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RESUMO 
 

As marcas sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos. No princípio 

eram utilizadas, principalmente, para marcar a posse de animais, mas com o passar 

dos anos as marcas foram ganhando espaço. Atualmente as marcas são parte 

importante das empresas, pois em um mundo globalizado com concorrência acirrada 

e grandes avanços tecnológicos, as marcas se tornaram um dos principais, senão, a 

principal ferramenta para diferenciação em um mar de concorrência. É através das 

marcas que as empresas, instituições, produtos e serviços irão se conectar com os 

consumidores, ou seja, aquele nome ou imagem representará uma série de 

associações que irá influenciar a decisão de compra do consumidor. Por se tratar de 

um elemento tão importante para sobrevivência e perpetuação da empresa, 

especialistas e gerentes buscam constantemente desenvolver e encontrar melhores 

soluções para gerenciar a construção e manutenção de marcas fortes. O presente 

estudo tem como objetivo demonstrar os principais conceitos que envolvem a 

administração de marcas como a definição de branding, brand equity e métodos 

utilizados para a gestão das marcas e como estes podem ser utilizados para manter 

ou construir marcas fortes. Será utilizado o método de pesquisas bibliográficas 

baseada em livros, revistas, publicações científicas e sites relacionados com o tema. 

Alguns dos autores consultados foram Kotler, Aaker, Keller e Machado, Nunes e 

Haigh, entre outros. Após a apresentação dos aspectos teóricos que servem de 

base para a execução de uma administração de marcas eficiente e a comparação 

com o estudo de caso que permitiu a validação de maneira prática das teorias 

apresentadas, é possível indicarmos a gestão de marcas como estratégia 

fundamental para aumento do valor da empresa, e, consequentemente, o aumento 

da probabilidade da empresa conquistar a sua fatia de mercado e fidelidade dos 

consumidores. 

 

Palavras-chave: Marcas. Branding. Brand Equity. Comportamento do Consumidor. 

Coca-Cola. Gestão de Marcas. 

 



ABSTRACT 
The brands were always present in the lives of human beings. At first it was used 

mainly to mark the possession of animals, but over the years the brands were 

gaining ground. Today, brands are an important part of the companies, because in a 

globalized world with fierce competition and advances in technology, brands have 

become a major, if not the main tool for differentiation in a sea of competition. It is 

through brands that companies, institutions, products and services will connect with 

consumers, ie name or image that represents a series of associations that will 

influence the purchase decision of the consumer. Because it is such an important 

element for survival and perpetuation of the company, experts and managers 

constantly seek to develop and find better solutions to manage the construction and 

maintenance of strong brands. This study aims to demonstrate the key concepts that 

involve the administration of brands such as the definition of branding, brand equity 

and methods used for the management of brands and how these can be used to 

maintain or build strong brands. Will use the method of literature searches based on 

books, magazines, scientific publications and websites related to the topic. Some of 

the authors consulted were Kotler, Aaker, Keller and Machado, Nunes and Haigh, 

among others. After presenting the theoretical aspects that provide the basis for the 

implementation of an efficient management of brands and the comparison with the 

case study that allowed the validation of the theories presented in practical ways, it is 

possible to have displaced brand management as a key strategy for increasing 

enterprise value, and consequently increase the likelihood of your company gain 

market share and loyalty of consumers. 

 

Keywords: Brands. Branding. Brand Equity. Consumer Behavior. Coca-Cola. Brand 

Management.
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1 INTRODUÇÃO  

Desde a antiguidade existem registros da utilização das marcas. Tal fato pode ser 

constatado, por exemplo, nas obras de artistas e pintores ao assinarem suas obras, 

em registros de nomes em mercadorias como tijolos para garantir sua identificação, 

etc.  

 

Na idade média podemos ver as marcas sendo utilizadas para uma proteção legal 

dos fabricantes e segurança dos consumidores: uma lei inglesa publicada no ano de 

1266 exigia a todos os padeiros a colocação de sua marca em todo pão que 

vendiam com a finalidade de identificar aqueles burlavam as leis vendendo pão com 

peso abaixo do legal. (MORGAN, 1986, tradução nossa). 

 

Segundo Pinho (1996) no século XIX, a preocupação em relação às garantias e 

registros das marcas ocasionou a Lei de Marcas de Mercadoria na Inglaterra (1862), 

a Lei Federal da Marca de Comercio nos EUA (1870) e a Lei para a Proteção de 

Marcas na Alemanha. Segundo Oliveira (2008), que complementa Pinho, a 

propaganda e algumas marcas fortes já existiam, mas oficialmente as marcas como 

identificação das empresas só aconteceu no final do século XIX, na Convenção de 

Paris em 1883, onde foi instituída a União da Propriedade Industrial, sendo a marca 

considerada como parte da propriedade industrial. 

 

Oliveira (2008) relata, também, que durante o século XX as marcas fortes já eram 

consolidadas passando a mensagem de serviços e produtos confiantes, de 

qualidade, consistentes, inovadores e com preços justos.  

 

Outros autores que descrevem o desenvolvimento das marcas com maiores 

detalhes são Low e Fullerton (1994, p. 173, tradução nossa) que ao relatarem o 

desenvolvimento de marcas de fabricantes americanos a partir de 1870 nos dão um 

panorama geral desta evolução como um todo: 

− 1870 – 1914: Em 1870 marcas não eram novidades para os consumidores, 

mas estavam confinadas a poucas indústrias como a de tabaco ou produtos 

médicos. No decorrer das décadas seguintes elas se tornaram familiares a 
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todos os consumidores através de ambiciosos homens de negócios saídos do 

desenvolvimento econômico pós-guerra civil que precisavam fazer seus 

produtos conhecidos em meio ao aumento da produção em massa; 

− 1915 – 1929: As marcas já fazem parte da vida do consumidor, que estão 

mais suscetíveis a propagandas do que nunca. As marcas são parte 

importante da construção de empresas poderosas e o gerenciamento da 

marca passa a ser realizado por profissionais especializados. Surge a figura 

de empresas de publicidade; 

− 1930 – 1945: A grande depressão ocasiona mudanças no gerenciamento de 

marcas e em 1931 é lançado o "Plano McElroy", que cria formalmente o 

Sistema de Gerenciamento de Marcas ao introduzir na P&G a formação de 

equipes específicas para cada marca. Somente após alguns anos outras 

empresas passaram a adotar um sistema semelhante e a maioria somente 

após de 1950; 

− 1950 – data presente: O crescimento econômico ocorrido após a segunda 

guerra mundial, o aumento da taxa de natalidade e da classe média levaram 

a uma explosão de novos produtos ao que acrescido o aparecimento da 

televisão denotou num grande número de novas marcas e, 

consequentemente, de publicidade para anunciá-las. 

 

Os autores Keller e Machado (2006) também reforçam que a marca já existe há 

séculos como um meio de diferenciar os bens de um fabricante ao de outros. E 

explicam que a palavra brand (marca em inglês) derivou do nórdico antigo brandr, 

que significa queimar, isso devido à utilização de marcação a fogo para identificar os 

animais. 

 

Para Ries e Ries (2000, p.3-4), “O nome de uma marca nada mais é do que uma 

palavra na mente, ainda que um tipo especial de palavra. O nome de uma marca é 

um substantivo, um substantivo próprio, que, como todos os substantivos próprios, 

geralmente se escreve com letra maiúscula.”[...]”O poder de uma marca reside em 

sua  capacidade de influenciar o comportamento de compra. Mas um nome de 

marca em uma embalagem não é a mesma coisa que um nome de marca na 

mente.” 
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Uma marca, um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou 

serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar os 

bens ou serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao 

consumidor a origem do produto e protege tanto o consumidor quanto o 

fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos. 

(AAKER 1998, p.7) 

Para Sampaio (2002) existem diversas boas definições do que é marca, desde 

aquelas ligadas ao design até as mais elaboradas fórmulas empresariais e 

concepções legais.  

 

Este autor descreve as marcas por dois pontos de vista distintos, sendo:  

- O dos consumidores, onde “marca” representa uma síntese das experiências 

do indivíduo, para o qual sentimentos e valores se relacionam com aquele 

conjunto de nomes ou símbolos que compõe a marca, agindo como um 

facilitador operacional nas decisões de compras e também como forma de 

expressão social; 

- O ponto de vista das empresas e instituições, que têm a marca como uma 

síntese da sua franquia junto ao mercado, também representando um 

conjunto de fatos, sentimentos e atitudes. Sob esta ótica ela se define como 

um elemento catalisador que acelera a decisão do cliente e ainda age 

gerando barreiras à entrada de concorrentes e como forma de intervenção 

social. 

 

A dificuldade em obtermos um conceito definitivo é clara, mas todos possuímos 

gravado em nossa memória, mesmo que instintivamente, uma noção do o quê as 

marcas representam e as dimensões de sua influência no mercado. 

 

Segundo Kotler (2006, p. 268), “talvez a habilidade mais característica dos 

profissionais de marketing seja a capacidade de criar, manter, proteger e melhorar 

uma marca. Para os profissionais de marketing, o estabelecimento de uma marca é 

a arte e a essência do marketing.”. 
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A importância das marcas no mundo contemporâneo tem aumentado a consolidação 

do regime capitalista, em contrapartida, a busca por mercados fortalece a cada dia a 

necessidade das marcas. Qualquer empresa que busque um lugar de destaque 

precisa de uma marca forte que a ajude a competir e sobressair no mercado 

dinâmico em que vivemos atualmente.  

