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RESUMO 

 

Recentemente o enorme acesso à internet vem propiciando novas ações de marketing online, 

que vem crescendo extensivamente devido ao surgimento de novas tecnologias e plataformas 

digitais. Nesse cenário tem se manifestado o fenômeno de difusão de estilos e culturas 

diferentes ao redor do mundo, ganhando destaque a cultura pop japonesa, que vem 

conquistando cada vez mais fãs no Brasil atraídos por todo o universo dos animês e mangás. A 

Kirakiradokidoki permeia nesse contexto como uma empresa brasileira especializada em 

shopping service de produtos provenientes da cultura pop japonesa que busca delimitar uma 

aparência para sua organização. No projeto foi feito questionários para analisar e conhecer o 

seu público-alvo, extraindo assim conteúdo necessário para criação de uma identidade visual 

para que inspire conceitos e valores para a empresa. Em seguida foi realizado estudos de 

teóricos nas áreas de design de marcas, marketing virtual e cultura pop japonesa, visando ter o 

aporte indispensável para as elucidações da questão levantada nesse projeto. Culminou-se na 

construção da marca e do Manual de Identidade Visual com base nos resultados obtidos nas 

perguntas aplicadas, criando uma marca totalmente voltada para o público que a consome.  

Palavras-chave: Marketing online. Marca. Identidade Visual. Cultura pop Japonesa. 
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ABSTRACT 

Recently the huge internet access is providing new online marketing, which has been growing 

extensively due to the emergency of new technologies and digital platforms. On this scenario 

has manifested the diffusion phenomenon of different styles and cultures around the world, thus 

highlighting the Japanese pop culture is gaining more fans in Brazil attracted to the whole 

universe of the anime and manga. The Kirakiradokidoki permeates this context as a Brazilian 

company, which specializes in shopping service of products from Japanese pop culture that 

seeks to define an appearance for your organization. In this project was made questionnaires to 

analyze and know the target audience, extracting content needed to create a visual identity to 

inspire concepts and values for the company. Then it was carried out theoretical studies in the 

areas of brand design, marketing and virtual Japanese pop culture in order to have the 

indispensable contribution to the elucidation of the issue raised in this project. It culminated in 

brand building and Visual Identity Manual based on the results obtained in the applied questions, 

creating a brand devoted entirely to the public that consumes it. 

Keywords: Online Marketing. Brand. Visual identity. Japanese pop culture. 
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1 INTRODUZINDO O HENSHIN NO JIKAN1 

Atualmente o acesso à internet e as ações de marketing online vêm crescendo 

extensivamente graças ao desenvolvimento de novas tecnologias e plataformas digitais, bem 

como da popularização de aparelhos eletrônicos que suportam essas tecnologias. Esse 

acontecimento anunciou assim uma nova Era do comércio eletrônico.  

O comércio eletrônico nos dias atuais tem se alavancado devido ao amplo suporte das 

Novas Tecnologias de Informação, possibilitando plataformas digitais nas quais favorecem as 

transações econômicas e ações de marketing.  Portanto, o mercado é beneficiado pelo convívio 

constante dos meios eletrônicos presentes no dia-a-dia do consumidor. Cabe às empresas 

inteira-se das novidades e cogitar saídas inteligentes favoráveis ao desenvolvimento da 

instituição. 

Participar do mercado online, cada vez mais dinâmico e suscetível as mudanças 

bruscas, principalmente no que se diz respeito ao comportamento do consumidor, se torna 

essencial que a empresa desenvolva pesquisas que objetivem entender o seu público 

consumidor, seu estilo de vida, suas crenças e hábitos de consumo. Essas pesquisas possibilitam 

uma comunicação dirigida e mais eficaz da empresa com seu público-alvo, garantindo assim a 

satisfação do cliente e a sobrevivência da empresa no mercado. 

O shopping service, forma comum de como é chamado o serviço de redirecionamento 

de encomendas, ganha atualmente muitos adeptos devido à ampla expansão da internet, 

aumentando assim o fluxo de compra e venda de mercadorias em escala internacional. Trata-se 

de uma maneira de comprar produtos de outros países quando estes não estão disponíveis no 

país do consumidor interessado. 

A Kirakiradokidoki faz as compras do interesse de seu público-alvo no Japão, 

enviando o produto em seguida cobrando uma porcentagem mínima em cima do valor da 

transação. Geralmente a empresa se encontra no próprio país de origem do produto – caso da 

empresa Kirakiradokidoki, ela possui contatos confiáveis no Japão que fazem isso em seu lugar 

– compra a mercadoria e envia para a pessoa que se encontra no Brasil em troca de uma 

                                                 
1 Henshin no jikan – “Hora da transformação” em japonês – versão romanizada. Refere-se a uma forma de 

falar, “grito de guerra”, na hora da transformação para forma heroína, muito utilizado pelas personagens em filmes 

de ação japoneses e em desenhos animados com temática mágica. Tradução nossa. 



14 

comissão em cima do valor da mercadoria. Fica a cargo do cliente pagar, além da mercadoria, 

os fretes – dentro do país de origem e para o Brasil – e a comissão pelo serviço prestado. 

A internet e as ações de marketing no meio digital possibilitaram a difusão de novos 

estilos e identidades culturais com o amplo crescimento da interação entre povos do mundo 

inteiro. Essa ligação comunicativa proporcionada pelo digital acabou também afetando 

diretamente a cultura dos países com a inserção de culturas alternativas no seu convívio. As 

pessoas acabam agregando ao seu dia-a-dia práticas corriqueiras de outros países que são 

amplamente divulgadas pelo virtual. 

A globalização, por sua vez, assume um papel importante na divulgação de novas 

identidades na cultura brasileira, fazendo com que muitos indivíduos começassem a desejar, 

agregar e consumir novas culturas. Segundo Hall: “Os fluxos culturais, entre nações, e o 

consumismo global criam possibilidades de ‘identidades partilhadas’ (...) entre pessoas que 

estão bastante distantes uma das outras no espaço e no tempo” (HALL, 2006. p, 74).  Conclui-

se que o ser humano é composto de várias identidades que ao longo da vida vai adquirindo com 

sua interação com o mundo exterior. 

A cultura pop japonesa foi uma dessas culturas disseminadas a partir da massiva 

dispersão de informações proporcionada pelos meios de comunicação de massa. Ela emergiu 

graças ao crescimento econômico rápido do Japão depois da derrota do pós-guerra. O país se 

viu tomado pelo seu oponente – os EUA – que trouxe consigo sua indústria de entretenimento. 

A população japonesa em invés de apenas consumir o “American way” adaptou essa cultura 

americana a seus costumes, imbuindo suas tradições culturais criando seus próprios meios de 

divertimento. 

Segundo Sato (2007, p. 23) a cultura pop japonesa surgiu com suas singularidades e 

características diferentes de tudo que já se viu no ocidente, fato que atraiu uma parcela de 

indivíduos do ocidente entusiásticos por culturas alternativas, que se encontravam fatigados 

pela cultura pop americana amplamente comercializada pela grande mídia.  

Entusiasmada com essa dinâmica do mercado online, principalmente nas relações 

comerciais que envolvem os serviços de shopping service no Brasil, busco no atual trabalho 

refletir sobre os serviços de redirecionamento de encomendas no país a partir da análise do 

público-alvo da empresa de shopping service e, a partir dessa análise, construir sua identidade 

visual, objetivando uma maior visibilidade e fortalecimento da marca no mercado online.  
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A escolha pela empresa se deu a partir da minha afinidade com a cultura pop japonesa, 

pois pude contemplar na infância e pré-adolescência, no final dos anos 90 e início dos anos 

2000, a entrada dos animês e tokusatsus japoneses em TV aberta brasileira. Como também já 

utilizo esse tipo de serviço há 6 anos para adquirir produtos importados que não são vendidos 

no Brasil. Observando a carência visual que a empresa Kirakiradokidoki possuía e a pedido da 

Heloisa Gonzaga3, concordei em ajudá-la a produzir adequadamente a identidade visual da 

empresa. 

A criação do Manual de Identidade Visual (MIV) nesse trabalho, objetiva assim 

fortalecer a imagem da empresa Kirakiradokidoki no ramo de shopping service, criando ao 

mesmo tempo, um diferencial diante dos seus concorrentes. Tendo como base os estudos 

teóricos de Gabriel (2010), Strunck (2007), Sato (2007) e Dondis (2007), o presente trabalho 

busca contribuir para o meio científico, apresentando a prática baseada na teoria, assim como 

também auxiliará a empresa a se destacar no mercado online onde os consumidores estão cada 

vez mais exigentes, não apenas em relação a produtos e serviços oferecidos mas, também no 

que se refere a identidade visual que a empresa propaga. 

Utilizamos ainda como metodologia a pesquisa bibliográfica para auxiliar na escrita 

do relatório do projeto. Foi também feito a elaboração e aplicação de questionários fechados 

para obter dados durante o registro do trabalho. Os questionários foram feitos no dia 02/12/15 

no Facebook, em grupos de moda alternativa japonesa – onde se localiza a maior parte do target 

segundo a proprietária da Kirakiradokidoki. Munido das informações coletadas, houve um 

aprofundamento suficiente no conhecimento do público-alvo da empresa para desenvolver a 

marca da Kirakiradokidoki e toda sua identidade visual. 

Desse modo, apresentamos primeiramente um breve histórico de como nasceu a 

cultura pop japonesa no seu próprio país de origem, até a maneira de como a conhecemos hoje, 

sua abertura para o mercado mundial e sua chegada no Brasil. Como tratamos de consumidor 

online devido aos clientes e público-alvo da Kirakiradokidoki serem essencialmente virtuais, 

explanamos sobre marketing digital no terceiro capítulo antes de chegarmos no objeto de estudo. 

Os capítulos subsequentes vão elucidar sobre a marca e sua importância nas ações de marketing 

de uma instituição, apresentar a empresa num texto sucinto e analisar as pesquisas aplicadas 

direcionadas ao público da empresa. Por fim abordaremos a construção do Manual de 

                                                 
3 Fundadora e proprietária da empresa de shopping service Kirakiradokidoki. 
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Identidade Visual, seus atributos e onde serão aplicados os resultados da pesquisa feitas no 

capítulo anterior. 
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2 A CULTURA POP JAPONESA 

 

2.1 INDÍCIOS: ADVENTO DA CULTURA POP JAPONESA 

Depois de saírem da Segunda Guerra Mundial derrotados, os japoneses assistiram seu 

país ser dominado e ocupado pelos Estados Unidos, que trouxe consigo seu “American Way of 

life”4. O que antes era visto como símbolos americanos – músicas, cinema, comida etc – seu 

inimigo durante a Segunda Guerra, foram tornando-se corriqueiras fazendo parte do cotidiano 

japonês. Acabaram por aceitar essas novas formas de entretenimento para distraírem das cenas 

tristes deixadas no pós-guerra. 

 

Era necessário reconstruir tudo, e seria difícil suportar as décadas vindouras 

de sacrifício se a não recuperasse a alto-estima, abalada com a derrota da 

guerra. Ao mesmo tempo, cansadas do estresse e do sofrimento imposto pelos 

longos anos do conflito, as pessoas queriam apenas se divertir e alimentar suas 

esperanças para o dia seguinte. Em tal ambiente, a ansiedade e pressão por 

formas populares de entretenimento criaram um gigantesco e ávido mercado, 

principalmente para o cinema na década de 50 no Japão. (SATO, 2007. p, 15). 

 

Porém, diferente do que aconteceu no resto do mundo, os japoneses não apenas 

copiaram o estilo americano de viver mas, adaptaram-se a ele, reinventando-o conforme a sua 

realidade local. Então, mencionar a morte da cultura tradicional japonesa no pós-guerra devido 

as influências externas dadas pela ocupação americana é equivocado, uma vez que os aspectos 

japoneses se misturaram ao “American way” surgindo assim uma nova cultura pop japonesa.  

