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RESUMO
BrandTrends Journal é uma revista científica do Observatório de Marcas. É uma publicação 
de âmbito internacional,  peer-refereed,  de acesso livre (www.brandtrendsjournal.com). É 
bianual (abril e outubro), mediada em língua portuguesa, espanhola, inglesa e francesa. É 
aberta a colaboradores de todo o mundo interessados na área da comunicação estratégica e 
branding. De  natureza  transdisciplinar,  posiciona-se  como  uma  revista  científica 
internacional  multilíngue,  no  nicho  específico  de  estudiosos  fundamentalmente 
preocupados com as realidades latinas:  América Latina e sul da Europa, promovendo o 
diálogo entre áreas disciplinares, como a comunicação, a gestão, o marketing, o design, o 
direito, a linguística, a semiótica, entre outras, na produção de conhecimento e interesses 
comuns.
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