 

O planeta vive agora uma era digital, cercado de novas mídias, onde informações 

são bombardeadas nas mentes dos consumidores, dando um novo rumo às marcas 

e levando-as a toda parte. Marcas representam agora mais do que uma simples 

“marcação”, tornaram-se estilos, conceitos e até mesmo sonhos. 

 

Aaker (1998, p. 25) demonstra essa nova importância dada às marcas ao apresentar 

um estudo no qual a taxa de aprovação para o cereal matinal da Kellogg’s subia de 

47% para 59% quando era identificado para o consumidor o nome da marca. De 

forma semelhante quando a fabricante de pisos e telhas Armstrong testou uma linha 

de seus produtos contra produtos comparáveis, seu nome resultou como preferido, 

indo de 50%-50% a 90%-10%. 

 

Com os exemplos demonstrados por Aaker podemos perceber como o nome da 

marca contribui para a lealdade do consumidor e conquista da participação no 

mercado. 

 

Com isso sabemos que a marca não é mais apenas um desenho gráfico. Ela passou 

a trabalhar com as sensações e emoções das pessoas, passando a ter um valor 

agregado, que muitas vezes, supera até mesmo os benefícios do produto. 

 

Em um ambiente complexo como este, as empresas passaram a perceber a grande 

importância desses pequenos símbolos que influenciam a sociedade de forma tão 

intensa.   

 

Assim, o presente trabalho se propõe a examinar diversos autores em relação a 

pontos importantes das marcas e boas práticas em sua gestão, investigar diferentes 

etapas na construção de marcas e manutenção de marcas fortes, demonstrando, 

também, suas transformações e tendências. 
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Com este propósito o texto será elaborado através de conclusões hipotético-

dedutivas mediante a análise das obras de autores consagrados em administração 

de marketing, gestão de marcas e comportamento do consumidor como Kotler, 

Keller e Machado, Nunes e Haigh, Mowen e Minor, Ries e Ries entre outros, além de 

revistas, publicações científicas e sites relacionados ao tema. Buscando, também, 

compreender o poder das marcas sobre as estratégias das empresas e a sua 

transformação no valioso ativo intangível que representam atualmente. 

 

Para uma boa compreensão do presente trabalho foram elaborados oito capítulos, 

sendo a introdução e mais sete capítulos, que são descritos a seguir. 

 

No capítulo 2 são apresentados alguns conceitos básicos como definição de 

branding e brand equity, histórico da evolução das marcas, bem como outros 

conceitos que irão servir de base para melhor compreensão dos capítulos 

posteriores. 

 

O capítulo 3 é dedicado ao comportamento do consumidor, pois este é um dos 

fatores de influenciam diretamente a decisão de estratégias em relação à gestão de 

marcas. 

 

No capítulo 4 apresenta-se um referencial sobre a administração de marcas como a 

formação da imagem e identidade da marca, além de apresentar ferramentas 

utilizadas para auxiliar a gestão eficiente de marcas. 

 

O Capítulo 5 é dedicado ao entendimento de métodos para aplicação de alguns dos 

conceitos apresentados, bem como as dificuldades e benefícios de construção e 

manutenção de marcas fortes. 

 

No Capítulo 6 é apresentado o estudo de caso da marca Coca-Cola, e a avaliação e 

comparação das decisões de gestão tomadas pela marca em relação aos conceitos 

apresentados ao longo deste trabalho. 
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O Capítulo 7 é dedicado à análise das tendências da marca e do marketing, visto 

que estes são constantemente influenciados pelas transformações tecnológicas, 

sociais e econômicas. 

 

No Capítulo 8 encontram-se as considerações finais deste trabalho. 
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2 MARCA – EVOLUÇÃO E CONCEITOS 

Os produtos têm se tornado cada vez mais parecidos, as vantagens competitivas 

geradas por produtos inovadores duram cada vez menos e em pouco tempo 

produtos semelhantes com pequenas alterações são lançados por uma série de 

fornecedores diferentes. Essa agilidade do mercado competitivo exigiu das 

empresas a busca por outras maneiras de agregar valor a produtos e serviços de 

maneira mais duradoura. Essa necessidade tornou a marca um dos ativos mais 

valiosos de uma empresa.  

 

Neste capítulo tratam-se referências sobre o histórico das marcas e a evolução na 

sua gestão, conceitos que definem a marca e as metodologias aplicadas em sua 

gestão no mercado contemporâneo.  

2.1 DO MARKETING TRADICIONAL PARA O BRANDING 

A sociedade industrial iniciada no século XIX, que sustentava sua economia 

baseando-se na produção em massa e destinação de recursos e investimentos 

buscando sempre o aumento desta produção, tem sofrido transformações 

significativas ao orientar-se para um modelo societário baseado no conhecimento e 

em suas diferentes formas de aplicação. 

2.1.1 Contexto atual – sociedade do conhecimento 

“Uma das características da sociedade contemporânea é o papel central do 

conhecimento nos processos de produção, ao ponto do qualificativo mais 

freqüente hoje empregado ser o de sociedade do conhecimento. Estamos 

assistindo à emergência de um novo paradigma econômico e produtivo no 

qual o fator mais importante deixa de ser a disponibilidade de capital, 

trabalho, matérias-primas ou energia, passando a ser o uso intensivo de 

conhecimento e informação.”. (BERNHEIM 2008, p.7). 

Segundo Nunes e Haigh (2003), essa sociedade do conhecimento também é 

conhecida como “nova economia” e explicam que a expressão é bem colocada, pois 

se trata da mudança da sociedade industrial, onde a economia era baseada na 
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extração de valor, para uma economia organizada na geração de valor, sendo o 

conhecimento um bem intangível que representa a base para a criação de valor. 

 

Na Figura 1 podemos identificar algumas diferenças entre a sociedade industrial e a 

sociedade do conhecimento, inclusive no que se refere às marcas. 

 

 
 Figura 1: Onde estamos, para onde vamos. 

Fonte: Nunes e Haigh (2003, p. 40). 
 

Em uma sociedade do conhecimento o papel do trabalhador vai além de sua força 

de trabalho, ela exige o trabalhador como pessoa, seu conhecimento, criatividade, 

cultura, etc. 

 

Nesta sociedade é necessário adicionar o ativo intangível, representado pelo capital 

intelectual, tecnologia, patentes, etc. Na visão de Nunes e Haigh (2003) a marca – 

considerada o principal artigo dos intangíveis – sintetiza todos os aspectos do ativo 

intangível que cria valor nesta era, ao passo que possui um peso cada vez maior em 

relação aos ativos tangíveis como fonte de criação de valores. 
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Estes autores consideram que a partir dos anos 1990 o mundo entra em uma onda 

com grande foco no significado das coisas, no conhecimento e prática do ser. Como 

resultado desta onda, algumas instituições foram questionadas e outras surgiram na 

tentativa de suprir as necessidades de consumidores em suas crenças e novas 

necessidades. E as marcas também foram consideradas por eles parte dessas 

instituições, que alcançaram uma posição de autoridade e de confiança e tendo uma 

influencia em relação aos consumidores mais forte do que instituições tradicionais 

como demonstrado nas Figuras 2 e 3. 

 

 
Figura 2: The Henley Centre: confiança nas instituições (% respostas "confio muito" ou 
"confio bastante". 
Fonte: Nunes e Haigh (2003, p. 53). 
 

 
Figura 3: Empresas confiáveis quanto a serem honestas e justas (% respostas em "muito" ou 
"fortemente"). 
Fonte: Nunes e Haigh (2003, p. 54). 
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Em comprovação à teoria de Nunes e Haigh, as figuras 2 e 3 demonstram que 

desde 1983 existe uma queda na confiança em instituições tradicionais e em contra 

partida houve um aumento na confiança em certas marcas. Como acreditam Nunes 

e Haigh essa falta de confiança, identificação ou até causa, abriu uma oportunidade 

para criação de novas identificações, inclusive com certas marcas, que deixaram de 

ser apenas um logo para de tornarem personalidades. 

 

É possível notar que a nova era do conhecimento trouxe transformações em vários 

aspectos econômicos e sociais. Afetando, também, os consumidores que mudaram 

a forma de pensar o consumo, afetando, consequentemente, o marketing. 

 

Assim como a marca, o conhecimento de individuo também se tornou um diferencial 

competitivo para as empresas, e a exigência de trabalhadores com maior 

conhecimento, por consequência forma consumidores mais conscientes. 

2.1.2 Evolução  

Kotler (2003) defende a ideia da mudança das empresas e do marketing e afirma 

que estas não sofreram apenas mudanças, tornaram-se radicalmente diferentes. Ao 

apontar que as mudanças ocorrem em decorrência de forças sociais importantes 

que ao se interligarem criam novos comportamentos, oportunidades e desafios, ele 

indica alguns destes fatores geradores de mudança: 

− Mudança tecnológica; 

− Globalização; 

− Desregulamentação; 

− Privatização; 

− Aumento do poder dos clientes; 

− Customização; 

− Concorrência ampliada; 

− Convergência setorial. 

