planejamento e gestão: (a) 
idealização ou planejamento da comunicação do negócio; (b) 
efetivação da comunicação do negócio com: (b1) comunicação 
interna à interface gráfica da estante; (b2) comunicação externa à 
interface gráfica da estante. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp.  2 - Novamente, no meu humilde entendimento, a que se considerar 
a usabilidade de toda a plataforma. 
Esp. 3 - Eu não usaria a terminologia “comunicação interna” ela pode ser 
confundida com a “comunicação interna” utilizada nas teorias 
administrativas que remeteria a um sistema de comunicação interno dos 
colaboradores da empresa gestora da editora virtual. 
 
12 - As questões apresentadas no contexto dos aspectos tecnológico, 
culturais e gerenciais contemplam práticas e processos que 
representam uma das soluções possíveis à composição de um sistema 
de mediação digital da marca acadêmica, com apresentação, 
comunicação e distribuição de e-books e outros produtos de 
informação e conhecimento. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Observações: 
Esp. 6 - Infelizmente, não tenho como afirmar se contempla plenamente. 
Aparentemente a proposta aborda processos que representam uma das 
soluções possíveis à composição de sistema de mediação, no entanto 
creio que qualquer interface digital seria uma das soluções possíveis. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS DO DOCUMENTO 
Esp.  2 - Professor Marcio, parabéns pelo sensacional estudo. Leve 
minhas observações como um olhar de quem trabalha com 
Relacionamento, e sempre no intuito de contribuir com o já excelente 
trabalho. 
Esp. 4 - No tocante à representação visual de um produto por meio da 
capa do livro, recomendo a leitura e citação de Lévy, Pierre. O que é o 
virtual.  
 
 
 