Os japoneses sempre foram receptivos a influências estrangeiras, tal fato se pode 

perceber na escrita – um de seus alfabetos é importado dos ideogramas chineses – e na religião 

– o budismo foi adquirido graças à influências chinesas e coreanas. Dessa forma, a terra do sol 

nascente aproveitou-se do estrangeirismo para customizá-lo com aspectos da cultura tradicional 

local criando uma indústria de entretenimento com padrões orientais.  

A partir da aglomeração de culturas, sem desprezar suas condições – financeiras, 

tradicionais, folclóricas e culturais – e, baseando-se nelas com as novas ideias ocidentais, os 

                                                 
4 “Jeito americano de viver” em língua inglesa – tradução nossa. Conforme Sato (2007) aqui refere-se a 

ampla divulgação do estilo de vida capitalista americano no pós-guerra, tanto com bens de consumo quanto com 

indústria do entretenimento. Também citado apenas como “American Way”. 
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japoneses criaram sua própria indústria do entretenimento, com suas respectivas estrelas e 

ícones. O Japão tornou-se um país que em meio a cultura imposta por uma nação vencedora, 

conseguiu utilizar as regras do seu rival para conceber as suas próprias. 

“A cultura pop, em qualquer parte do globo, é baseada em consumo, e isso faz com 

que o pop seja essencialmente um fenômeno cultural e comercial” (SATO, 2007, p. 17). A 

cultura pop está diretamente ligada a industrialização e esse fenômeno nipônico aconteceu em 

um momento propício, que acabou beneficiando-se do contexto cultural e econômico a partir 

dos anos 60. Esse momento o Japão encontrava-se no período pós-guerra, quando foi 

incentivado o mercado do país graças a introdução de um pacote econômico. Esse 

acontecimento fez com que a sociedade japonesa desse um salto no desenvolvimento, 

ampliando a renda per capita dos japoneses que passaram a consumir mais. Nessa época 

também foi onde o Japão alcançou um dos maiores índices de alfabetização do planeta nascendo 

um povo ávido por informação. 

 

2.2 ABRINDO-SE PARA O MUNDO 

O interesse ocidental pelo Japão se deu na década de 1990, devido a não apenas o seu 

rápido crescimento econômico ocorrido nos anos de 1980, mas pela sua indústria do 

entretenimento que desenvolvia-se da mesma forma. Segundo Sato (2007), o ocidente enfrentou 

uma saturação pela onipresença do “American way”, procurava outras alternativas para diversão 

e entretenimento, encontrando na cultura pop japonesa uma verdadeira fuga dos costumes 

americanos disseminados pelos EUA. 

A década de 1990 foi o auge onde o mangá, o animê e o tokusatsu cativaram o público 

ocidental, pois diferiam muito de tudo que era produzido na indústria do entretenimento 

ocidental. Conforme Nagado (2007), o mangá é como os japoneses chamam seus gibis e 

histórias em quadrinhos. 

 

Significa literalmente “desenhos irresponsáveis” e foi usada pela primeira vez 

pelo cartunista e ilustrador Hokusai em 1819. Mas foi Ozamu Tezuka, na 

década de 1950, que começou a estabelecer um padrão que depois se tornou 

marca registrada: narrativa cinematográfica, traços estilizados e olhos grandes 

e expressivos inspirado no Bambi de Walt Disney. O mercado do mangá é 

todo segmentado com revistas para crianças, adolescentes, jovens e adultos 

com mais de 30 anos de ambos os sexos. As revistas são baratas, editadas na 

maioria em preto e branco e em papel jornal, com média de 300 páginas. Elas 
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apresentam várias séries, que depois saem encadernadas em formato menor, 

os chamados “tanko-hon” ou “tanko-bon”. Os autores de mangás, no Japão, 

são chamados de “manga-ká”. (NAGADO, 2007, p. 9). 

 

Já a animação japonesa, o desenho animado, conhecida e chamada de animê: “É a 

abreviação japonesa para “animation” e ganhou forças nos anos 60 graças ao pioneiro do mangá 

Ozamu Tezuka. Muitos animês são adaptações de séries de mangá de sucesso” (NAGADO, 

2007, p. 08). O animê tem destaque bastante expressivo no ocidente, se tornou bastante popular 

desbancando até produções de Hollywood em terreno japonês. O Studio Ghibli com a produção 

Sen to Chihiro no Kamikakushi5 (A Viagem de Chihiro), por exemplo, ganhou Oscar de melhor 

desenho animado em 2002 tornando-se marco no cinema do Japão.  

No cinema japonês se destacavam os live-action6, também conhecidos como tokusatsu. 

 

(...) é a abreviatura de “tokushuu kouka satsuei”, sendo que “tokushuu kouka” 

significa “efeitos especiais” e “satsuei” significa “filmagem”. Juntando tudo, 

fica “filme de efeitos especiais”. Com o tempo, acabou virando simplesmente 

sinônimo de efeitos especiais. É totalmente associado aos monstros do cinema 

e heróis de seriados live-action, mas no Japão existem muitos filmes de ficção, 

terror e aventura que se enquadram no gênero tokusatsu sem que apareçam os 

tradicionais monstros de borracha e heróis uniformizados. (NAGADO, 2007, 

p. 10). 

 

Tokusatsus como os de Godzilla7 (1954) e Ultraman8 (1966), foram grandes sucessos 

de bilheterias em meados dos anos 50 e 60. Ainda hoje esses tipos de filmes são um mercado 

bastante explorado pela indústria do entretenimento japonesa, surgindo diversos títulos 

                                                 
5 O filme conta a história de uma garota chamada Chihiro. Mimada e teimosa, ela se encontra descontente 

quando seus pais decidem se mudar para o interior fazendo-a abandonar seus amigos e escola de que tanto gostava. 

Durante a viagem eles se perdem e vão parar no mundo dos deuses. Para voltar a seu mundo e salvar seus pais, 

Chihiro terá de amadurecer.  
6 Significa “ação ao vivo” e serve universalmente para designar qualquer produção que utilize atores. 

Apesar do uso genérico no mundo todo, no universo dos personagens japoneses o termo ganhou força para designar 

os animações japonesas dos filmes com atores. (NAGADO, 2007. p, 09). 
7 Símbolo dos filmes de monstros japoneses e da hoje batida imagem de maquetes de Tóquio sendo 

pisoteadas, o lagarto atômico Godzilla foi idealizado por Tomuyuki Tanaka, produtor da Toho Filmes, sua gênese 

está no filme norte-americano O Monstro do Mar (Beast from 20.000 Fathoms, de 1953). O nome original do filme 

e da criatura, Gojira, é a junção de “gorilla” e “kujira” (“baleia”, em japonês), um tipo de combinação fonética 

que batizou muitos outros monstros nipônicos. Sem os recursos e a técnica dos efeitos especiais americanos, Eiji 

Tsuburaya e Inoshiro Honda solucionaram esse impasse com um traje emborrachado e um dublê para as cenas do 

monstro. Essa solução econômica acabou virando cult e se tornou marca registrada de efeitos especiais japoneses. 

O uso de maquetes detalhadas, boa direção e uma trilha sonora imponente criaram um enorme sucesso de bilheteria 

perto do natal de 1954 (NAGADO, 2007. p, 125). 
8 Dos primeiros super-heróis das sagas Ultra’s que surgiu nos anos 60 produzido por Eiji Tsuburaya, 

mesmo criador de Godzilla. 
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anualmente voltados para os públicos infantil, adolescente e também adulto. Foi assim que o 

Japão abriu suas portas, timidamente inicialmente, para divulgar seus costumes, sua cultura e 

tradições para crianças e jovens ocidentais, nos quais mesmo distantes fisicamente, passaram a 

admirar um país do outro lado do mundo: “O Japão foi a única nação no pós-guerra que 

conseguiu quebrar a hegemonia americana na exportação da cultura pop, algo que só foi 

possível devido a aceitação – ou menor rejeição – do público no ocidente ao entretenimento 

japonês”. (SATO, 2007, p. 24). A cultura pop japonesa é apreciada no ocidente pelos seguidores 

de culturas singulares, por ser uma cultura menos imposta que a estruturada e massivamente 

comercializada cultura pop americana, tornando a versão japonesa mais aceitável, mesmo sendo 

proveniente de referenciais culturais tão distintos. 

 

2.3 OS DESENHOS DE OLHOS GRANDES EM SOLO BRASILEIRO 

O Brasil desde 1908 possui uma das maiores colônias de japoneses no exterior, assim, 

já mantendo contato com a singular cultura tradicional nipônica. Mas a distribuição da cultura 

japonesa como forma de entretenimento massificado aconteceu de fato na década de 60 com as 

mídias audiovisuais. A divulgação e sucesso que a cultura pop japonesa alcançou, foram graças 

aos meios televisivos e, atualmente, através principalmente da internet.   

Conforme Carlos (2010), nos anos de 1960, filmes como National Kid 9e Godzilla, nos 

quais foram exibidos na rede de televisão aberta Record, começaram a mostrar os primórdios 

das criativas produções cinematográficas japonesas. O apogeu das séries japonesas em terras 

brasileiras foi quase no final dos anos de 1980, onde duas delas causaram enorme entusiasmo 

dentre os telespectadores: Jaspion e Changeman10. “Naquela época, em que não existiam canais 

a cabo, esses heróis causaram uma verdadeira revolução na TV brasileira. Não havia nada que 

se assemelhasse” (VILLIEGAS, 2001 apud CARLOS, 2010. p.18). Carlos (2010) aponta que 

os sucessos dessas produções mostraram que os brasileiros além de receptivos a nova cultura, 

                                                 
9 National Kid foi o primeiro super-herói que teve a imagem vinculada ao patrocinador – era garoto-

propaganda da “National” atualmente conhecida como “Panasonic”. Tratava de um henshin hiirõ que usava um 

uniforme meio colante com a inicial “N” gravada no peito, com olhos cobertos por uma máscara e um capacete, 

decorado com uma bola numa haste que pendia para trás. Lutava contra invasores alienígenas – ninjas do mal, os 

“incas venusianos” (SATO, 2007. p, 318). 
10 Séries de super-heróis lançadas no final dos anos 80, Jaspion e Changeman são produções que fazem 

parte de duas linhas distintas – Metal Hero e Super Sentai (ou Super Esquadrões, ancestrais dos Power Rangers) 

(NAGADO, 2007. p, 171). 
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a apreciaram e abriram ainda mais as portas para outros tipos de entretenimento nipônico, além 

dos live-action no decorrer dos anos seguintes. 

As séries que abriram o marco da animação japonesa em TV aberta nos anos 1990 

foram Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball na antiga TV Manchete. Em meados dos anos 90 

ainda apareceram outros animês de sucesso como Yu Yu Hakusho, Super Campeões e 

Guerreiras Mágicas de Rayearth, que foram tomando o lugar dos live-action, que ainda eram 

transmitidos, mas com uma menor frequência. 

De acordo com Carlos (2010), a partir dos anos 2000 praticamente todos os canais de 

TV aberta brasileiros tinham ao menos alguma série animada japonesa sendo transmitida11, 

algumas delas que foram passadas nessa época foram: Sakura Card Captors, Samurai X e 

Pokémon, em canais como Globo, Record e SBT. As editoras brasileiras observando esse poder 

mercadológico da indústria do entretenimento japonês alcançar audiências cada vez maiores do 

público brasileiro juvenil, começaram a se arriscarem no mercado de quadrinhos japoneses – 

os mangás. 

Embora segundo Oka (2005 apud CARLOS, 2010. p, 86) o primeiro título de mangá 

publicado no Brasil tenha sido O Lobo Solitário em 1988, o estopim para o sucesso dos mangás 

realmente ocorreu nos anos 2000 com as publicações de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. 

No ano seguinte saíram mais quatro títulos pela editora JBC (Japan Brazil Communication), 

Sakura Card Captors, Samurai X, Guerreiras Mágicas de Rayearth e Video Girl Ai. Desde 

então os títulos e número de editoras especializadas em traduzir e publicar edições japonesas 

só tem crescido atualmente e esse mercado só veio a se expandir. 