 

Para Nunes e Haigh (2003) no inicio do século XIX, na Revolução Industrial, o 

cenário não exigia marcas fortes. Uma vez que os produtos eram o foco, buscava-se 

a produção em massa para redução de custos e grandes distribuições para atender 
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a uma nova classe de trabalhadores gerada pela própria industrialização. Num 

ambiente sem concorrência o importante era produzir mais e vender mais, sendo os 

investimentos destinados a máquinas e equipamentos. Essa pouca expressão da 

marca é explicada pelos autores. 

 
“A marca tem um valor muito baixo, ou seja, marca é apenas o logotipo no 

produto para identificar a sua origem. É uma questão de nome apenas. Para 

o consumidor, o mais importante era a performance do produto quanto a 

sua funcionalidade e, mesmo, preço compatível com seu nível de renda e 

prioridades (utilidade).”. (NUNES e HAIGH, 2003, p. 67). 

Outro ponto defendido pelos autores, é que com o surgimento do mercado 

competitivo, as empresas deixaram de pensar apenas na produção e distribuição e 

começaram a pensar em conquistar o Market Share (a fatia de mercado) de seus 

concorrentes, levando ao aparecimento do marketing. Com a concorrência, as 

empresas precisarão fazer com que seus consumidores comprem dela e não dos 

seus concorrentes.  

 

Algo similar ocorrerá no Brasil, a partir da década de 1960, com as marcas próprias. 

 

Oliveira (2008) descreve este cenário existente antes da década de 1960 e indica 

que as marcas ainda não tinham grande valor pelo fato do varejo trabalhar com 

marcas genéricas (as embalagens indicavam apenas o nome do produto, não havia 

embalagens para identificar sua procedência). Já com o tempo as mercearias 

começaram a identificar seus produtos com o nome do estabelecimento para criar 

uma linha de produtos para poder competir com outras marcas. “Já nesse momento, 

a qualidade começou a ser agregada à marca, dando início à frequência e 

fidelização do cliente à loja” (Oliveira 2008, p. 13).   

 

Nunes e Haigh (2003) acreditam que até então a preocupação das empresas em 

atender os consumidores se dava apenas de maneira superficial, ou seja, atender 

algumas vontades dos consumidores eram suficientes para vender os seus 

produtos. Mas esse tipo de estratégia era frágil e não levava à fidelização do cliente 

em longo prazo. Percebida a importância de saber reconhecer os desejos dos 
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consumidores foram criadas ferramentas que poderiam dar suporte para as 

empresas, entre elas a pesquisa de mercado e a criação de meios de comunicação 

com os clientes. 

 

As ações de publicidade eram formadas com o objetivo de passar a imagem da 

marca conforme o que era idealizado. O problema é que muitas vezes as empresas 

não eram capazes de atender o que era prometido pelas campanhas, e, por 

consequência, gerava-se um resultado negativo prejudicando o valor e a 

credibilidade da marca. Nesse período a marca passou a ter mais valor, mas ainda 

era um valor baixo. 

 

Isto levou à conclusão de que é importante reconhecer as necessidades do cliente, 

mas a publicidade sobre a imagem da empresa deve estar em concordância aos 

seus valores. 

 
“Idealmente, uma empresa deveria procurar criar uma consistência entre o 

que ela é de fato e o que ela quer projetar como imagem. A consistência vai 

aparecer com a estratégia na pratica, ou seja, a estratégia transformada em 

ação, ação que causa impacto no mercado e nos consumidores, que produz 

um resultado financeiro para empresa, o qual poder positivo, nulo ou 

negativo.”. (NUNES; HAIGH, 2003, p. 71). 

Para os autores, após essa percepção da diferença entre marca como imagem ou 

como cultura que as empresas passaram para o estágio atual do marketing, onde o 

objetivo da empresa não é só pela busca do market share, mas também pelo valor 

da marca ou brand equity1. 

 

Dias também defende a mudança do marketing influenciado pelo contexto vivido no 

mundo contemporâneo, principalmente guiado pelos avanços na tecnologia. 

 
“Com o avanço da tecnologia, o marketing também evolui adquirindo novos 

conceitos e suas funções tornam-se muito complexas, e englobam todo um 

processo que vai da tomada de decisões, da gestão de recursos, 

                                            
1 Definições para Brand Equity podem ser encontradas no item 2.3 do presente trabalho. 
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coordenação de processos, até a avaliação dos resultados, além das 

funções específicas do Marketing”. (DIAS, 2003, p.10). 

Na figura 4 podemos identificar de maneira resumida as etapas do marketing e seus 

objetivos: 

 

 
 Figura 4: Mercado e Marca 

Fonte: Nunes e Haigh (2003, pg. 67). 
 
 
Sampaio (2002) também acredita que valorização das marcas tem ganhado força 

devido a revoluções ocorridas a partir dos anos 1980. Ele acredita que cada um de 

nós está criando um novo ambiente de mercado e que essas mudanças na 

sociedade forçam a mudança do marketing e de suas ferramentas. 

 

O autor demonstra a evolução das marcas através das diferenças na sua 

valorização e aplicação ao longo de diversos períodos e modelos de negócios 

específicos de cada época. 

2.1.2.1 Modelo Extrativista 

Este modelo explora recursos naturais e acrescenta valor ao disponibilizá-los. 

− A marca designa a procedência. 

2.1.2.2 Modelo Agrícola 

Cultiva recursos naturais e acrescenta valor alterando o meio ambiente.  

− A marca define e garante a qualidade. 
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2.1.2.3 Modelo Mercantil 

Promove o intercâmbio de mercadorias e acrescenta valor ao amplificar o raio de 

ação do vendedor e do computador. 

− A marca identifica e qualifica o mercador. 

2.1.2.4 Modelo Artesanal 

Transforma matérias-primas em pequena escala e acrescenta valor explorando a 

necessidade e mercados. 

− A marca define a procedência e garante qualidade. 

2.1.2.5 Modelo Industrial 

Transforma matérias-primas em larga escala e acrescenta valor inventando 

produtos, necessidades e mercados. 

− A marca tem duas funções: 

1. Identifica e garante a origem e qualidade. 

2. Cria e define imagem e posicionamento exclusivos. 

2.1.2.6 Modelo de Serviços 

Profissionaliza serviços e acrescenta valor melhorando produtos e inventando 

serviços, necessidades e mercados. 

− A marca tem duas funções: 

1. Identifica e assegura padrões de eficácia e qualidade; define 

expectativas de tratamento e nível de personalização. 

2. Cria e define imagem e posicionamento exclusivos. 

2.1.2.7 Modelo Conectado (Networking) 

Incorpora todos os modelos e multiplica valor somando capacidades. Acrescenta 

valor criando e atendendo mercados de forma personalizada.  

− A Marca tem duas funções: 

1. Garante a eficácia e integridade do sistema e seus processos. 

2. Orienta e “edita” o processo de busca pelos consumidores. 
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Através dos pontos demonstrados é possível identificar rapidamente a evolução das 

marcas, e como elas acompanham as revoluções econômicas e sociais. Chegando 

finalmente aos conceitos conhecidos e utilizados no marketing.  

 

É possível notar que as mudanças na sociedade colocaram as marcas em um novo 

patamar de importâncias para as empresas, o interessante é que a sociedade 

mudou o marketing, mas nos dias atuais o marketing também tem influenciado 

fortemente a opinião dos consumidores. Essa valorização das marcas, e de toda 

gestão do marketing, devido à importância agora associada, exige capacitação e 

eficiência dos envolvidos em sua administração. 

2.2 CONCEITO DE BRANDING 

Apesar de serem ativos intangíveis tão importantes para as organizações 

contemporâneas, alcançar o objetivo de criar marcas fortes e principalmente mantê-

las é um dos grandes desafios para as empresas. O conceito de branding surgiu 

com o objetivo de dar suporte a este desafio que visa diferenciar uma marca 

específica das outras. 

 

Segundo Gracioso (2005) o termo inglês branding popularizou-se recentemente e 

em seu conceito original é o processo de desenvolver e manter as marcas, táticas e 

estratégias visando a criação de uma imagem única para um produto ou serviço.  

 

Outro autor que está de acordo com esse pensamento é Sampaio (2002), que 

entendendo o aumento da importância do conceito de marca e de gestão de marcas 

passou a utilizar a expressão branding, quando o assunto tratava de processos de 

desenvolvimento, criação, lançamento, fortalecimento, reciclagem e expansão de 

marcas. E baseado nisso define Branding como “[...] o conjunto das tarefas de 
marketing - incluindo suas ferramentas de comunicação – destinadas a otimizar a 
gestão de marcas.” (SAMPAIO, 2002, p. 27, grifo do autor). 

 

Gracioso (2005) ainda destaca que alguns especialistas dão um sentido ainda mais 

amplo para o branding, que ele chama de filosofia de gestão. Deixando de ser 
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apenas uma marca e se tornando a razão de ser da empresa. Deixando ser apenas 

responsabilidade do pessoal de marketing e se tornando responsabilidade do 

presidente das empresas, dessa maneira englobando as demais formas de 

comunicação com o mercado. O autor demonstra a complexidade da teoria das 

marcas nos dias de hoje através da Figura 5. 

 

 
Figura 5: Onde procurar a teoria de branding? 
Fonte: Gracioso, 2005 p. 84. 
 

