
ANGOLA

T +244 943 980 198  
T +244 993 179 920
Rua Welwitchia Mirabilis, Casa nº16
Kilamba Kiaxi - Luanda - ANGOLA
info@brandimage.co.ao
www.brandimage.co.ao

PORTUGAL

T +351 218 822 237
Rua Latino Coelho, nº14 - 1º Dto | Saldanha
1050-136 - Lisboa - PORTUGAL
info@brandimage.pt
www.brandimage.pt TAL COMO OS ANIMAIS,

AS MARCAS DEVEM SER REATIVAS.



BRANDIMAGE
Tal como os animais, as marcas comunicam através de 
cores, texturas, sons, personalidade, comportamentos, 
cheiros e habitats. Reagindo ativamente às 
condicionantes da sua envolvente de negócio, para 
existirem e perpetuarem o seu genes.

CRIAMOS MARCAS REATIVAS

A brandimage é uma empresa de branding, 
especializada na criação e gestão de marcas reativas. 
Marcas que se colam aos seus clientes e que vão com 
eles na sua memória. São marcas que pela sua natureza 
interventiva geram resultados. Potenciando a eficácia 
do sistema de comunicação projetado.

A maioria das marcas presentes no mercado são 
passivas, criadas apenas com o papel de simbolizar 
uma instituição um produto ou um serviço, 
esperando-se pouco mais que a sua existência. 
De forma geral estas marcas necessitam de um maior 
investimento para assumirem presença no mercado, 
porque todo o esforço de implementação é suportado 
por pesadas campanhas publicitárias. 

Ao contrario deste cenário as marcas reativas, 
apresentam resultados apenas do seu esforço 
intervertido, focadas numa ideia forte que dê que 
falar ou numa mensagem subliminar estratégica.

SERVIÇOS:

+ Consultoria de comunicação
+ Identidade corporativa
+ Publicidade 
+ Sinalética de interiores
+ Packaging
+ Design editorial
+ Web design
+ Brindes promocionais
+ Aplicações mobile

Na natureza toda a comunicação é reativa e cumpre objetivos, 
seduz, cria líderes, motiva equipas, marca as diferenças, 
esconde as fraquezas e cria oportunidades.



REAGEM AO POSICIONAMENTO DA SUA CONCORRÊNCIA
ENFRENTADO-A COM CRIATIVIDADE E AOS DESEJOS 
DOS SEUS CLIENTES SATISFAZENDO-OS

A criação de uma marca reativa começa 
num estudo aprofundado da sua envolvente 
de negócio e identificação de vantagens 
competitivas num âmbito das expectativas 
dos seus clientes. Só assim se conseguem criar 
estratégias de comunicação assentes em argumentos 
válidos. Estratégias que quando aplicadas cumprem 
objetivos e trazem retorno do investimento.

O resultado é uma marca eficaz em todos os seus 
domínios, sintetizada na sua identidade e coerente 
na sua comunicação, no comportamento dos seus 
intervenientes, na arquitetura dos seus espaços e na 
configuração dos seus produtos e serviços. Todos os 
domínios devem estar sintonizados para que sempre 
que a marca toca o consumidor a mensagem seja 
comunicada da forma mais adequada.

Esta metodologia participativa e colaborativa 
da brandimage, conta com as melhores práticas 
internacionais de branding, com 20 anos de experiência 
em Portugal e dez de experiência em Angola 
Moçambique e R.D.Congo.

São exemplo dos nossos resultados os nossos clientes: 
Moviflor, DTGroup, Trafigura mining Group, AEMR, 
SNEBA - Sindicato dos bancários, e mais recentemente, 
BNA Banco Nacional de Angola e Banco Caixa Totta.

Esperamos em breve marcar o seu território 
no mercado!

AS MARCAS 
REATIVAS
SÃO MARCAS
INTERVENTIVAS





A predominância da cor dourada 
e as imagens aspiracionais com enfoque na vida quotidiana



BNA - Banco Nacional de Angola

O Banco Nacional de Angola é a instituição 
Angolana com maior papel na responsabilidade 
social no âmbito da banca. Neste sentido tem vindo 
a desenvolver campanhas de sensibilização da sociedade para 
as boas práticas de operações bancarias.

Neste sentido o principal desafio posto à Brandimage foi por 
um lado, comunicar com uma linguagem acessível a toda 
a população e por outro, manter a elevada credibilidade, 
necessária para o seu papel de soberania.

A predominância da cor dourada e as imagens aspiracionais 
com enfoque na vida quotidiana, são os elos de ligação entre 
as campanhas como forma de obter sinergias e um maior 
reconhecimento da marca.







SIBS > Projeto global de comunicação

CAIXA TOTTA > Projecto editorial, 2012

SNEBA > Projeto global de comunicação, 2011



PRIVILEGIAMOS
       A SUA
          SAÚDE!

GARANTIA SEGUROS > Cordenação de imagem global, em curso



TRAFIGURA MINING GROUP > Criação e gestão de marca, 2014

TRANSFUEL - Transporte de combustiveis > Criação e gestão de marca, 2011

OPP - Obras Públicas e Particulares > Re-design da marca e comunicação on-line, 2011



SONAMET > Prestação continua de serviços

ONAMET



AZEITE MOURO > Criação e internacionalização de marca, 2014

XÉ-NU - Restaurante > Criação e gestão de marca, em curso

ADEGAS DE PORTUGAL > Criação e gestão de marca, 2013



GUAPA - Catering > Criação e gestão de marca, em curso



GRUPO LM> Criação e internacionalização de marca, 2014

AEMR > Criação e gestão de marca, 2011

MOVIFLOR > Prestação continua de serviços



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA > Plataforma online, 2011

MSD - Merck Sharp & Dohme > Criação de marcas e prestação continua de serviços
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