A internet proporcionou aos fãs brasileiros da cultura pop japonesa a possibilidade de 

alcançar séries que antes eram acessíveis apenas para quem estivesse no Japão. Graças ao 

ciberespaço, os otakus – como se auto denominam os fãs brasileiros de animê e mangá – 

obtiveram contato com os mais diversos filmes, seriados, mangás, doujinshi12, música e outros 

produtos pertencentes ao universo pop japonês. 

                                                 
11 Canais como Band colocaram até uma apresentadora com descendência nipônica para apresentar 

desenhos de segunda à sexta. Em TV à cabo, a Cartoon Network criou horário especial para exibição de animês, 

o Toonami.  Em 2005, surgiu com a Sky o primeiro canal exclusivo de animação japonesa, o Animax com 24 horas 

initerruptas de animês (CARLOS, 2010. p, 5). 
12 Palavra que deriva do “doujin” (pessoas com o mesmo gosto), é o termo que define os fanzines japoneses. 

(...) fanzine é um tipo de publicação amadora cujo nome vem da junção das palavras “fan” e “magazine”. (...) No 

Japão o mercado dos doujinshi não deve em nada as publicações profissionais. Impressões luxuosas são vendidas 

em convenções espalhadas pelo país e com desenhos que muitas vezes não deixam nada a dever às publicações 

profissionais. (NAGADO, 2007. p, 08). 
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Os otakus são fanáticos por mangá, animês ou seriados. (...) O termo, 

originalmente, significa algo como “viver num casulo” e foi cunhado em 1983 

pelo escritor Akio Nakamori para definir as pessoas que se isolam do mundo 

real, vivendo apenas em função de quadrinhos, games, seriados, culto a 

cantores etc. (...) Os otakus brasileiros são muito diferentes de suas 

contrapartes orientais, que são normalmente pessoas fechadas com problemas 

em se relacionar com os outros. Nos eventos brasileiros, é grande o números 

de garotas e de casais de namorados, o que raramente acontece entre otakus 

japoneses. (NAGADO, 2007. p, 9). 

 

No Brasil também existem os Encontros de Animes – Animencontros13 – eventos 

muitas vezes de grandes proporções, que acontecem geralmente duas vezes por ano nas grandes 

capitais, reunindo uma multidão de fãs da cultura pop japonesa. Nesses encontros é comum ver 

palestras com dubladores ou pessoas que trabalhem nesse ramo; shows de covers e/ou de bandas 

de j-pop14; concurso de cosplay15; jogos e brincadeiras; exibições de animês e live-actions etc. 

Equidistante a esses encontros também há movimentado mercado de produtos relacionados à 

cultura pop, como chaveiros, botons, miniaturas, mangás, camisetas, pelúcias usualmente à 

amostra em estandes nos locais do evento. 

Neste sentido, observando essa nova demanda de mercado, a empresa 

Kirakiradokidoki resolve se lançar no mercado de vendas online oferecendo serviço de compra 

de produtos da cultura pop japonesa no seu vasto leque de possibilidades – moda, publicações, 

itens colecionáveis, games etc – vindos diretamente do seu país de origem. Muitos desses 

produtos eram apenas acessíveis para nativos japoneses e/ou sendo de produção limitada, 

tinham difícil acesso devido ao mercado fechado ou por barreiras linguísticas. 

Ao se lançar no mercado online, a empresa Kirakiradokidoki percebeu a necessidade 

de implantar estratégias de marketing que possibilitem ao mesmo tempo a divulgação da marca 

da empresa e seus produtos. O atual trabalho se propõe, a partir das estratégias de marketing 

implantadas pela empresa, bem como da análise do seu público-alvo, por meio de pesquisa 

direcionada, criar o Manual de Identidade Visual da marca Kirakiradokidoki, buscando atingir 

                                                 
13 O Anime Friends (SP) é um desses eventos. Considerado um dos maiores da América Latina, acontece 

todos os anos na capital de São Paulo em meados de julho.  
14 Termo que designa a música pop japonesa, que engloba vários estilos musicais e algumas subdivisões. 

(NAGADO, 2007. p, 9).  
15 Abreviação de “costume play”, é o termo usado para as fantasias de personagens usadas por fãs. No Japão, 

movimenta um grande mercado, com lojas especializadas em itens para confecção de fantasias. No Brasil, com as 

convenções se espalhando rapidamente, os cosplayers já são vistos com naturalidade e costumam ser uma atração 

à parte, com concursos, sessões de fotos e concorridas apresentações. (NAGADO, 2007. p, 8). 



23 

os objetivos mercadológicos da empresa, que dizem respeito a conseguir maior visibilidade e 

destaque da empresa no mercado virtual.  
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3 MARKETING ONLINE 

Na última década o marketing online vem crescendo extensivamente, graças a ampla 

difusão e maior possibilidade de acesso à internet. Deste modo aclamou um novo tempo para o 

comércio eletrônico. Segundo Kotler (2009), o comércio eletrônico ou e-commerce se refere: 

 

(...) ao termo geral que se designa os processos de compra e venda apoiados 

por meios eletrônicos. Mercados eletrônicos são ‘espaços de mercado’ 

virtuais, em vez de ‘praças de mercado’ físicas, nos quais os vendedores 

oferecem seus produtos e serviços por meios eletrônicos e os compradores 

buscam informações, identificam o que querem e fazem pedidos utilizando 

um cartão de crédito ou outros meios de pagamento eletrônico (KOTLER, 

2009, p. 454, grifo do autor). 

 

Nas últimas décadas as organizações também sofreram forte impacto com as mudanças 

surgidas na área das tecnologias de comunicação. Essas mudanças acabaram afetando os mais 

variados setores no ambiente empresarial obrigando-os a fazer altos investimentos em 

Tecnologias da Informação (TI) oferecendo serviços e produtos que dependem dessa tecnologia. 

Conforme Pinho (2000) o e-commerce é uma ferramenta bastante promissora nascida com a TI 

no qual oferece muito mais que apenas produtos e serviços por meio da internet, podem ser 

explorados para fins de comunicação entre filiais, meio de conexão com clientes e fornecedores, 

e para propaganda. 

Para Gabriel (2010), dentro desse contexto inserido nas TI, a sociedade, o mercado e 

o consumidor mudaram seguindo as transformações proporcionadas pelo digital. Vive-se numa 

Era de rapidez e interação em tempo real onde o planeta se conecta na rede, tornando tudo mais 

prático. O marketing necessita se adaptar para acompanhar esse novo cenário, utilizando-se de 

suas variadas ferramentas e plataformas para atender as demandas exigidas por esse mercado 

eletrônico. 

A multiplicação de novas tecnologias e plataformas digitais fornece um terreno fértil 

e abundante para as mais diversificadas ações de marketing. O mundo digital permite a 

sincronicidade de técnicas diferentes para se atingir um objetivo específico dada a facilidade de 

mensuração em comparação com o ambiente tangível. Presencia-se o tempo onde a computação 



25 

ubíqua 16  está virando realidade, o aperfeiçoamento das conexões de banda larga, 3G e 

atualmente 4G, por meio de computadores e telefones móveis possibilita esse sonho de “estar 

sempre conectado”. O fascínio de viver online sem perder a mobilidade popularizou os 

smartphones que disseminam a discreta e quase imperceptível computação ubíqua, tornando 

fácil acesso a buscadores e redes sociais trazendo-as a quaisquer circunstâncias do dia-a-dia. 

A multiplicidade de canais de comunicação em um só lugar traz comodidade ao 

consumidor no qual ganha mais tempo optando por websites que lhe agreguem mais valor. 

Entretanto, a velocidade com que ocorrem mudanças no mundo virtual, surge como um atual 

problema, visto que se torna importante conhecer essas novas ferramentas mercadológicas para 

o ambiente virtual para que se possa utilizá-las corretamente.  

Conforme Gabriel (2010) dentre as TI emergentes podem-se citar as plataformas de 

busca; páginas digitais; e-mail; realidade aumentada e virtual; tecnologia Mobile; redes sociais; 

displays digitais; games e conteúdo de entretenimento digital. 

As plataformas de busca compreendem sites como Google17 e Yahoo!18, buscas em 

redes sociais e sistemas de GPS19 são continuamente acessados vinculando-se a rotina diária, 

ofertando incontáveis rotas de informações. 

As páginas digitais são divididas em 5 categorias (site, minissite, hotsite, portal, blog, 

perfil em redes sociais e landing page) oferecem diferentes funções para estratégias voltada 

para ações de marketing específicas, podem trazer consigo uma gama de informações 

organizadas sobre temas distintos ou restringir-se à apenas um tema, ter validade determinada 

ou indeterminada, ser dirigido à vários públicos ou possuir um target pré-definido, ser 

promocional ou informativo, se inserindo em contextos sociais ou sendo específicos para 

apenas um indivíduo. 

O e-mail apesar de ser uma plataforma digital mais antiga, tem sua importância dentro 

do marketing quando trata-se de conteúdo extensos e pela fácil mensuração para ações de 

continuidade acarretando relacionamento. 

                                                 
16 Computação ubíqua (ou persuasiva) é o modelo de interação homem/computador onde o processamento 

está diretamente voltado a atividades corriqueiras e objetos do dia-a-dia se opondo apenas ao uso do computador 

desktop como dispositivo isolado. (GABRIEL. 2010. p, 73). 
17 www.google.com 
18 www.yahoo.com 
19 Global Positioning System, sistema via satélite que oferece a localização de dispositivos receptores desse 

sistema. (GABRIEL, 2010, p. 169). 
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A realidade aumentada e virtual, ainda em processo de desenvolvimento, consiste em 

adicionar elementos virtuais a realidade tangível como forma de “ampliar” a realidade física. 

Já é possível observar sua ampla utilização algumas empresas na demonstração de produtos, 

em jogos, serviços de localização, como educação experimental, virais em 3D etc. 

As tecnologias Mobile, são tecnologias “móveis” que facilitam o cotidiano das pessoas, 

realizando o que o homem busca desde os primórdios: facilitar seu estilo de vida. As pessoas 

são mobiles desde cedo e sempre buscaram-na ansiando transpor novas fronteiras, e, como é 

um ser social, também tem criado tecnologias mobile no âmbito comunicacional. Alguns 

exemplos de tecnologia mobile no meio virtual são: RFIDs20, bluetooth21, SMS/MMS22, GPS, 

Mobile Tagging23, aplicativos móveis24, Mobile TV25. 

As redes sociais devido as suas interações não-hierárquica entre pessoas, vem 

aumentando a propagação de usuários no mundo. Isso impacta diretamente o comportamento 

humano e o modo de relacionamento entre pessoas comuns e instituições, influenciando 

profundamente os negócios. 

Os displays digitais consistem em formas de introduzir conteúdo de apresentação para 

um determinado público em ambiente onde ele visita corriqueiramente, presentes tanto em 

lugares tangíveis ou virtuais. 

Os games e os conteúdos de entretenimento digital são ações de In-Game Adversiting26 

tem sido cada vez mais recorrentes, onde o próprio marketing pode se tornar uma ferramenta 

de entretenimento na divulgação de anúncios os chamados branded entertainment 27 ; 

plataformas de vídeos como YouTube, Crunchroll e Netflix, e aplicativos mobile também tem 

                                                 
20 Radio Frequency Identification, trata-se de sensores, também chamados de tags, que são lidos por ondas 

de rádio. Servem para identificação ou rastreamento de objetos, pessoas, animais etc. (GABRIEL, 2010. p, 161). 
21 Tecnologia sem fio que permite troca de dados, através de frequência de rádio, entre aparelhos móveis 

usando banda estreita. (GABRIEL, 2010. p, 163.) 
22 Short Messaging Service e Multimedia Messaging Service, tecnologias de envio de mensagens de texto, 

e que inclui multimídias nas mensagens, através do celular respectivamente. (GABRIEL, 2010. p. 167 e 169). 
23 Códigos de barra bidimensionais (2D) que permitem codificar URL’s e outros tipos de dados. (GABRIEL, 

2010. p, 172). 
24 Programas computacionais específicos para aparelhos móveis como smartphones, PDA’s etc. (GABRIEL, 

2010. p, 186.) 
25 TV móvel, qualquer tecnologia que possibilite a transmissão de TV em aparelhos móveis. (GABRIEL, 

2010. p, 189.) 
26 Conforme Martha Gabriel (2010) trata-se aqui de ações de marca promovidas através de jogos de 

entretenimento. 