Já Kotler (2006, p.269) entende a marca como algo que se instala na mente dos 

consumidores refletindo as percepções e até as peculiaridades dos consumidores e 

define branding como 

 
“[...] dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. Está totalmente 

relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca em um produto, é 

necessário ensinar aos consumidores ‘quem’ é o produto – batizando-o e 

utilizando outros elementos de marca que ajudem a identificá-lo -, bem 

como a ‘que’ ele se presta e ‘por que’ o consumidor deve se interessar por 

ele. O branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor 

a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma que 

torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere 

valor a empresa.”. 

Em uma estratégia bem sucedida de branding, o consumidor vê diferenças 

significativas entre uma marca específica e as outras. O segredo do branding “[...] é 

os consumidores não acharem que todas as marcas na categoria são iguais” 

(KOTLER, 2006). Portanto o resultado de uma estratégia de gestão de marcas bem 

sucedida, é o destaque de seu produto ou serviço em relação aos concorrentes e 

para reforçar essa ideia Ries e Ries (2000) definem que um programa bem sucedido 
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de branding tem como base a singularidade: “Ele cria na mente do cliente em 

potencial a percepção de que não há outro produto no mercado como o seu.”. 

É possível observar que existem diferentes pontos nas definições do que é o 

branding e o foco que deve ser dado ao assunto. Apesar dos diferentes pontos 

apresentados é possível concluir que a gestão de marcas é um conceito que tem 

ganhado cada vez mais espaço, e que gerir um negócio sem pensar em gestão de 

marcas nos dias atuais torna-se impossível. A marca é fator relevante da 

perpetuação das empresas. 

2.3 CONCEITO DE BRAND EQUITY 

Recentemente o termo branding tem ganhado importância no mundo corporativo e 

com o aumento da importância da gestão de marcas surge um novo termo, o 

chamado Brand Equity. 

 

O conceito de brand equity surgiu na década de 1980 e segundo Keller e Machado 

(2006) é o conceito responsável por trazer à tona a importância que o marketing 

estava ganhando no mundo empresarial.  

 

Sampaio apresenta o brand equity da seguinte maneira: “[...] trata-se simplesmente 

do conceito de “valor da marca”, ou seja, de como a força de determinada marca 

pode ser convertida em valor para o produto/serviço em si e para a empresa que a 

possui.” (SAMPAIO, 2002, p.84). 

 

Já Aaker faz questão de citar a importância do símbolo da marca e como esse 

também pode afetar o brand equity. 

 
“O brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, 

seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor 

proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os 

consumidores dela. Para que certos ativos e passivos determinem o brand 

equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da marca.”. 

(AAKER, 1998, p.16). 
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Para Aaker o símbolo é tão significativo que ele acredita que se este for mudado, 

alguns ou até todos os ativos e passivos serão afetados e até mesmo perdidos. Ele 

também defende que o brand equity pode ser resumido conforme a figura 6. 

 

 
 Figura 6: Brand Equity 

 Fonte: Aaker (1998, p.18) 
 

Conforme explica o autor essa figura representa as cinco categorias de ativos que 

formam a base para o brand equity e também mostra como o brand equity pode 

agregar valor tanto para o consumidor quanto para a empresa. 

 

Para Keller apesar de existirem várias definições para brand equity, ele acredita que, 

 
“a maioria dos analistas concorda que deve ser definido em termos dos 

efeitos de marketing que são atribuíveis exclusivamente a uma marca. Isto 

é, brand equity está relacionado ao fato de se obterem com uma marca 
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resultados diferentes daqueles que se obteriam se o mesmo produto ou 

serviço não fosse identificado por aquela marca.” (KELLER, 2006, p.30).  

Keller também defende que a maioria dos especialistas em marketing concordam 

com alguns conceitos básicos de branding e brand equity: 

 

− Que devido aplicação de marketing, os resultados em relação ao ‘valor 

agregado’ do produto é diferente do valor anterior à aplicação deste; 

− O valor da marca pode ser criado de maneiras diferentes; 

− O brand equity é uma maneira de estabelecer uma referencia em relação aos 

resultados de estratégias de marketing, sendo possível então avaliar a o valor 

da marca; 

− A empresa pode explorar e divulgar a marca de várias maneiras, buscando o 

benefício da empresa. 

 

Basicamente o brand equity reforça a importância da marca nas estratégias de 

marketing. Por se tratar de um conceito amplo, ainda existe muita discussão sobre 

este assunto, como a possibilidade de mensurar o intangível e como isso é 

realizado. Mas fica claro, apesar de algumas divergências, que é necessário no 

cenário atual que as organizações se preocupem com o brand equity e busquem a 

melhor gestão para trabalharem o valor de suas marcas.  

2.4 VALOR ECONÔMICO DA MARCA 

Detalharemos a seguir a visão de Nunes e Haigh (2003), para os quais existem três 

métodos mais comuns para avaliação econômica das marcas que são: avaliação por 

custos, mercado e lucro. 

 

2.4.1 Avaliação baseada em custos  

 

Avaliação de uma marca que utiliza como base o custo atual para criá-la, ou para 

recriá-la, sendo normalmente aplicada em casos legais. Pode-se utilizar o histórico 
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de investimento na marca, e isso representará o valor corrente da quantidade gasta 

para manter a marca em seu estado e condições.  Esse levantamento é mais 

simples quando a marca é nova, mas no contexto atual traduzir o valor de criação da 

marca mesmo que em um único número é de pouco uso para expressar o valor 

verdadeiro da marca. No caso de recriação dos custos correntes, procura-se estimar 

os valores necessários para recriação da marca. O problema desse método é o fato 

de a marca ser única ficando muito difícil recriar, principalmente, seus valores 

intangíveis. 

 

2.4.2 Avaliação baseada em mercados 

Avaliação realizada mediante a comparação com mercados semelhantes. Portanto 

uma avaliação pode ser feita por comparação entre marcas diferentes, desde que 

estas apresentem informações de maneira pública. O problema dessa comparação 

dedutiva é que poucas empresas ou divisões trabalham com uma só marca, e 

separar uma marca específica sem acesso a informações internas é quase 

impossível. 

 

2.4.3 Avaliação baseada em lucros 

O último item apresentado por Nunes e Haigh (2003) é a avaliação baseada em 

lucros. Existem vários métodos baseados em lucros, mas conforme os autores 

existem dois que são mais frequentes. 

 

− Método do Royalty Relief: Esse método envolve uma estimativa de vendas 

futuras prováveis e a aplicação de uma taxa de royalty2 apropriada para 

chegar ao lucro atribuível aos royalties3 da marca nos anos futuros. 

                                            
2 Royalty na atualidade é o termo utilizado para designar a importância paga ao detentor ou proprietário ou um 

território, recurso natural, produto, marca, patente de produto, processo de produção, ou obra original, pelos 

direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou tecnologia. 
3 Plural de Royalty. 
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− Método do uso econômico: Esse método considera o valor econômico da 

marca para seu proprietário, pelo uso corrente, ou seja, o retorno ou 

contribuição líquida da marca ao negócio, agora e no futuro. 

 

Segundo o relatório Interbrand (2011, p.7) sobre as marcas brasileiras mais valiosas 

o método de avaliação de marcas utilizado pela empresa é representado pela Figura 

7. 

Sendo que a análise financeira começa com uma previsão das receitas atuais e 

futuras atribuíveis aos produtos ou serviços que usam a marca. Subtraíram-se os 

custos operacionais e impostos desta receita para calcular a parcela dos proventos 

diretamente atribuível à marca. Desconta-se então a remuneração do capital 

empregado na operação para identificar os ganhos econômicos do negócio. Toda a 

análise financeira é baseada em informação pública disponível e as projeções são 

feitas com base em relatórios de conceituados bancos financeiros e analistas. 

 

Análise do Papel da Marca é uma medida de como a marca influencia a demanda 

durante o processo de compra. Tal medida é posteriormente aplicada aos ganhos 

econômicos para se chegar aos lucros gerados apenas pela marca (lucros da 

marca). São estabelecidos critérios individuais para as marcas em face dos 

benchmarks4 de suas respectivas indústrias, definindo o papel que uma determinada 

marca desempenha dentro de sua categoria. 

 

Pontuação da Força da Marca é uma mensuração da capacidade que uma marca 

tem de assegurar demanda e ganhos ao longo do tempo. A Força de uma marca é 

definida numa escala de 0 a 100, onde 100 é a perfeição, baseada na avaliação de 

10 dimensões responsáveis por sua ativação. Capturar a preferência do consumidor 

fala de garantir lealdade, recompra e retenção e assim sustentar lucros futuros.  

São 10 fatores responsáveis pela força da Marca:  

− Autenticidade; 

− Clareza; 

− Comprometimento; 

− Proteção; 
                                            
4 Referenciais de excelência. 
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− Capacidade de Resposta; 

− Consistência; 

− Diferenciação; 

− Relevância; 

− Presença; 

− Entendimento. 

 

 

 

 
 Figura 7: Método de avaliação Interbrand 
 Fonte: Adaptado de Relatório interbrand (2011) 
 
 
É possível notar que o método utilizado pela empresa Interbrand, reforça a 

colocação de Nunes e Haigh quanto ao uso mais comum ser o método baseado em 

lucro. É possível perceber que são considerados uma série de fatores até mesmo 

alguns subjetivos, para que seja calculado o valor desse patrimônio tão significativo. 

Quando se trata de consumo, até mesmo métodos de avaliação estão em constante 

mudança e aperfeiçoamento, seguindo critérios e tendências conforme as mudanças 

socioeconômicas.  