27 “Entretenimento de marca” em inglês. Tradução nossa. 
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sido ostensivamente usados na divulgação de anúncios de serviços e produtos ou mesmo das 

próprias mídias de entretenimento. 

Enquanto em meados do século anterior a vida útil das tecnologias era maior que a 

vida humana, hoje nos deparamos com a situação inversa: essas tecnologias tem um curto prazo 

de vida ocasionando profundas mudanças na sociedade em decorrência dessa rapidez. As 

informações são depositadas na rede em tempo real e numa explosão quase infinita de 

conteúdos onde é praticamente impossível absorver todas essas soluções instantâneas 

provocando a chamada “obesidade digital”28. O consumidor virtual também acompanhou essa 

rapidez dada pela internet, está cada vez mais informados e buscando informações, tomando as 

decisões e encabeçando o topo da cadeia comercial. 

Entender esse novo perfil de consumidor e estar atento as suas demandas de consumo, 

se torna essencial para as novas empresas virtuais, que buscam não apenas fidelizar seu público-

alvo, mas conquistar consumidores em potenciais. O caso da empresa Kirakiradokidoki, que 

objetiva além de uma maior visibilidade e divulgação de suas serviços no mercado online, 

procura fidelizar seu atual público consumidor e conquistar novos públicos potenciais a adquirir 

seus serviços de redirecionamento de vendas de produtos da cultura pop japonesa. 

 

3.1 O CONSUMIDOR ONLINE 

O poder do consumidor é um fenômeno que existe desde muito antes das tecnologias 

digitais o aclamarem. Conforme Gabriel (2010), desde a década de 70 com o advento do 

controle remoto de TV já permitia o usuário a escolha das informações que poderia acessar na 

comodidade da sua poltrona. As tecnologias digitais apenas facilitaram ainda mais essa 

mobilidade abrangendo esse acesso de maneira mais ampla, permitindo não apenas o “estar 

conectado” mas o “ser conectado”, ou seja, o ser humano passou a conviver associado a rede 

virtual como parte da sua própria vida. 

Inicialmente o consumidor online diferenciava-se da população geral de consumidores 

compreendendo na sua maioria jovens, com um certo grau de escolaridade e uma renda 

relativamente alta. Mas atualmente a população da internet tem ficado mais diversificada, 

ficando equivalente a população comum. A internet também atinge uma grande e diferenciada 

                                                 
28 Naisbitt et al. (1999) apud Martha Gabriel (2010). 
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faixa de segmentos demográficos e faixas etárias, se antes atingia em sua maioria o público de 

usuários masculinos, hoje as mulheres vêm tomando seu espaço assim como as crianças. As 

empresas que enveredam na rede mundial de computadores encontram consumidores variados 

e cada vez mais exigentes, diferente do antigo comprador passivo. 

 

Eles são consumidores fortalecidos que tem maior controle sobre o processo 

de marketing. As pessoas que usam a internet dão maior valor à informação e 

tendem a responder de maneira negativa as mensagens cuja finalidade é 

apenas vender. Enquanto o marketing tradicional visa um público um tanto 

passivo, o marketing online visa as pessoas ativas que escolhem o sites Web 

que querem visitar e os banners que desejam clicar. Decidem que informações 

de marketing desejam receber sobre quais produtos e serviços e sob que 

condições. Assim, no marketing online, os consumidores controlam uma 

parcela maior da interação (KOTLER, 2009, p. 456). 

 

Progressivamente as TI tem colocado nas mãos dos consumidores esse poder de 

decisão fazendo com que o marketing sofra mudanças para acompanhar essa evolução. As 

pessoas de telespectadores passaram a multiteleinterativos29, o que significa que o consumidor 

deixou de assistir para também participar do processo de marketing. O consumidor agora é o 

centro das atenções, uma “presença ativa” no meio das instituições, enquanto a marca é apenas 

uma “experiência receptiva” depois que o consumidor a busca e escolhe. Gabriel (2010) chama 

esse processo de “inversão de vetor de marketing”. 

 

Essa inversão do vetor de marketing é um fator importante a ser considerado 

nas campanhas estratégicas de marketing, pois muda completamente o 

relacionamento entre marca-consumidor. Como a busca, as relações 

consumidor-consumidor (presentes nas redes sociais) e a 

mobilidade/ubiquidade são os principais protagonistas dessa inversão que 

coloca o consumidor na origem das ações de relacionamento com a empresa-

marca, o marketing de busca, o marketing de redes sociais e o marketing 

mobile passar a ser ingredientes importantes a serem considerados em todo 

tipo de estratégia de marketing, inclusive nas estratégias de marketing de 

relacionamento e marketing de experiência. (GABRIEL, 2010. p, 77). 

 

Dessa forma o marketing anteriormente baseava-se em demonstrar as funcionalidades 

do produto através de meios televisivos, o chamado USP (Unique Selling Proposition – ou 

Proposta Única de Vendas). Depois as tecnologias foram evoluindo e apenas apresentar as 

                                                 
29 Conforme GABRIEL (2010). 
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funções dos produtos era insuficiente obrigando as empresas a encontrarem um novo enfoque 

para estratégias surgindo o ESP (Emotion Selling Proposition), enfocando agora as emoções 

pessoais do público-alvo feitas a partir de computadores pessoais, através de pesquisas de 

mercado. Atualmente vivencia-se com as mídias sociais e a internet a nova fase do marketing 

focado na experiência do consumidor, o XSP (eXperience Selling Proposition). O marketing 

nesse contexto apresenta experiências para cativar as pessoas, quando elas entram em contato 

com a marca. 

Nesse sentido o público-alvo, não é apenas um “alvo” estático, Gabriel (2010) 

descreve que além dele ser o objetivo do marketing, ele passou a ser mídia, um ser ativo e 

dinâmico que não mais é simplesmente alcançado – como acontecia com o marketing 

tradicional, há uma certa dificuldade para seduzir esse consumidor. Ele também passa a ser 

gerador de mídia – mídias sociais, influenciando positivamente ou negativamente outros 

potenciais consumidores “alvo”. 

 

3.2 RELACIONANDO-SE COM O CONSUMIDOR ONLINE 

As empresas podem gerir o marketing online de duas formas segundo Kotler (2009): 

comprando espaço em um provedor que tornará possível os serviços comerciais ou criando uma 

página própria na internet. Como observado previamente, Gabriel (2010) amplia esse 

manejamento do marketing elencando mais plataformas virtuais nas quais foram surgindo nos 

últimos anos. A interação com o consumidor online vem umas das bases para sustentar o 

negócio virtual nos dias atuais. 

As opções são inúmeras e não limitam-se apenas a vender produtos mas geralmente 

também auxiliam na construção de uma boa imagem junto ao cliente e como apoio aos canais 

de vendas. Eles buscam estreitar o relacionamento com o cliente interagindo através de alguma 

via de contato – geralmente por via de buscadores, displays digitais – buscando gerar interesse 

em relação a empresa. Criado o interesse, para manter a via de relacionamento é necessário 

contato sempre – através de e-mail, SMS/MMS – desde que esse contato seja previamente 

permitido, não chegando a ser invasivo como o spam, podendo ser interrompido a qualquer 

momento caso o cliente não o deseje mais. 

Uma via de ampla interação é o site de web marketing. Neles contém um marketing 

mais agressivo onde utilizam-se muitos artifícios como cupons de desconto, concursos, 
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catálogos de produtos e sugestões de compra – são os minissites, hotsites e landing pages. Esses 

tipos de recursos buscam chamar atenção de visitantes para o site web corporativo – Portais e 

sites. “A chave é criar valor e interesse suficientes para conseguir que clientes visitem o site, 

permaneçam nele e retornem” (KOTLER, 2009. p, 458.). Fazendo necessário que o marketing 

seja constante acompanhando o ritmo acelerado das informações no ciberespaço, atualizando e 

colocando sempre novidades na página. 

A participação da empresa em fóruns, grupos de discursão e em comunidades, seja 

sobre o produto que a mesma oferece ou sobre interesses afins também é uma estratégia para 

estreitar o relacionamento com seus consumidores. Com a popularidade das redes sociais, essa 

possibilidade de aproximação e de intimidade com o consumidor tem sido cada vez mais fáceis 

de se alcançar. Como as redes sociais, por exemplo o Facebook30, Twitter31 e o Instagram32, 

estão se tornando populares no Brasil, as empresas estão buscando se fazerem presentes nelas 

também pois sabem que podem ser vistos e divulgados num tipo de boca-a-boca virtual por 

meio de acessos e compartilhamentos. 

 

Quem visita essas ‘vizinhanças’ na internet desenvolve um grande senso de 

comunidade. E essas comunidades são atraentes para anunciantes porque 

congregam consumidores com interesse comuns e demografias bem definidas. 

(KOTLER, 2009, p. 459). 

 

É nesse diálogo entre consumidor/empresa que pode-se enxergar novos rumos 

estratégicos, perceber os desejos e novos modismos que surgem no mercado. Estar por dentro 

dessas informações e saber usá-las em prol do crescimento da empresa que irá fazer o 

diferencial da marca, isso é indubitavelmente favorável para que seja definido diretrizes em 

prol do avanço na expansão dos lucros ou na agregação de valores a imagem do 

empreendimento.  

  

                                                 
30 www.facebook.com 
31 www.twitter.com 
32 www.instagram.com 
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4 METODOLOGIA 

Objetivando tornar a Kirakiradokidoki em uma empresa que seja vista e lembrada no 

mercado online brasileiro no ramo de serviço de redirecionamento de encomendas japonesas, 

se faz necessário, inicialmente, construir uma identidade visual que atraia seus clientes e 

desvincule a Kirakiradokidoki da imagem da proprietária, deixando-a com sua “cara própria”. 

Para isso, tornou-se essencial conhecer o target da empresa, fato que buscamos fazê-lo através 

da aplicação de questionários fechados. 

Através da aplicação dos questionários foi possível enxergar que o público-alvo da 

Kirakiradokidoki é composto basicamente pelo gênero feminino, em geral, mulheres solteiras, 

que possuem uma renda acima de um salário mínimo, com nível escolar elevado, que gostam 

de elementos infantis, tons claros e são influenciadas pelo kawaii33 da cultura pop japonesa. 

Para esse projeto de construção de identidade visual, foi feito inicialmente um 

levantamento bibliográfico que buscou esclarecimentos sobre o público-alvo da empresa 

Kirakiradokidoki, fonte que orientou a construção dos questionários e a elaboração da 

identidade da marca. Entende-se por pesquisa bibliográfica: 

 

(...) é um conjunto de procedimentos que visa identificar informações 

bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 

proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados dos 

documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um 

trabalho acadêmico. (STUMPF, 2009. p, 51.)  

 

A pesquisa bibliográfica também acompanhou todo o trabalho acadêmico, sempre 

buscando aprimorá-lo em busca de novos autores e conceitos, auxiliando assim na escrita do 

atual trabalho.. Como o tema trata de um conteúdo relativamente novo no meio acadêmico – a 

cultura pop japonesa – tornou-se necessário otimizar esforços para encontrar livros que 

mencionem o assunto, sendo assim necessária uma busca também em artigos já publicados na 

internet. A internet é uma ferramenta indispensável para busca de artigos acadêmicos, artigos 

relacionados ao assunto e papers sobre o Japão e a sua indústria de entretenimento. 

                                                 

33 Fofinho, bonitinho em japonês. Tradução nossa. 



32 

Os questionários foram aplicados na internet, pois como trata-se de consumidores 

online, o público aqui interessado encontra-se no meio digital, mais precisamente em grupos de 

discursão de moda e cultura pop japonesa. A escolha do Facebook tem seu motivo, por ser uma 

rede que veio se popularizando no Brasil, é nesse local onde encontra-se um número expressivo 

dos clientes da empresa Kirakiradokidoki. Para uma análise criteriosa e direta das 

características do público-alvo da empresa, foi determinado que todas as perguntas seriam 

objetivas de caráter exclusivamente quantitativo. Através dos resultados obtidos, foi possível 

conhecer melhor o consumidor que utiliza o serviço de redirecionamento de compras online e, 

como ele gostaria que uma empresa nesse ramo se apresentasse visualmente.  

Os questionários fechados são de fácil compreensão, de rápida aplicabilidade e 

decodificação. Elaborando as questões de forma clara para que o público-alvo possa 

compreender e responder facilmente, pode-se extrair informações acerca do objetivo, que é 

conhecer os clientes e possíveis clientes da empresa e seus desejos quanto a elaboração da 

marca e identidade visual da mesma. 

O quadro abaixo mostra como foi elaborada a pesquisa, sua natureza e critérios: 

 

PESQUISA QUESTÕES ESTRUTURA MODELO ABORDAGEM RESPOSTAS 

Quantitativa Estruturadas Fechada Questionário Linear Previstas 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA CRITÉRIOS PARA FONTES 

Formulários online 
Conhecer a cultura pop japonesa e ter 

utilizado o shopping service ao menos uma 

vez. 

 

A entrevista foi descrita e analisada. Para Duarte (2009) análise dos questionários 

implica separar em partes e examinar a natureza, funções e relações de cada parte confrontando 

posteriormente com conceitos dos autores apropriados. 

 

4.1 ANALISANDO A PESQUISA 

Dentro dos parâmetros do trabalho, para conhecer o público-alvo da empresa 

Kirakiradokidoki e compreender seus anseios – sobre questões da aparência e design –, 
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elaborou-se 19 questões de cunho objetivo-quantitativo buscando auxílio na construção da 

identidade visual, que será mostrada no capítulo posterior. A pesquisa foi aplicada dia 04/12/15, 

na rede social Facebook, compreendendo um universo de 23 pessoas. 
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Gráfico 1 - Gênero 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A primeira questão já evidencia que a maioria praticamente absoluta do público da 

empresa é feminina, com 100% dos entrevistados do gênero feminino. O que mostra que a 

posição visual que a marca deve tomar é ser essencialmente voltada para o público feminino. 

 

Gráfico 2 - Idade 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Foi observado também que além de feminino esse público é mais de 70% composto 

de jovens garotas com faixa etária entre 20 e 30 anos de idade, o que significa que a maioria, 

na sua infância, viu o auge da cultura pop japonesa, representado pelos animês, introduzindo-

se no Brasil durante os anos 90. A faixa etária de 16 a 20 anos consiste em 21,7% e apenas 

4,3% são pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 16 anos. Não foi constado nessa amostra um 

público adulto, acima dos 30 anos. 
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Gráfico 3 - Estado civil 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Reforçando os dados coletados anteriormente, a maioria do público consiste de uma 

faixa etária intermediária – jovens moças – evidencia a maior parte solteira como estado civil, 

sendo o percentual de 87%, contra 13% que já são casados ou vivem uma união estável. 

Divorciados/separados/desquitados e viúvos não alcançaram nenhuma porcentagem nessa 

pesquisa. Conclui-se que por serem majoritariamente solteiras, a renda destina-se somente para 

elas, não necessariamente ser dividas com conjugue ou filhos, mesmo contribuindo com a 

família – pais. 

 

Gráfico 4 - Grau de escolaridade 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Observa-se a partir do gráfico que a maioria compreendida por 52,2% do total já cursa 

o ensino superior e 26,1% já concluiu essa etapa. Apenas 21,7% possuem apenas o nível médio 
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completo. Possuidores de nível técnico ou apenas o fundamental completo não tiveram 

porcentagens, o que significa que esse público tem total de conhecimento necessário sobre a 

cultura japonesa. Além disso, qualificação educacional é fator chave para se obter uma renda 

satisfatória no mercado de trabalho. E a renda isso afeta diretamente nas compras no comércio 

online. 

 

Gráfico 5 - Renda 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Para realizar esse tipo de serviço – shopping service – é necessário possuir uma renda 

razoável, pois além de gastos com produtos e fretes é também necessário pagar uma comissão 

relativo ao serviço. O gráfico evidencia que a maioria detém uma renda mensal de 1 a 2 salários 

mínimos, 40,9% tem de 2 a 5 salários mínimos e uma parcela pequena de 4,5% acima de 5 

salários. 

 

Gráfico 6 - Média de tempo na internet 

 

Fonte: autoria própria. 



37 

 

Por se tratar de consumidores online também é importante saber a média de tempo que 

os consumidores ficam conectados na rede. A pesquisa demonstrou que a grande maioria de 

43,5% passa mais de 7 horas diárias na internet, 34,8% passa de 5 a 7 horas e apenas 21,7% de 

3 a 5 horas. Nenhum dos pesquisados passa menos de 3 horas diárias na internet, concluindo 

de vive-se uma Era cada vez inserida e dependente da rede mundial de computadores. 

 

Gráfico 7 - Sites mais acessados 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Vemos aqui que a maioria quase absoluta acompanha a próspera ascensão das redes 

sociais, compreendendo 82,6% dos entrevistados acessando esse tipo de plataforma. Sites de 

compras vem em seguida com 13% dos acessos e apenas 4,3% acessam mais sites de stream 

online. Fóruns e Blogs não tiveram nenhuma porcentagem. Concluímos que a marca deve 

mostrar-se mais em redes sociais onde ela será mais percebida e vista pelo público-alvo da 

Kirakiradokidoki. 
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Gráfico 8 - Frequência de compras online 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Observou-se que grande parte das entrevistadas – 65,2% - fazem alguma transação 

online mensalmente, índice considerado favorável à Kirakiradokidoki. Constatando na pesquisa 

que o consumidor brasileiro tem se aventurado cada dia mais nas compras online.  8,7% faz 

esse tipo de atividade frequentemente – 1 à 2 vezes por semana – 21,7% fazem de 1 a 4 vezes 

anualmente e apenas 4,3% não se encaixa nas alternativas anteriores. 

 

Gráfico 9 - Frequência de uso de shopping service 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Acredita-se que por não existir ainda um shopping service japonês e as brasileiras não 

disporem de facilidade de pagamento para esse tipo de serviço, o número de compras online 

utilizando shopping service ainda não é muito expressivo. Apenas 4,3% o fazem de 1 a 2 vezes 
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por semana, 8,7% de 2 a 3 vezes no mês, 47,8% de 1 a 4 vezes por ano e 39,1% não se 

encaixaram em nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Gráfico 10 - Produtos comprados com shopping service 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Saber que tipos de produtos são comprados pelo público também auxilia na construção 

de seu perfil para agregar como informação na elaboração da marca. Visualizou-se nesse 

contexto que a maioria compra itens de moda, 69,6%, 13% compram bens de consumo da 

cultura pop japonesa, 8,7% adquirem maquiagem e acessórios, 4,3% compram publicações, 

4,3% não se encaixaram nas respostas anteriores. Jogos e/ou consoles não tiveram nenhuma 

porcentagem. 
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Gráfico 11 - Preferência em página/site de shopping service 

Fonte: autoria própria. 

 

Essa questão é relevante para a aplicação da marca nas redes sociais. Com base nela 

sabe-se que 56,5% dos possíveis clientes da Kirakiradokidoki apreciam mais a disposição dos 

elementos na página, 21,7% gosta das combinações de cores, 13% preferem mais imagens que 

textos e 2% não se encaixaram nas respostas anteriores. Nenhum preferiu efeitos de imagens 

como gifs e vídeos. 

 

Gráfico 12 - Cores preferidas 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Aqui verificou-se que, como o público é essencialmente feminino houve uma 

preferência de 73,9% por tons de cores mais brandos, dado importante para fazer uso na criação 

da marca. Delas 13% afirmam gostar de tons escuros, 8,7% tons sóbrios, 4,3% tons vibrantes. 
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Gráfico 13 - Elementos preferidos numa marca 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Acompanhando a questão anterior, o resultado refletiu também na questão atual sobre 

a preferência feminina por elementos mais comumente apreciados por esse público. Os 

resultados foram: 30,4% gostam da temática infantil, 26,1% prefere clássicos florais e 

românticos, 21,7% curtem elementos obscuros, 13% gostam de minimalismo e apenas 8,7% 

curtem elementos alternativos e vibrantes. 

 

Gráfico 14 - Preferência de conteúdo numa marca 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Abordando perguntas diretamente voltadas para construção dos elementos da marca 

percebeu-se a preferência de 40,9% da Tipologia composta com algum símbolo. 22,7% prefere 

a tríade tipologia-símbolo-mascote. Teve um empate técnico no restante das respostas, 9,1% 
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gostariam de que fosse apenas tipologia; tipologia símbolo e mascote; tipologia e mascote; 

tipologia, símbolo, mascote, slogan. 

 

Gráfico 15 - Preferência de tipologia 

 

Fonte: autoria própria. 

Interessante notar que mesmo o público-alvo da Kirakiradokidoki gostar e consumir 

produtos da cultura pop japonesa a maioria de 47,8% não gostou da ideia de ter um dos alfabetos 

japoneses linkados à marca da empresa. As outras alternativas tiveram empate de porcentagem, 

17,4% responderam que sim para os dois alfabetos ou para um deles.  

 

Gráfico 16 - Preferência de mascotes 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Constatou-se que como se trata de um público que gosta da moda alternativa japonesa 

a maioria preferiu mascotes inseridos nessa temática com total de 63,6%; em segundo vem 

relacionados a animês e mangás, naturalmente por se estar no meio de pessoas que são fãs da 

cultura pop; 9,5% preferiam relacionado à tecnologia; e apenas 4,5% a cultura tradicional 

japonesa. 
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Gráfico 17 - Ícone preferido da cultura pop japonesa 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Nessa questão foi elencado alguns ícones de destaque inseridas na indústria do 

entretenimento japonês a fim de tentar montar um perfil de preferência desse público com base 

nas respostas. A maioria, 34,8%, preferiu Sailor Moon, ícone dos desenhos animados japoneses 

na categoria “garotas mágicas”. Em seguida surge um empate de 21,7% entre uma mascote 

famoso de uma empresa japonesa – Hello Kitty – e uma cantora pop famosa pelos seus 

irreverentes clipes musicais – Kyary Pamyu Pamyu. Depois vem um dos animes mais famosos 

e conhecidos do Brasil – Cavaleiros dos Zodíaco – com 13%. E por fim mais um empate, com 

4,3% entre um anime – Pokémon – também famoso no Brasil e no mundo inteiro e uma modelo-

empresária – Kimura Yu – dona de uma marca de roupas voltadas para moda alternativa.  
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Gráfico 18 - Estilo japonês favorito 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Foram também perguntados sobre qual estilo japonês o público mais se identificava, e 

a maioria preferiu o estilo Lolita como favorito com 78,3%; em seguida vem o estilo Visual kei 

com 8,7%; teve empate entre Gyaru, Seifuku e Gothic kei com 4,3%. 

Através desses resultados, obtidos através dos questionários tornou-se possível o 

agrupamento de dados necessários para então começar a estabelecer os parâmetros para a 

construção da marca Kirakiradokidoki. Uma identidade que promova fofura, feminilidade, 

traga elementos do kawaii, quase sempre presentes na cultura pop japonesa, além de favorecer 

suas características mercadológicas de compromisso e amparo com o consumidor.  