 

2.5 PRINCIPAIS TIPOS DE MARCA 

Para efeitos legais as marcas são definidas na Lei 9.279/1996 Art. 123, de três 

maneiras conforme descrito abaixo: 
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I. “marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou 

serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 

II. marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um 

produto ou serviço com determinadas normas ou especificações 

técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e 

metodologia empregada; e 

III. marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços 

provindos de membros de uma determinada entidade.”. 

 

Podemos notar que para efeitos legais as marcas foram definidas de maneira 

simplificada, delimitas em três grandes grupos, mas como citado anteriormente, as 

marcas tomaram grande proporção sendo utilizadas em vários segmentos e tendo 

vários tipos. 

 

Oliveira (2008) apresenta os tipos de marcas de maneira abrangente, sendo a marca 

apresentada na legislação apenas um dos tipos descritos pelo autor. Sendo definido 

por ele como: 

 

− Marca registrada. 

− Marca de comércio. 

− Marca de indústria. 

− Marca de serviço. 

− Marca genérica. 

− Marca fantasia. 

− Marca notória. 

− Marca nominativa. 

− Marca figurativa. 

− Marca mista. 

− Marca tridimensional. 

 

De maneira semelhante Yanaze (2011) entende que as marcas podem ser 

separadas pela finalidade ou proteção legal e divide as marcas em: Marca 

comercial, registrada, do fabricante, marcas próprias, genéricas e de grife. 

 

Reforçando a ideia de que a marca tem ganhado várias perspectivas, Sampaio 

(2002, p. 29) também as cita em vários tipos, “[...] podem ser dos mais variados 

tipos, dependendo de seu uso, pela variedade de produtos, serviços, empresas e 

outras instituições que as empregam.”. 

Ainda segundo o autor os 13 tipos de marcas mais comuns são descritas na figura 8. 
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TIPOS EXEMPLOS 

1. De produtos e serviços. 
Leite Ninho, Bombril, Brastemp, Baby, Realmaster, Veja, 
Vectra, Santana, Sedex. 

2. De empresas. 
Varig, Unilever, Bradesco, General Motors, Editora Abril, 
McDonald's, Sofitel, Petrobras. 

3. Comuns a empresas e seus 
produtos ou serviços. 

Nestlé, Bauducco, Sadia, Coca-Cola, Philips, Rede Globo 
de Televisão. 

4. De linhas, famílias de produtos 
e serviços. 

Brahma, Bic, Knorr, Audi, Ticket, Pão de Açúcar, 
Barateiro. 

5. De sistemas ou redes. Visa, Shell, Hotelaria Accor, Postos BR. 

6. De instituições públicas ou 
Privadas. 

Embratur, USP, SOS Mata Atlântica. 

7. De movimentos civis, sociais, 
comunitários e culturais. 

 "Criança Esperança", “Amigo da Escola", "Natal sem 
Fome". 

8. Submarcas. 
Moça Fiesta, Havaianas Fashion, Cheque Estrela ltaú, 
Sadia Kids, MacFesta, Bigmac. 

9. Próprias. Qualitá (dos supermercados Pão de Açúcar). 

10. Conceituais. 
Virgin (que estão em discos, lojas, empresas aéreas e 
refrigerantes). 

11. De origem. Champagne, Lycra, Intel- Inside, Bacalhau da Noruega. 

12. De endosso. Fundação Abrinq, ISO 9000. 

13. De combate. Champion da Rede Carrefour. 

Figura 8: Quadro com os 13 tipos mais comuns de marcas encontradas no mercado. 
Fonte: Adaptado de Sampaio (2002, p.28 e 29). 
 

Após entendermos neste capítulo alguns conceitos básicos sobre as marcas e 

conhecermos melhor o histórico e a realidade contemporânea, será apresentada no 

Capítulo 3, as estratégias de gerenciamento de uma marca, onde serão 

apresentados alguns métodos utilizados para gestão desses patrimônios. 
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3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

A análise do comportamento do consumidor é de grande importância no processo de 

administração de marca ao passo que precisamos conhecer o público-alvo, seus 

gostos e preferências para atingirmos o objetivo de fortalecer a imagem perante os 

consumidores. Através deste conhecimento podemos realmente transmitir o que os 

consumidores desejam.  

 
Segundo Peter e Olson (2009, p.5), o comportamento do consumidor “envolve os 

pensamentos e os sentimentos que as pessoas experimentam e suas ações no 

processo de consumo.”. 

 

Para Solomon (2002, p.24), o comportamento do consumidor “é o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades 

e desejos.”.  

 

De forma semelhante Mowen e Minor (2003, p.3), definem o comportamento do 

consumidor “como o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca 

envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, 

experiências e ideias.”. 

 

Para Lake (2009, p. 10) diversas são as forças motrizes do consumo, partindo da 

necessidade de reforçar conceitos próprios, manter o estilo de vida, tornar-se parte 

de um grupo ou ganhar a aceitação deste e até expressar sua identidade cultural. 

 

Por se tratar de um fenômeno complexo e eclético, existem muitas pesquisas para a 

compreensão do comportamento do consumidor que procuram identificar os motivos 

da compra, a causa da procura de satisfação de necessidades básicas ou de 

afirmação e autoexpressão. 

 

KARSAKLIAN (2004) descreve algumas teorias que procuram entender e desvendar 

as necessidades e o perfil dos consumidores: 
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− Teoria Behaviorista: Iniciada por John B. Watson esta teoria propõe um 

estudo baseado somente no observável, onde somente as entradas e as 

saídas são verificadas e os processos internos não despertam interesse. Para 

os Behavioristas o comportamento de consumo corresponde a uma função de 

impulso, onde estímulos positivos se repetem e aqueles que não foram 

gratificantes ou foram punidos são eliminados; 

 

− Teoria Cognitivista: Propõe que se deve considerar as escolhas conscientes 

dos indivíduos e os fatores externos que atuam sobre eles, mas independem 

de seu controle. As opções serão feitas pelas pessoas em conformidade com 

o grau relativo das forças que as afetam; 

 

− Teoria Psicanalítica: Fundada por Sigmund Freud, para quem o 

comportamento é determinado basicamente pela motivação inconsciente e 

pelos impulsos instintivos; 

 

O marketing e a publicidade, baseados na teoria de que o consumo é influenciado 

pelo inconsciente e que os desejos inconscientes são expressos por meio de 

símbolos (Mowen e Minor, 2006, p. 116), utilizam, por exemplo, o simbolismo sexual. 

Na Figura 9, não só o produto é sensual, mas todo o anuncio é baseado no “clima 

de sexualidade”. 
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 Figura 9: Utilização do símbolo sexual da publicidade 
 Fonte: KARSAKLIAN (2004, p.30) 
 
− Teoria de Maslow: Este cientista organizou as necessidades do ser humano 

em prioridades e hierarquias, classificando-as em vários níveis, da fisiologia á 

autorrealização. A Figura 10, que ficou conhecida como Pirâmide de Maslow 

detalha esta classificação.  
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 Figura 10: Hierarquia das necessidades, segundo Maslow. 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Através da hierarquização Maslow estabeleceu que as necessidades não têm a 

mesma importância, sendo que o indivíduo procurar satisfazer primeiramente as 

necessidades mais básicas (base da pirâmide), que quando satisfeitas o levam em 

busca da próxima necessidade. 

 

A evolução destas teorias permitiu aos profissionais de marketing reconhecerem os 

diversos processos que levam os consumidores a uma decisão de compra. 

 

Blackwell, Miniard e Engel, considerando que ninguém compra um produto a não ser 

que haja um problema, uma necessidade ou um desejo, apresentam um processo 

de decisão do consumidor de sete estágios que mostra como as pessoas atingem 

estes objetivos e o que os levam à compra e uso de produtos: 

 

− Reconhecimento da Necessidade: Algumas vezes chamado de 

reconhecimento do problema, onde o consumidor percebe “algo” faltando 

para um estado ideal. “Os profissionais de marketing devem conhecer as 

necessidades dos consumidores”; 
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− Busca de informações: Após reconhecer a necessidade ele busca 

informações internas (memória – aqui reconhecemos a importância de uma 

marca forte estar gravada no consciente ou subconsciente – ou tendência 

genética) e externas (amigos, familiares, comerciais, etc.). Esta busca de 

informações pode ser passiva e o consumidor se torna mais receptivo às 

informações ao redor; 

− Avaliação de Alternativas Pré-compra: Tendo agrupadas as informações 

do estágio anterior o consumidor avaliará qual delas melhor satisfaz suas 

necessidades, comparando inclusive – e não menos importante – as marcas 

disponíveis; 

− Compra: Definida a melhor alternativa o consumidor escolherá onde e com 

quem comprará. Neste ponto poderá retornar aos estágios anteriores por 

influência dos vendedores e do ambiente de compra; 

− Consumo: Ocorre o uso ou o armazenamento do produto comprado.  

− Avaliação Pós-consumo: Após o uso do produto a satisfação ou não com 

este levará o consumidor a reter na memória uma informação para futuras 

aquisições. Esta informação positiva ou negativa será relacionada a todo o 

processo: produto; local; vendedor; marca e fabricante; 

− Descarte: O último estágio possui como opções o descarte, a reciclagem ou 

a revenda. E neste caso o relacionamento com a marca não será realizado 

somente pelo consumidor, mas por todo indivíduo que tiver contato posterior 

com os resíduos ou a embalagem, podendo remeter positivamente ou não a 

uma imagem ambientalmente correta. 