 

4.2 MARCA: A REPRESENTAÇÃO DAS EMOÇÕES HUMANAS 

Conforme Strunck (2007) o homem sempre esteve ligado intimamente a imagem desde 

os primórdios quando as usava como meio de expressão com pinturas rupestres nas cavernas. 

Esses desenhos não apenas representavam seu cotidiano hostil, mas coisas misteriosas como o 

sol, a lua, fogo e raios com os quais tinham uma relação mística. Passaram a acreditar que 

acontecimentos inexplicáveis na época como morte e nascimento eram atribuídos aos deuses e 

os desenhos e símbolos serviam como via de diálogo com eles. Os símbolos só passaram a ser 

utilizados como assinatura depois da Idade Média (século XII). 
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A Kirakiradokidoki além de ser um nome, um símbolo no qual designa a empresa de 

shopping service, está impregnada de valores emocionais criadas a partir do seu relacionamento 

com seu público consumidor. 

 

Marca é a soma intangível dos atributos de um produto; seu nome, embalagem 

e preço, sua história, reputação e a maneira como ele é promovido. A marca 

também é definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que 

as usam; assim como pela própria experiência pessoal. (OGILVY, 1983 apud 

STRUNCK, 2007, p. 19). 

 

Dessa forma, a empresa Kirakiradokidoki tem buscado não somente se destacar frente 

aos concorrentes, pois observando o mercado online em constante mutação e, com a evolução 

das tecnologias, é preciso criar diferenças perceptivas positivas que façam notar seus produtos 

e/ou serviços: “Marcas vencedoras não apresentam apenas benefícios funcionais.” (STRUNCK, 

2007. p, 18) Pois percebe-se no mercado que os negócios que se sobressaem tem suas marcas 

como verdadeiros patrimônios constituídos de valores que são passados para seus clientes. 

Guillermo (2012) também afirma que insistir apenas em qualidade não dá garantia de colher 

bons frutos: “Investir em padrões de qualidade não garante a escolha de sua marca ou produto. 

Não oferecer esses padrões, sim, pode influenciar a não escolha de sua marca” (GUILLERMO, 

2012. p, 39). 

O ser humano é constantemente levado por emoções, muitas vezes nas decisões de 

compra o lado emocional sempre se sobressai na escolha do produto. As experiências pessoais 

estão intrinsecamente ligadas os sentimentos instintivos e irracionais, construir uma marca com 

uma personalidade favorável que permita fazer esse relacionamento com o consumidor de 

forma satisfatória e efetiva cativando-o é um desafio que deve ser sempre o objetivo de uma 

empresa. 

A marca será a aparência da Kirakiradokidoki e a sua primeira impressão deve causar 

um julgamento positivo para que seja um ponto favorável a ela, vê-se assim a importância do 

cuidado com o visual da marca. “(...) a primeira imagem, a primeira impressão, seja 

adequadamente trabalhada para que comunique exatamente o que deve comunicar, fixando-se 

em nossas mentes de uma forma positiva e consistente” (STRUNCK, 2007, p. 55). Guillermo 

(2012) ainda compara a relação de descoberta da marca-consumidor ao amor à primeira vista e 

que esse conceito acaba sendo um pouco ultrapassado no mundo globalizado. 
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É preciso entender a relação como amor à última vista, o cliente deve ver sua 

marca e experimentá-la. Sua marca deve corresponder, causando-lhe a melhor 

das impressões, pois nada impede ainda que ele ‘beije’ outra marca. 

Consequentemente, altera-se o conceito de fidelidade. Quando o cliente está 

testando outras marcas ele não está sendo infiel com sua marca. Ele está 

vivendo no mundo contemporâneo. (GUILLERMO, 2012, p. 62). 

 

Assim a identidade visual da Kirakiradokidoki deve explicitar por meio de formas e 

cores o conceito da marca para seduzir o consumidor. As novas tecnologias permitem fazê-lo 

de forma mais segmentada atribuindo beneficiações especialmente formuladas para um nicho 

bastante específico. Strunck (2007) também elenca que a partir do conhecimento de uma marca 

é possível conhecer as características de seu público (dados pessoais, hábitos de consumo e 

lazer etc), assim facilitando o processo de relacionamento. Essa interação entre marca e o 

consumidor causando experiências benéficas culmina na fidelização. É menos oneroso manter 

o cliente que cativar novos. “Dependendo do tipo de negócio, custa de 6 a 10 vezes mais 

conquistar que manter um consumidor. Assim, normalmente 90% dos lucros vêm das repetições 

de compra” (STRUNCK, 2007. p, 26). 

Estabelecer valores para a marca é imprescindível para o destaque da mesma, visto 

que as pessoas são levadas a comprar mais pelo simbolismo que pela funcionalidade. “Somos 

educados para procurar mais o que está na moda, imitamos o comportamento dos que são 

chamados de ‘formadores de opinião’” (STRUNCK, 2007. p, 28).  

Desse modo, a Kirakiradokidoki mesmo cobrando uma comissão mais alta, tende a se 

destacar no mercado, pois além de oferecer um serviço de qualidade, mantém um 

relacionamento diferenciado com seu consumidor, tornando assim preferência majoritária 

devido a seu estabelecimento forte no mercado. “Uma marca forte sempre permite sua venda 

por um valor um pouco superior à dos concorrentes” (STRUNCK, 2007. p, 19). Zelando pela 

sua imagem refletindo no seu visual e no atendimento diferenciado, a empresa conquista 

consumidores fiéis que a defendem justamente pela qualidade e diferenciação no ramo de 

shopping service.  

O anseio das pessoas por uma marca está diretamente vinculado a seu valor, cabe a 

proprietária Heloise Gonsaga gerir cuidadosamente as mudanças e pressões externas que 

possam a surgir para derrubar a sua imagem. Pois a marca trata de um material intangível 

constituído de associações que são formadas na mente do consumidor, relação essa baseada no 
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repertório cultural. O marketing deve ressaltar o brand-equity da marca para persuadir o 

consumidor a possuí-la, ele é baseado na soma de atributos e qualidades, o potencial que a 

marca tem para ser escolhida frente às demais. 

 

O brand-equity tem como base a memória do consumidor a partir do 

conhecimento de uma marca. Esse conhecimento envolve dois componentes: 

o reconhecimento de marca e a imagem da marca. O reconhecimento é a 

lembrança que o consumidor tem de uma marca, já a imagem é formada pelas 

associações que são feitas nas suas mentes ao se lembrarem da marca. 

(STRUNCK, 2007. p, 32, grifo do autor). 

 

Branding é o termo que se nomeia o ato de gerenciar as marcas, é a definição de ações 

estratégicas para alavancar e garantir a sobrevivência num mercado dinâmico. Para Guillermo 

(2012) elenca alguns fatores sobre importância do branding para as empresas: preservar a 

identidade de uma marca, mesmo ela sendo uma empresa com muitos sócios e franquias 

garantindo credibilidade nas ações de futuro; profissionalizar empresas familiares 

determinando ações de médio a longo prazo preparando a empresa para futuras administrações 

geralmente feitas por sucessão; elabora uma identidade própria, permanecendo inalterada 

mesmo com a mudança de administração;  obter conhecimento do passado para determinar 

ações de presente e planejar o futuro, visando principalmente a fidelização. Guillermo (2012) 

define o último ponto como ações culturais “ações que tem o momento certo de acontecer”, 

trata-se de estratégias visionárias buscando o desenvolvimento sadio do negócio. 

Definir estratégias para engrandecer o valor da Kirakiradokidoki fazendo branding é 

administrar a marca de forma que ela permaneça intacta no mercado virtual brasileiro. O MIV 

– Manual de Identidade Visual – vai proporcionar a ferramenta indispensável nas ações 

presentes e futuras que englobam o universo da marca. 

 

4.3 KIRAKIRADOKIDOKI 

4.3.1  A Empresa 

A empresa surgiu com uma ideia no início de 2015, a estudante universitária Heloisa 

Gonzaga conheceu e se identificou com um dos estilos urbanos singulares que os japoneses da 

capital japonesa Tóquio tem de se vestir – estilo gyaru – assim, partiu o desejo de não apenas 
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aderir ao estilo, como também a vontade de espalhar a cultura e moda japonesa através da venda 

de artigos relacionados, como roupas e produtos da cultura pop pela internet. 

A loja online se consolidou em meados de junho quando ela já tinha conseguido 

contatos para fazer as transações e mandar as mercadorias, graças a amigos japoneses de 

intercambio e amigos brasileiros que foram estudar em terras nipônicas. Infelizmente ela se 

deparou com a crescente alta do dólar o que faz com que o mercado se retraia um pouco com 

importações, porém ela não desanimou e pensou em um diferencial estratégico para a empresa: 

o parcelamento via cartão de crédito; coisa que não existe dentre concorrentes nacionais e 

estrangeiros. 

O nome “kirakiradokidoki” é na verdade duas expressões japonesas juntas, “kirakira” 

e “dokidoki”, que também servem como onomatopeias – exageradamente exploradas no mangá 

– ambas significam respectivamente algo que brilha, cintilante (o “plim plim” no português), e 

ato de ficar excitado, eufórico (equivalente ao “tum tum” – batidas do coração). A Heloisa 

Gonzaga, fã da cultura pop japonesa, acabou escolhendo por ser uma nominação “fofinha” e 

interessante, sem se preocupar com a influência favorável que ela poderia fazer à sua empresa. 

A Kirakiradokidoki mantem como objetivo o comprometimento e o bom 

relacionamento com seus clientes, como uma fraternidade onde cada um dá o sustento, 

segurança e cuidado para o outro. 
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5 HENSHIN NO JIKAN, GO34: É HORA DE TRANSFORMAR! 

O desenvolvimento da identidade visual é um elemento de grande relevância para a 

empresa nos tempos onde a rapidez e o apego a efemeridade são cada vez mais constantes na 

sociedade. O ritmo corrido em todas as áreas seja ela política, econômica e tecnológica tem 

provocado esse apego a aparência e as informações voláteis muitas vezes frívolas. Strunck 

(2007) afirma que as novidades logo são substituídas por outras mais novas ainda numa 

velocidade fantástica. 

Uma empresa deve manter-se organizada e, depois do processo de criação da marca, 

deve-se ter o cuidado de manter os padrões. “Atualmente, um bom projeto de identidade visual 

deve ter (...) um grande grau de flexibilidade em sua aplicação. Isso irá permitir que ela se 

mantenha atual por muito tempo, adaptando-se a boa parte do que possa vir acontecer.” 

(STRUNCK, 2007. p, 111.)  

 

5.1 IDENTIDADE VISUAL 

A Kirakiradokidoki lançou-se no mercado sem uma aparência apropriada, dependendo 

do pouco boca-a-boca entre seus consumidores e sobrevivia através dos poucos serviços que 

sua proprietária, Heloisa Gonzaga, havia conquistado por intermédio de amigos. A empresa não 

possuía personalidade, originalidade e carisma no âmbito visual, não sendo favorecida nesse 

quesito frente às demais concorrentes internacionais. 

A partir da investigação do seu público-alvo, por meio da aplicação dos questionários 

foi possível entender os anseios do consumidor desse serviço específico – shopping service – 

para concepção da marca que deve transparecer – além do quesito mínimo de beleza – 

jovialidade, cordialidade, ternura, cuidado, credibilidade e diversão. 

                                                 
34 Go - “Vamos” em inglês. Tradução nossa. 
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5.1.1 Tipologia 

Figura 1 - Tipologia 

 

 

“É a particularização da escrita de um nome. Sempre que vemos um nome 

representado por um mesmo tipo de letra (especialmente criado, ou não), isso é um logotipo. 

Toda marca tem sempre um logotipo.” (STRUNCK, 2007. p, 70).  

A tipologia da Kirakiradokidoki foi concebida inicialmente na escolha da fonte 

KFhimaji KIDS que foi redesenhada para se adequar aos conceitos passados pela empresa e 

para visibilidade estética, proporcionando mais conforto aos olhos de quem o vê. A fonte em 

negrito de traços firmes e quadrados está associada ao que Dondis (2007) expõe sobre a forma 

básica do quadrado – “a retidão, honestidade e esmero”35 – características essas que fazem parte 

do conceito da empresa que lida com bens de consumo de valor significativo para seus clientes. 

Mesmo sendo com a forma quadrada, seu delineado possui discretas inclinações quebrando o 

efeito de seriedade e deixando a tipologia mais leve e carismática. 

As duas expressões japonesas permaneceram separadas porém unidas pela letra “i” e 

“d” que se aglomeram criando o elo entre as duas onomatopeias. Essa ligação entre as duas 

expressões simbolizam a interação entre empresa-cliente na qual está sempre viva e 

permanecendo firme até a consolidação da transação. 

Os pingos nas vogais “i” foram substituídos por símbolos que acompanham os 

significados das expressões kirakira e dokidoki – a estrela representando deslumbre e o coração 

as emoções. O coração e a estrela foram desenhados de forma simples – e infantis devido ao 

resultado da preferência da maioria das entrevistadas na pesquisa – como forma do público 

identificar de imediato o que se trata a imagem, pois “(...) quanto mais abstrato for o símbolo, 

mais intensa deverá ser sua penetração na mente do público para educa-la quanto ao seu 

                                                 
35 DONDIS, 2007. p, 58. 
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significado.” (DONDIS, 2007. p, 92). E permanecer na mente do consumidor é a meta de 

qualquer empresa que queira alcançar a fidelização. 

 

5.1.2 O Símbolo 

Figura 2 - Símbolo 

 

 

De acordo com Strunck (2007), símbolo é um desenho que carregará consigo uma 

ideia e identificará o serviço/produto de uma empresa. Além do logotipo a Kirakiradokidoki 

também será composta de um desenho que ratificará a ideia já exposta pela forma da tipologia, 

agregando também mais valores ao conjunto resultante. 

O círculo é a forma básica que sustenta o símbolo da Kirakiradokidoki, como Dondis 

(2007) afirma, ao círculo é atribuído o significado de infinitude, solidez e proteção. Na marca 

ele está protegendo os dois elementos – a estrela e o coração – que simbolizam o significado 

dos bens e emoções que a Kirakiradokidoki trabalha. O desenho também representa um selo 

composto de uma asa ao lado, nos quais estão inteiramente relacionados ao serviço de 

redirecionamento de encomendas e na sua mobilidade. 

A estrela e coração são ainda repetições do que já constava na tipologia e marcam mais 

a nominação “kirakiradokidoki”, são desenhados de forma simples e abstrata que trazem 

consigo o cunho nostálgico da infância – elemento que teve porcentagem relevante na pesquisa 

sobre a marca feita previamente com os possíveis consumidores da empresa.  
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O conjunto selo-estrela-coração-asa remetem ao formato dos báculos mágicos, 

instrumentos bastante presentes nos animes e mangás japoneses com a temática mahou shoujo36 

voltada para o público juvenil feminino 

 

5.1.3 Versões da marca 

A marca é composta por duas versões que possibilitam a sua aplicação estética em 

diversos tipos de materiais das mais variadas plataformas, sejam elas digitais ou materiais. Isso 

dará mais flexibilidade e facilidade de acomodação nas peças. 

 

5.1.3.1 Vertical 

 

                                                 
36 O Mahou Shoujo, Garota Mágica no literal (tradução nossa), refere-se a séries com temáticas ligadas a garotas 

que usam magia para combater os inimigos, tais como Sailor Moon e Sakura Cardcaptors. 
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Figura 3 - Marca (vertical) 

 

5.1.3.2 Horizontal 

Figura 4 - Marca (horizontal) 
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5.1.4 Grid de construção da marca 

A grade de construção de uma marca é importante ser constada no seu Manual de 

Identidade Visual, porque mesmo vivenciando uma época em que temos tecnologia suficiente 

facilitando a reconstrução da tipologia e símbolo, deve-se estar preparado para as adversidades. 

A grade também norteará as posições exatas para que não se fuja, produza e se propague versões 

incorretas da marca o que prejudicará na imagem da mesma. Todavia, conforme Strunck (2007) 

este desenho técnico deve ser apresentado com o conjunto do detalhamento do projeto, ele 

sozinho não dará informações suficientes para aplicação da marca.37 

                                                 

37 STRUNCK, 2007. p, 100. 
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Figura 5 - Grid (vertical) 
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Figura 6 - Grid (horizontal) 

 

5.1.5 Área de proteção 

Para potencializar o impacto da marca nas suas aplicações, se faz necessário uma área 

livre circundando a mesma evitando a interferência de elementos intrusos sobressaiam 

dificultando a melhor visualização dos símbolo e do logotipo. “A área de proteção serve 

também para limitar um espaço de cor ideal para a visibilidade da assinatura visual, quando 

esta tiver que ser aplicada sobre fundos cujas cores não permitam sua boa leitura” (STRUNCK, 

2007. p, 102). 

Na marca da Kirakiradokidoki esse limite de proteção da marca é medido pela vogal 

“o” que irá delimitar a “área de respiro”, nenhum elemento ou texto deverão ser aplicados 

próximos à marca nessa área. 
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Figura 7 - Área de proteção (vertical) 
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Figura 8 - Área de proteção (horizontal) 

 

 

 

Figura 9 - Borda de proteção para fundos (vertical) 
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Figura 10 - Borda de proteção para fundos (vertical) 

 

 

5.1.6 Alfabetos 

São utilizados para o auxiliar a marca com os conteúdos complementares que forem 

empregados na identidade visual – nos textos publicitários, de web, impressos institucionais, 

catálogos etc. 

O alfabeto da Kirakiradokidoki foi escolhido por entrar em harmonia com a tipologia 

da marca. Fonte do tipo sem serifa38, com a configuração arredondada e sutil, expressa o 

conceito de solidez e amplitude dado pela direção abaulada da forma39. 

 

                                                 
38  “A transição de traços grossos e finos praticamente não existe. O peso da letra é um só.” (CESAR, 2006. 

p, 163). 
39  DONDIS, 2007. p, 60. 
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Figura 11 - Alfabeto 

 

 

5.1.7 Cores padrão 

As cores expressam mais emoção que propriamente os símbolos, elas permitem um 

leque infindável de combinações por intermédio de seus tons, luminosidades e sombras. 

“Experiências realizadas por psicólogos demonstram que as cores se relacionam diretamente 

com a emoção, de um modo muito mais direto e uniforme do que as formas. Assim, uma atenção 

excepcional deve ser dada a elas nos projetos de identidade visual.” (STRUNCK, 2007. p, 104). 

Cabe conhecer como elas são mais utilizadas no mercado e a preferência do público-alvo para 

assim então escolher as cores que podem gerar uma marca memorável na mente do consumidor.  
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A Kirakiradokidoki compõe-se de quatro cores – ciano, magenta, amarelo e branco40 

– sendo três delas derivadas de cores primárias41. “O amarelo é a cor que se considera mais 

próxima da luz e do calor; o vermelho é mais ativa e emocional; o azul é passivo e suave.” 

(DONDIS, 2007. p, 65). Na marca elas estão dispostas em tonalidades suaves que remetem a 

nostálgica época da infância que permeia o conceito da marca – de entregar produtos que são 

derivados da cultura pop japonesa onde a maior parte dos clientes conheceram em sua tenra 

idade – e das preferências do público-alvo constatado pela pesquisa. Sua aplicação simples e 

sem textura deixa leveza a composição final e descomplica sua aplicação e reprodução nos 

meios impressos e digitais. 

 

Figura 12 - Cores padrão 

 

 

                                                 
40  Branco não é considerado uma cor no meio impresso – é a ausência dela. Já no meio virtual e material 

ela é a soma de todas as cores. “(...) uma combinação de todos os comprimentos de onda do espectro, mas como 

cor, na realidade, não existe.” (FARINA, 2006. p, 53). 

41  DONDIS, 2007. p, 65. 
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5.1.7.1 Versão acromática: negativo e positivo 

A marca possui ainda as versões em preto e branco que irão complementar a 

abrangência de aplicação da mesma sem perder seu conteúdo, essas variantes servirão para o 

uso onde não for possibilitado a reprodução de cores. Alguns dos meios onde essas versões 

podem ser empregadas: xerox, fax, carimbos etc.  

 

Figura 13 - Versão acromática 

 

 

5.1.8 Aplicação em fundos 

Deve ser observado aqui o cuidado com o contraste, a marca deve permanecer 

proeminente quando em materiais com diversos tipos de fundos. De acordo com Donis A. 

(2007) “(...) o contraste é uma força vital para a criação de um todo coerente. Em todas as artes 

o contraste é um instrumento de expressão, o meio para intensificar o significado, e, portanto, 

simplificar a comunicação.” (DONDIS, 2007. p, 108). 

O ser humano tem a tendência de querer simplificar tudo, racionar, encontrar 

argumentos e resolver desordens; aqui o contraste entra como uma maneira de harmonizar um 

todo. Mesmo sendo pólos opostos – contraste e harmonia – eles se complementam. 
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Embora, no rol das técnicas a harmonia seja colocada como polaridade de 

contraste, é preciso enfatizar muito que a importância de ambos tem um 

significado mais profundo na totalidade do processo visual. Representam um 

processo contínuo e extremamente ativo em nosso modo de ver os dados 

visuais, e, portanto de compreender aquilo que vemos. (DONDIS, 2007. p, 

108). 

 

Anteriormente já foi definido a área de proteção da marca da Kirakiradokidoki, esse 

padrão seria o nível que deve-se deixar livre – aqui ele ficaria na cor branca, no caso de fundos 

claros ou com texturas – para logotipo e símbolo puderem respirar dentro de um contexto. Em 

fundos escuros esse limítrofe da marca deve deixar subentendido – transparente. Esse 

nivelamento irá proporcionar também o aguçamento da marca em relação ao background42 

onde ele irá ser disposto. 

 

Figura 14 - Aplicação em fundos escuros 

 

 

                                                 
42 “Plano de fundo” em inglês. Tradução nossa. 
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Figura 15 - Aplicação em fundos claros 

 

 

 

Figura 16 - Aplicação em fundos na marca cor da marca 
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Figura 17 - Aplicação em fundos com textura 

 

 

5.1.9 Redução da marca 

A capacidade que elementos visuais tem de se redimensionar de acordo com suas 

aplicações é chamada de escala. Segundo Dondis (2007) essa possibilidade de modificação não 

é dada apenas estabelecimento de tamanho, como também é importante a coexistência do objeto 

com o ambiente ou campo. “Em termos de escala, os resultados visuais são fluidos, e não 

absolutos, pois estão sujeitos muitas variáveis modificadoras” (DONDIS, 2007. p, 72). 

A marca da Kirakiradokidoki em questão é flexível em termos de escala mas há um 

limite para sua diminuição pois quando reduzida de forma exagerada seus elementos 

importantes ficarão impossibilitados de serem apreendidos pelo seu público-alvo. Para web 

onde precisa utilizar fotos de perfil muito pequenas a marca será substituída por um dos 

mascotes que são extensões da marca. 
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Figura 18 - Limite de redução da marca 

 

 

5.1.10 Usos incorretos 

Foi destacado alguns exemplos de usos incorretos da marca para que ele não possam 

ser repetidos na sua reprodução. Devem ser seguidas as diretrizes desse manual para haver uma 

imagem de marca consistente, visualmente, no mercado. 

 

Figura 19 - Usos incorretos da marca 
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Figura 20 - Usos incorretos da marca em fundos 

 

 

5.1.11 Mascotes 

Além do símbolo, algumas empresas adotam desenhos – ilustrações – que possam 

representa-las. Esses podem ser encontrados inseridos na própria marca ou podem movimentar-

se e ter vida própria, como é o caso das mascotes.  