 

Compreendemos, então, a importância de identificarmos o comportamento do 

consumidor ao elaborar uma estratégia de marketing que vise fortalecer determinada 

marca evitando situações como a exemplificada por Peter e Olson (2009, p. 51) ao 

citarem profissionais de marketing que buscando movimentar determinada marca 

através de uma grande liquidação levam os consumidores a interpretarem a queda 

de preços como uma redução da qualidade. 
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4 GESTÃO DE MARCA 

 “Apenas as marcas cuidadosamente administradas representam uma fonte de 

vantagem competitiva.” (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 95). 

 

Conforme citado anteriormente o brand equity é o valor agregado à marca, um dos 

objetivos da maioria das empresas é a busca pelo aumento do brand equity. Para 

isso as empresas irão avaliar vários aspectos correlatos às suas áreas, serão 

utilizados os conhecimentos em relação ao mercado, as experiências vividas, entre 

outros fatores, para atingir esse objetivo. 

 

Para Kotler (2006) existem três conjuntos principais que impulsionam o brand equity:  

 

− As escolhas iniciais dos elementos ou identidades da marca. Como nome da 

marca, logos símbolos entre outros. 

− O produto, o serviço que o acompanha, e todas as atividades e marketing 

associadas e programas de marketing de apoio. 

− Outras associações indiretamente transferidas para a marca, vinculando-a a 

alguma outra entidade. Como uma pessoal, local ou coisa. 

4.1 CONSTRUÇÃO DA IMAGEM  

A importância de se estudar a imagem das marcas se dá ao fato de que a esta 

imagem está associada à síntese das impressões das marcas “A imagem de marca 

é uma síntese da composição de impressões (verdadeiras ou imaginárias), atitudes 

e crenças que um grupo de indivíduos desenvolve e percebe em relação a uma 

marca, que pode ou não refletir a realidade objetiva” (OLIVEIRA; QUEIROZ; 

MOTTA, 2009, p.331).  

 

Ao compreender a construção da imagem podem-se traçar estratégias mais 

eficientes para que o consumidor visualize através daquela imagem diferenciais dos 

produtos ou serviços daquela marca específica. Para Martins (2000, p. 36) “[...] 

deve-se buscar a construção de uma imagem adequada ao público-alvo, porque 
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apenas assim haverá a possibilidade de construção de diferenciais sustentáveis a 

longo prazo, principalmente aspectos emocionais que sustentam as associações.”. 

Através da figura 11 é possível identificar a diferente visão da empresa e da imagem 

percebida pelos consumidores.  

 

 
 Figura 11: Diferença entre a visão do consumidor e da empresa sobre a marca 

 Fonte: Martins, (1999 p. 20) 
 
É possível perceber através da figura 11 que ainda existe uma distância entre como 

a empresa enxerga a marca e como os consumidores enxergam a marca.  

 

Para Keller e Machado (2006 p.53), as imagens associadas à marca são 

propriedades intrínsecas do produto ou serviço e podem ser formadas diretamente 

ou indiretamente. Para os autores muitos tipos de associações intangíveis podem 

ser ligados a uma marca, mas podem-se destacar quatro categorias: 

 

− Perfis de usuários; 

− Situações de compra e uso/consumo; 

− Personalidade e valores; 

− Histórias legado e experiências; 

 

Ainda segundo estes autores, um conjunto de associações de imagem de marca é 

formado pelo tipo de pessoa ou organização que usa a marca. E as associações 

com a marca de usuário típico ou idealizado são separadas por fatores demográficos 

(figura 12) ou psicológicos. 
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Fatores Demográficos Exemplo 

Sexo 

Os cigarros Charm e o desodorante Nivea têm associações 

femininas, já o desodorante Avanço e os cigarros Marlboro 

tem associações masculinas. 

Idade 

A cerveja Skol e o jornal Folha de S. Paulo posicionam-se 

como mais jovens do que a cerveja Antarctica e o Jornal O 

Estado de S. Paulo. 

Raça 
Produtos alimentícios Goya têm uma forte identificação 

com o mercado latino nos Estados unidos. 

Renda 

Durante a década de 1980, as camisas Polo e Lacoste, 

assim como os automóveis BMW, ficaram associadas a 

yuppies (profissionais jovens, ricos e urbanos). 

 Figura 12: Quadro de Associações de um usuário com a marca: fatores demográficos 
 Fonte: Adaptado de Keller e Machado (2006 p.53) 
 
Os fatores psicológicos podem ser atitudes em relação à vida, carreira, bens 

materiais, questões sociais e Instituições políticas. Como exemplo: os consumidores 

podem entender que uma marca usada por muitas pessoas é “popular” ou “líder de 

mercado”. 

 

Keller e Machado (2006) apresentam outras associações possíveis: 

− Situações de compra e uso/consumo - é o formado pelas condições ou 

situações nas quais a marca poderia ou deveria ser comprada e usada. Essas 

associações podem ser baseadas em uma série de situações diferentes, 

como local, data e atividade em que a marca é usada; 

 

− Personalidade e valores - as marcas também podem assumir traços de 

personalidade, e serem caracterizadas como moderna, fora de moda, cheia 

de vida ou exótica. Refletindo como o consumidor se sente em relação ao 

resultado do que pensam que a marca traz. Ou ela também pode assumir 

valores como sinceridade, emoção, competência, sofisticação e robustez; 

 

− Histórias, legado e experiências - Por fim, também podem assumir 

associações com seu passado e certos eventos relacionados à marca. As 

associações com história, legado e experiências envolvem exemplos mais 
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específicos que vão além das generalizações do conjunto de imagens de 

utilização. 

4.2 POSICIONAMENTO 
 

“Nenhuma empresa pode vencer se seus produtos e ofertas lembram 

qualquer outro produto ou oferta. As empresas devem buscar 

posicionamento e diferenciação relevantes. Dentro do processo de 

gerenciamento estratégico da marca, toda empresa e produto precisam 

representar uma grande ideia diferenciada na mente do mercado-alvo”. 

(KOTLER e KELLER 2006, p.304). 

Para Tybout e Calkins (2006, p.11), ”O posicionamento de marca refere-se ao 

significado específico pretendido para uma marca nas mentes dos consumidores.”. 

 

Jucá e Tortorelli (2008) afirmam que as ferramentas de posicionamento colaboram 

para isolar as áreas relevantes, que precisam ser monitoras ou aperfeiçoadas, 

permitindo que as marcas se desenvolvam. 

 

Já Serralvo [org.] (2008, p.80) descreve o posicionamento da marca como “[...] 

componente do trabalho do gestor de marca. Para se destacar das outras, cada 

marca se utiliza de diferenças localizadas, as quais podem ser convertidas em 

importantes vantagens psicológicas”. Ainda para o autor o processo de 

posicionamento não é um ato isolado, a persuasão deve ser contínua para incentivar 

o cliente a perceber a marca de uma determinada maneira.  

 

Serralvo [org.] (2008) também entende que processo de posicionamento abrange:  

 

− Definição do público-alvo; 

− Estabelecimento dos principais concorrentes; 

− Pontos em que a marca é semelhante aos competidores; 

− Pontos em que a marca é diferente dos competidores. 
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De maneira semelhante Tybout e Calkins (org.) (2006) destacam alguns itens como 

críticos na determinação da posição, 

 

− Descrição do público-alvo; 

− Declaração de meta-alvo; 

− Porque a marca é superior; 

− Apoiar a evidencia dos apelos promocionais relacionados ao quadro de 

referencia e ao ponto de diferença. 

4.3 IDENTIDADE DA MARCA 

Para Aaker e Joacimsthaler (2000) a identidade da marca é um conceito diferente da 

imagem da marca. Reforçando o conceito apresentado, Rodrigues (2011) cita que 

“[...] apesar da identidade e imagem da marca serem conceitos relacionados, é 

importante entender a diferença entre ambos.”.  

 

Como vimos anteriormente, a imagem da marca representa as associações atuais 

da marca, já na identidade é onde desejamos chegar com a marca ou o sentido e a 

concepção que marca representa. 

 
“Uma marca forte deve ter uma identidade de marca rica e clara – um 

conjunto de associações que o estrategista de marca procura criar ou 

manter. Em contraste com a imagem de marca (associações atuais da 

marca), uma identidade de marca é ‘aspiracional’ e pode implicar a 

necessidade de mudança da marca ou de sua ampliação. Em um sentido 

fundamental, a identidade de marca representa aquilo que a organização 

deseja que sua marca signifique.”. (AAKER; JOACHIMSTHALER 2000, 

p.54). 