Desde a pré-história a ilustração possuiu seu valor comunicativo, ele sempre foi o 

espelho de emoções, anseios e acontecimentos. “O desenho sempre foi uma poderosa forma de 

comunicação. Antes da fotografia a realidade era retratada com pigmentos de cores e traços de 

lápis” (CESAR, 2000. p, 210). Pensando dessa forma a Kirakiradokidoki gerou dois mascotes 

que acompanham o nome da empresa como uma extensão da mesma de forma mais dinâmica, 

emotiva e divertida. 

O estilo típico japonês de desenho, com grandes olhos e rostos expressivos foi uma 

alternativa certeira para moldar as mascotes da empresa que trabalha com produtos provenientes 

da cultura pop nipônica. Nasceram Kirakira e Dokidoki, ambos do gênero feminino, adeptas da 

moda alternativa japonesa – fator externado nas pesquisas com o público alvo – suas 

personalidades e traços também estão recheados de significados inerentes da marca.  

A ilustração foi criada especialmente para e empresa, de autoria própria. Kirakira é 

mais elétrica, enérgica e alegre, seu estilo é mais casual voltado para o seifuku 
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kei/cosplay/gyaru43. Já Dokidoki é mais afável, fofa e meiga, seu estilo também transborda esse 

tipo de personalidade: moda Lolita44, com roupas cheias de babados assemelhando-se a uma 

boneca. 

As mascotes buscam agregar valores a marca e para manter um alto grau de interação 

e identificação com os clientes, propiciando uma visualização da marca de forma abrangente e 

efetiva. 

 

Figura 21 - Mascotes 

 

                                                 
43 Seifuku kei é um estilo de moda alternativa japonesa que tem como base os uniformes escolares japoneses. 

Eles são usados como elementos de moda e não apenas como vestimenta escolar. Gyaru trata-se também de uma 

vertente da moda alternativa nipônica, com roupas mais casuais, todavia com uma maquiagem mais carregada, 

característica marcante desse estilo. Nela existe um subestilo similar ao seifuku kei – o kogal –, pois utiliza 

uniformes escolares, a diferença entre as duas está na maneira de maquiar-se. 
44 Diferente do que se imagina pela nomenclatura, não se trata de um estilo de roupa sensual e sim baseado 

em trajes da Era Vitoriana e Rococó cheios de camadas de tecidos, rendas delicadas e adornos sofisticados. 
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5.1.12 Aplicação em materiais institucionais e promocionais 

O manual da Kirakiradokidoki busca manter a unidade do projeto construído 

explicando e elucidando questões de aplicações em materiais impressos, explicando além do 

correto posicionamento do conteúdo com espaçamentos e entrelinhamentos para que se 

mantenha um bom planejamento de diagramação do conteúdo preenchido no resultado final, o 

manual também informa o melhor método de reprodução e corpo físico – impressão, tipos de 

papel e gramatura – adequado pra se alcançar um bom material. 

 

5.1.12.1 Timbrado 
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Figura 22 - Timbrado 
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5.1.12.2 Cartão de visitas 

 

Figura 23 - Cartão de visitas 

 

 

5.1.13 Layout para redes sociais 

 

Como observado na pesquisa, o público-alvo da Kirakiradokidoki encontra-se 

aglomerado no meio virtual e sobretudo nas redes sociais. Dessa forma foi convencionado 

estrategicamente o investimento em layouts para essas plataformas digitais, propiciando esse 

contato cordial com o consumidor online. 

 
Os sites como toda mídia, tem linguagem e dinâmica próprias, que devem ser 

observadas para funcionar bem. Em se tratando de identidades visuais, o mais 

importante é que o conteúdo do site, desde a home page, transmita todo o 

tempo o espirito da marca, de forma que sua navegação seja mais um agente 

de seu fortalecimento. (STRUNCK, 2007. p, 114). 
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Figura 24 - Assinatura de e-mail 

 

 

5.1.13.1 Facebook 

A plataforma principal da Kirakiradokidoki, deve-se ter o cuidado com a exposição 

dos elementos da marca, com destaque aos mascotes que dão suporte necessário a identidade 

visual. 
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Figura 25 - Marca no Facebook45 

 

                                                 

45 www.facebook.com/kirakiradokidoki 
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5.1.13.2 Instagram 

 

Figura 26 - Marca no Instagram46 

 

                                                 
46 www.instagram.com/kirakiradokidoki 
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5.1.13.3 Twitter 

Figura 27 - Marca no Twitter47 

 

 

                                                 
47 www.twitter.com/kirakiradokidoki 
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5.1.14 Brindes 

Figura 28 - Adesivos 

 

 

 

Figura 29 - Chaveiros 
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Figura 30 - Strap para celular 

 

 

 

Figura 31 - Botons 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou o estudo do público-alvo da Kirakiradokidoki, suas 

influências culturais, inseridas no contexto da cultura pop japonesa, com a finalidade de se criar 

uma base sólida para a elaboração de um Manual de Identidade Visual (MIV) garantindo assim 

o realce da loja no mercado virtual brasileiro. 

Tendo como sobressalto o conhecimento do público-alvo da empresa ser adepto a 

indústria do entretenimento nipônica, primeiramente foi discorrido de forma clara sobre o 

histórico do surgimento da cultura pop na terra do sol nascente. Nascimento esse graças a 

influência americana no pós-guerra e foi impulsionada pelo forte crescimento econômico 

incentivado pelo governo japonês. Todavia chegou um dado momento em que o crescimento 

econômico deu uma significativa desacelerada e o Japão se viu impulsionado a abrir as portas 

ao mercado internacional para comercializar sua indústria cultural do entretenimento. 

Os animês e mangás se tornaram sucesso mundial e o desenvolvimento das novas 

tecnologias de informação foram cúmplices desse fortuito acontecimento. O marketing online 

entra nesse cenário aproveitando todas as plataformas possíveis a fim de atrair consumidores 

ávidos por informação, serviços e consumo, mas diferente do que acontecia em tempo antigos, 

o cliente aqui é quem dá a primeira e última palavra. 

É nessa situação que se encontra o público da empresa de shopping service japonês 

Kirakiradokidoki, onde foi realizado uma pesquisa no meio digital para conhecer perfil de 

consumidores do tipo de serviço oferecido pela empresa e saber das suas preferências extraindo 

informações relevantes para produzir uma marca que traga todo o conjunto de conceitos, valores 

e significados especialmente formulados para seus clientes e futuros consumidores. 

Com criação da marca se é necessário a construção do MIV para se manter a 

regularidade da marca em suas aplicações e usos, dando instruções seguras para evitar usa-la 

de maneira incorreta. Foi elaborado material institucional como, timbrado, cartões de visitas; 

brindes como: botons, chaveiros, adesivos e strap de celulares; peças para redes sociais – 

facebook, twitter e instagram – onde a empresa trabalha e seu público-alvo mais convive no 

meio digital. 

A marca é o mais importante patrimônio de uma empresa ela tem aparência 

personalidade e carisma, é organismo vivo no qual os consumidores se apegam e podem 

conviver com elas pelo resto de suas vidas como uma família. De cara nova, espera-se que a 
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Kirakiradokidoki possa encarar o mercado com mais firmeza e segurança conquistando e 

fidelizando novos clientes no comercio eletrônico.
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

O presente questionário destina-se ao público-alvo da Kirakiradokidoki buscando 

conhecê-lo, inteirar-se sobre os aspectos visuais nos quais os cativam numa marca e sobre 

coisas da cultura pop japonesas que mais lhes agradam. A finalidade do mesmo é 

posteriormente, após serem analisados, serem aplicadas na criação do Manual de Identidade 

Visual da empresa. 

 

1. Qual o seu gênero? 

A. Masculino 

B. Feminino 

  

2. Qual a sua idade? 

A. Entre 12 e 16 anos 

B. Entre 16 e 20 anos 

C. Entre 20 e 30 anos 

D. Acima de 30 anos 

 

3. Qual o seu estado civil? 

A. Solteiro 

B. Casado / união estável 

C. Divorciado / separado(a) / desquitado(a) 

D. Viúvo 

 

4. Qual o seu grau de escolaridade? 

A. Fundamental completo 

B. Médio completo 

C. Técnico completo 

D. Superior incompleto 

E. Superior completo 
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5. Qual a sua renda mensal? 

A. De 1 a 2 salários mínimos 

B. De 2 a 5 salários mínimos 

C. Acima de 5 salários mínimos 

 

6. Qual a média diária de horas que você fica conectado na rede? (seja em frente ao 

computador e/ou no celular). 

A. De 1 a 3 horas 

B. De 3 a 5 horas 

C. De 5 a 7 horas 

D. Mais de 7 horas 

 

7. Quais os tipos de sites mais acessados por você? 

A. Redes sociais 

B. Sites de compras 

C. Fóruns 

D. Blogs 

E. Sites de stream online (netflix, youtube, crunchroll, anitube) 

 

8. Com que frequência você faz compras online? 

A. 1 ou 2 vezes por semana 

B. 2 ou 3 vezes no mês 

C. 1 ou 4 vezes no ano. 

D. Outra. 

 

9. Com que frequência você faz uso de shopping service para compras online? 

A. 1 ou 2 vezes por semana 

B. 1 ou 3 vezes no mês 

C. 1 ou 3 vezes no ano. 

D. Outra. 
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10. Quais tipos de produtos importados que você mais costuma comprar utilizando o 

shopping service? 

A. Itens de moda (roupas e sapatos) 

B. Itens da cultura pop japonesa (figures, cosplay, blueray, itens colecionáveis etc.) 

C. Jogos e/ou consoles 

D. Maquiagem e acessórios. 

E. Publicações (mangás, revistas, livros etc) 

F. Outros 

 

11. O que mais chama a sua atenção num site/página de shopping service? 

A. As cores bem definidas e combinadas 

B. Efeitos de imagens (gifs etc) 

C. Conter pouco texto e mais imagens 

D. Disposição dos elementos da página 

E. Outro 

 

12. Dentre as cores, qual você prefere? 

A. Tons pastéis 

B. Tons vibrantes 

C. Tons sóbrios 

D. Tons escuros 

 

13. Qual elementos dentre os listados abaixo, mais agradaria você em uma marca de 

shopping service: 

A. Elementos infantis e fofinhos 

B. Elementos românticos e florais 

C. Elementos vibrantes e alternativos 

D. Elementos clássicos e minimalistas 

E. Elementos obscuros e misteriosos 

 

14.  Você acha mais atraente para um shopping service uma marca que contenha: 
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A. Apenas tipologia (letras – apenas nome) 

B. Tipologia e algum símbolo (desenho que identifique a marca em conjunto com a 

tipologia) 

C. Tipologia, símbolo e algum slogan (frase de efeito) 

D. Tipologia e mascote 

E. Tipologia, símbolo e mascote 

F. Tipologia, símbolo, mascote e slogan 

 

15. Sobre tipologia, você gostaria que tivesse algum alfabeto japonês na marca? 

A. Sim. Hiragana. (きらきらどきどき) 

B. Sim. Katakana. (キラキラドキドキ) 

C. Sim. Ambos – hiragana e katakana (キラキラどきどき) 

D. Não. Apenas no alfabeto romano. 

 

16. Você se identificaria com quais tipos de mascotes: 

A. Relacionado à moda alternativa japonesa 

B. Relacionado à elementos de animê/mangá japonês 

C. Relacionado à cultura tradicional japonesa 

D. Relacionado à tecnologia e comércio virtual 

 

17. Qual desses ícones da cultura pop japonesa você mais se identifica? 

A. Hello kitty 

B. Sailor Moon 

C. Kyary Pamyu Pamyu 

D. Koda Kumi 

E. Ayumi Hamasaki 

F. AKB48 

G. Pokémon 

H. Cavaleiros dos Zodíaco.  

I. Kimura Yu 

J. Akira 
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18. Dentre os estilos abaixo, qual o seu favorito? 

A. Lolita 

B. Fairy kei 

C. Mori Girl 

D. Gyaru 

E. Seifuku kei 

F. Visual kei 

G. Aomoji 

H. Shironuri 

I. Kimono/Yukata kei 

J. Decora 

K. Gothic kei 

L. Otome kei 
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