SERRALVO [org.] (2008, p.80) entende a identidade da marca como “[...] ‘a pedra 

fundamental para estratégia de marca’ e “[...] abrange ‘um conjunto de associações 

que o estrategista de marca procura criar ou manter’.”.  
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Aaker (1996) descreve a importância da identidade da marca, e entende que a 

identidade da marca consiste em 12 dimensões organizadas ao redor de quatro 

perspectivas. Sendo: 

 

− Marca como produto: 
a. O âmbito do produto - associações com a classe do produto;  

b. Atributos relacionados ao produto – Atributos relacionados diretamente 

a aquisição ou utilização de um produto; 

c. Qualidade/Valor - Quando um atributo relacionado a um produto é 

importante o suficiente para ser considerado separado; 

d. Associação com o momento da utilização – deter a exclusividade em 

determinada utilização ou aplicação; 

e. Associações com os usuários – segundo o tipo de usuário;  

f. Vínculo com um país ou uma região – vincular a um país ou uma 

região que lhe dê credibilidade; 

 

− Marca como organização: 
a. Atributos organizacionais; 

b. Local versus global; 

 

− Marca como pessoa:  
a. Personalidade da marca; 

b. Relacionamentos: marca – cliente; 

 

− Marca como símbolo: 
a. Imagens visuais/metáforas; 

b. Tradição da marca; 

 

As associações com a identidade da marca e todo o modelo de planejamento da 

identidade da marca podem ser observadas através da Figura 13 demonstrada por 

Aaker. 
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 Figura 13: Modelo de planejamento da identidade da marca 
 Fonte: Aaker (1996, p.92) 
 

Conforme sugerido por Aaker (1996) na figura 13, o posicionamento visto 

anteriormente é parte da implementação da identidade de marca, posteriormente 

veremos como realizar a escolhas dos elementos da marca antes de efetivamente 

partir para a implantação. 
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4.3.1 Escolha dos elementos da marca 

Até o momento foi demonstrado que as marcas têm identidade, e como um ser 

humano, essa identidade é caracterizada por elementos através dos quais 

distinguimos uma marca de outra. 

 

Para Rodrigues (2011, p. 27) a identidade de marca é um conjunto de elementos 

embasados pelos fundamentos de sua identidade. 

   

Segundo Kotler (2006) os elementos da marca são recursos da própria marca que 

servem para identificá-las. Outra definição é dada por Keller e Machado (2006) como 

elementos que podem ser protegidos legalmente, e reforçando a posição de Kotler, 

servem para identificá-las e diferenciá-las. 

 

Ainda segundo Kotler (2006) existem seis critérios para escolha dos elementos da 

marca, esses mesmos elementos também são utilizados por Keller e Machado 

(2006) como critério para escolha dos elementos da marca, que são apresentados 

na figura 14. 

 

 
 Figura 14: Critérios para escolha de elementos de marca 
 Fonte: Keller e Machado (2006 p.92) 
 

Os três primeiros são considerados como de natureza de construção da marca e os 

três últimos estão ligados a como o elemento da marca pode ser protegido. Esses 

critérios para escolha são importantes para definir as diretrizes nas quais será 
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baseada a formação de suas marcas. Keller e Machado (2006) explicam os critérios 

para escolha dos elementos como: 

 

− Memorabilidade - O alto índice de lembrança da marca é uma condição 

importante para construir o Brand Equity. E para atingir esse objetivo é 

importante a escolha de elementos de marca que fiquem na memória, para 

que seja facilmente reconhecida durante uma compra. É importante que 

sejam fáceis de lembrar e que sejam atrativas; 

 

− Significância - Também pode-se escolher elementos que favoreçam a 

associação à marca através do significado. E existem dois aspectos 

importantes do significado de um elemento de marca, sendo, até que pontos 

são transmitidas as seguintes informações: 

 

a. Informações gerais sobre a natureza do produto em termos descritivos. 

Até que ponto através da marca é possível identificar o produto ou ter 

ideia da finalidade dele e se atende à expectativa do que o consumidor 

esperaria encontrar para aquele segmento; 

b.  Informações relativas a atributos e benefícios com relação a 

significado persuasivo. Informações que identificariam atributos ou 

benefícios-chave, algo sobre quem poderia usar esse produto. 

 

− Atratividade - As associações da marca não precisam estar ligadas 

necessariamente ao produto. É possível escolher elementos ricos em imagem 

visuais e verbais, que sejam diferentes, divertidos, algo que chame a atenção. 

Atentando se a marca é atraente ou simpática para consumidores. De 

maneira que eles não se importem tanto com o produto, mas com o elemento 

marca; 

 

− Transferibilidade - até que ponto o elemento é capaz de abranger novos 

produtos dentro daquela classe de produtos, ou seja, qual a utilidade da 

marca para extensões da linha. Como, por exemplo, a empresa Puma que dá 

a conotação de um felino ágil, portanto, sendo uma marca apropriada para 

uma variedade de produtos. Já a Limpol não consegue essa mesma 
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flexibilidade. Outra questão a ser observada é até que ponto a marca facilita 

as barreiras geográficas em diferentes segmentos de mercado. Uma das 

principais vantagens das marcas que não tem nenhum significado como, por 

exemplo, a Pepsi cuja ausência de significado permite que se transfira bem 

para outros idiomas. Alguns erros cometidos para transferir podem até ser 

ofensivos ou agressivos, e podem levar até a uma rejeição da marca; 

 

− Adaptabilidade - Quinto elemento citado pelos autores é a adaptabilidade da 

marca ao longo do tempo. Como já foi citado, anteriormente o mundo está 

constantemente passando por mudanças, tanto de valores como de opiniões 

e de tecnologias. Seja por tais motivos ou simplesmente para permanecerem 

atuais, os elementos da marca precisam ser atualizados. E quanto mais 

flexível ou adaptável, mais fácil será para atualizá-lo; 

 

− Proteção - O último item representa até que ponto o elemento pode ser 

protegido, legalmente e no sentido competitivo. Sendo importante escolher 

elementos de marca que possam ser protegidos legalmente e registrá-los 

junto a organismos apropriados. Outro ponto importante é proteger 

competitivamente. Se o nome, embalagem ou qualquer outro atributo puder 

ser copiado com facilidade, há o risco de perder parte do brand equity. 

 

Em resumo a figura 15 apresenta a análise comparativa dos elementos de marca 

onde estão demonstrados os elementos em relação ao critério escolhido: 
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 Figura 15: Análise comparativa dos elementos de marca 

Fonte: Keller e Machado (2006 p.118). 
 
É possível notar por meio da observação dos autores, que apesar de alguns 

conceitos divergirem, existe um ponto em comum estabelecendo que para ser eficaz 

a identidade da marca precisa gerar um insight profundo nos clientes, diferenciar a 

marca em relação aos concorrentes e estar ligada à estratégia de negócios que a 

empresa pretende adotar, representando o objetivo que empresa quer alcançar. 

4.3.2 Problemas na escolha da identidade da marca 

Aaker (2000) através de sua experiência orienta para alguns cuidados na hora de 

definir a identidade da marca. Ele divide esses pontos de atenção em oito itens 

conforme descrito na figura 16. 
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Figura 16: Criando Sistemas eficazes de identidade de marca 
Fonte: Adaptado de Aaker (2000, p.65). 
 

Para SERRALVO [org.] (2008) “A característica desafiadora da globalização de 

marcas está em prever se as diferenças existentes entre usuários nos diversos 

mercados requerem ou não posicionamentos, execuções e marcas diferentes.”.  

 

Pela capacidade de impactarem culturas e costumes diferentes ao redor do mundo, 

toda a identidade da marca deve tratada com muito cuidado, pois pode acarretar em 

falhas de identificação da marca. 

 

Alguns exemplos na falha de escolha de elementos são apresentados por Keller e 

Machado (2006, p.95): 

 

− Quando a Branift traduziu para o espanhol o slogan “Fly in leather” (”Voe em 

couro”), que promovia o estofamento de suas poltronas, chegou a uma frase 

que queria dizer “Voe nu”; 

− Ao traduzir seu slogan “Turn it Loose” (“Solte tudo”) para o espanhol, a Coors 

chegou a uma frase que significava “Tenha diarreia”; 
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− O bordão de Frank Perdue – empresário norte-americano que atua no setor 

de frangos – “it takes a tough man to make a tender chick” (“É preciso um 

homem durão para produzir um frango macio”) fica muito mais interessante 

em espanhol: “É preciso um homem excitado para tornar dócil uma galinha”; 

− Por que Chevy Nova nunca vendeu bem em países de língua espanhola? 

Porque ‘no va’ significa ‘não anda’ em espanhol; 

− Quando a Pepsi começou a promover seus produtos na China, traduziu seu 

slogan “Pepsi brings you back to life”, algo como “A Pepsi lha dá nova vida”. 

Em chinês, o significado real do slogan era “A Pepsi traz seus ancestrais de 

volta do túmulo”; 

− Quando a Coca-Cola desembarcou pela primeira vez na China, deu um nome 

ao seu produto que quando pronunciado, sova como “Coca-Cola”, O único 

problema era que os caracteres gráficos utilizados significavam “morda o 

sapinho de cera”. Mais tarde a empresa adotou um conjunto de caracteres 

que significava “a felicidade está na boca”; 

− A Clairol, uma empresa fabricante de produtos para os cabelos, lançou na 

Alemanha o Mist Stick, um instrumento para encaracolar cabelos, e só depois 

descobriu que lá mist é a gíria para esterco;   

− Quando a Gerber começou a vender seus alimentos para bebês na África, 

usou a mesma embalagem que utilizava nos Estados Unidos, com um lindo 

bebezinho no rótulo. Mais tarde, a Gerber descobriu que, na África, as 

empresas costumam colocar no rótulo uma foto do que está dentro do vidro 

porque muitas pessoas não sabem ler; 

− A Mitsubishi Motors do Japão teve de dar um novo nome ao seu modelo 

Pajero em alguns países de língua espanhola porque o termo se referia à 

masturbação; 

− O modelo MR2 da Toyota Motors perdeu o número 2 na França porque a 

combinação das letras e do número soava como um palavrão. 

4.4 ARQUITETURA DA MARCA 

“Arquitetura de marca é uma estrutura para organizar o portfólio de marcas 

que especifica os papéis destas, os relacionamentos entre elas (Ford e 
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Taurus, por exemplo) e os diferentes contextos de marca no que diz 

respeito a produtos e seus respectivos mercados”. (AAKER E 

JOACHIMSTHALER, 2000 p.148). 

Para Aaker e Joachimsthaler (2000), existem cinco dimensões e seis objetivos da 

arquitetura de marca, sendo a criação de uma marca impactante o principal. A figura 

17 resume estes objetivos. 

 
Figura 17: Arquitetura da Marca 
Fonte: Adaptado de Aaker (2000, p.149). 
 
 
Kapferer (2003) entende que as relações e as articulações entre marcas e produtos, 

linhas ou gamas do sistema de identidades nominais e visuais de uma marca, são 

questões discutidas pela arquitetura da marca. E esta se torna muito complexa, 

principalmente quando deixa de produzir só um produto, pois a essência da marca é 

justamente distinguir os produtos e serviços em relação aos de outra empresa, e 

alcançar esse objetivo trabalhando com vários produtos diferentes é um problema 

estudado pela arquitetura da marca.  

 



 

 

52 

Para Keller e Machado (2006) a arquitetura da marca deve ser classificada por 

hierarquia, pois demonstra de maneira útil e graficamente, as relações potenciais 

entre diferentes produtos 

 
“Uma hierarquia de marcas é um meio de conceber a estratégia a 

arquitetura de marcas, definindo o número e a natureza de elementos de 

marca distintivos em todos os produtos da empresa, bem como a ordenação 

específica dos elementos de marca.” (KELLER E MACHADO, 2006, p.218). 

Ainda segundo os autores a hierarquia de marcas é baseada na percepção de que 

um produto pode ser identificado de modos diferentes, dependendo de quantos 

elementos de marca são usados e como são combinados. Portanto, pode-se montar 

uma arquitetura de produtos agrupados por elementos em comum, pois os 

elementos podem ser compartilhados por vários produtos ou pode ser específico de 

um só produto. 

 

Existem várias maneiras para definir elementos de marca e níveis de hierarquia. 

Kapferer (2003), por exemplo, divide em seis níveis, sendo estes: 

 

− Marca-produto – alocar de maneira exclusiva um nome a um único 

posicionamento; 

− Marca-linha – explorar um conceito de sucesso desdobrando-o, mas 

permanecendo próximo ao conceito original; 

− Marca-gama – designam sob um mesmo nome de marca promovendo sob a 

mesma promessa um grupo de produtos; 

− Marca-guarda-chuva – a mesma marca promove vários produtos com 

diferentes mercados, mas cada um com sua própria comunicação e próprias 

promessas, ou seja, produtos recebem nomes genéricos como, fax Canon e 

impressoras Canon; 

− Marca-fonte – similar à marca guarda-chuva, a diferença reside no fato dos 

produtos receberem nome; 

− Marca-garantia – dá a sua aprovação a uma gama grande e diversificada de 

produtos, agrupados por marcas-produto, marcas-linha ou marcas-gama. 
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Já Keller e Machado (2006, p.219) demonstram os elementos de marca e níveis de 

hierarquia de modo mais simplificado sendo dividida em: 

 

− Marca corporativa (ou de empresa): é distinta de uma marca de produto no 

sentido de que pode abranger uma faixa muito mais ampla de associações; 

− Marca de família: como a corporativa, pode ser utilizada em várias categorias, 

a diferença é que pode ser distinta da marca corporativa, as associações no 

nível da empresa são menos evidentes; 

− Marca individual: restringem-se a uma única categoria de produtos ou 

serviços, mesmo com modelos e tamanhos diferentes; 

− Modificador (item ou modelo designativo): Apesar dos níveis apresentados 

anteriormente, às vezes é necessário distinguir ainda mais as marcas 

conforme diferentes tipos ou modelos. Adicionando assim um modificador que 

irá refinar ou diferenciar algum fator na marca. 

 

Para uma boa gestão de marca é necessário a utilização de ferramentas que deem 

suporte às opções estratégicas em relação ao uso das marcas. Tybout e Calking 

[orgs.] (2006, p.109) demonstram a importância nas decisões em relação ao portfólio 

das marcas ao considerar seu impacto sobre o faturamento e a rentabilidade da 

organização.  

 

Os autores acreditam que as decisões do portfólio influenciam diretamente o 

resultado financeiro e a escolha de marcas de baixo desempenho e que competem 

entre si podem resultar em grandes problemas. A arquitetura de marca pode dar 

suporte nessa visualização e escolhas referentes à utilização das marcas. 
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5 MARCA FORTE: desafio branding 

Para Keller e Machado (2006, p. 24) “[...] qualquer marca - não importa quão forte 

seja em um determinado momento – é vulnerável e susceptível à má 

administração.”.  

 

Para manter a marca viva, a administração do marketing precisa desenvolver 

inúmeras atividades de maneira simultânea, fazendo com que a marca se 

estabeleça de maneira eficiente. Embora existam abordagens diferentes para tratar 

o assunto, que discutem desde o gerenciamento até o comportamento humano e o 

contexto socioeconômico, todos convergem para o fato de que administrar as 

marcas é um grande e complexo desafio. 

 

Para Aaker (1996 p. 37-38), existem oito fatores principais que dificultam o 

desenvolvimento de marcas sólidas. O primeiro é a pressão para competir nos 

preços, o que afeta a motivação. A segunda razão é a proliferação de concorrentes, 

o que reduz o número de opções de posicionamento e a implementação se torna 

menos eficiente. A terceira e quarta razões são a fragmentação da mídia e dos 

mercados e o envolvimento de marcas e produtos múltiplos, que torna o nível de 

complexidade cada vez maior, geradas por arrogância ou orgulho. E a última razão é 

a pressão por resultados em curto prazo.  

 

Ainda segundo o autor as próximas dificuldades estão relacionadas às pressões 

internas. Como a quinta razão, que é a tentação de modificar uma sólida estratégia 

de marca, podendo ser, conforme o autor, um tiro no próprio pé. A sexta e sétima 

razões são o preconceito organizacional contra a inovação e a pressão para investir 

em outros pontos. 

    

Podemos perceber através dos problemas citados pelo autor que muitos dos 

impedimentos são internos, e as razões são muitas e difíceis de combater. Portanto, 

o mais surpreendente não é o fato das marcas fracassarem e sim o fato delas 

sobreviverem.  
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Calkins (2006), também realizou um estudo em 2003 para entender os desafios do 

branding. Desse estudo o autor concluiu três desafios-chave para o gestores das 

marcas. Que são o desafio caixa, consistência e clutter5. 

 

O desafio caixa consiste em lidar com preocupações financeiras em curto prazo. 

Essa situação gera um problema complicado, pois os executivos precisam 

apresentar resultados rapidamente, e quanto melhor os resultados apresentados, 

melhor eles são recompensados. O problema é que muitas vezes gerar melhores 

resultados em curto prazo significa sacrificar investimentos em longo prazo, como 

investimentos em marketing e na marca. Na maioria das vezes entre escolher 

apresentar resultados melhores e investir na marca eles optam pela primeira opção. 

O que de maneira irônica pode destruir a marca em longo prazo e 

consequentemente os resultados da empresa no futuro. Esse problema pode levar a 

um circulo vicioso conforme demonstra a figura 18.  

 

 

 
 
 Figura 18: Círculo Vicioso Descendente 
 Fonte: Calkins (2006, p.5) 
 

Para Calkins (2006), “Os gerentes devem balancear a obtenção de resultados 

financeiros de curto prazo com a construção da marca a longo prazo”, e não 

                                            
5 Clutter ou Saturação. 
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havendo esse equilíbrio na compreenção dessa necessidade pelos gerentes, estes 

podem investir na marca sem estabelecer expectativas apropriadas e resultarem em 

resultados ruins a curto prazo, podendo não sobreviver no cargo e perdendo a 

oportunidade de colher os benefícios do investimento. 

 

O segundo desafio descrito pelo autor é o da consistência. Este desafio reside em 

conseguir levar uma organização inteira a aderir a uma marca e acompanhar seus 

resultados. 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior é de grande importância definir o que se 

deseja da marca, seu posicionamento, portfólio e imagem.  

 

Calkins (2006), destaca que para se ter uma visão completa da marca é preciso 

consistência. Isto significa que, desde a recepcionista ao gerente e das embalagens 

ao tempo de atendimento, ou seja, tudo que se relaciona à marca, deve passar ao 

cliente a mesma imagem que a organização deseja para a marca.   

 

O terceiro desafio é a saturação ocasionada diariamente pelos meios de 

comunicação. Emissoras de televisão, rádio e internet bombardeando os 

consumidores com informações a todo momento. (CALKINS, 2006). 

 

Segundo Moutinho (2011), pesquisas realizadas pela Universidade Aberta da 

Catalunha (Espanha) e pela Universidade do Sul da Califórnia (Estados Unidos), 

revelaram que, em 2007, a humanidade foi capaz de comunicar quase dois 

quadrilhões de megabytes6 e carregar 6,4 x 1018 instruções por segundo em 

computadores.  

 

Para Calkins (2006), esse ambiente saturado de informações cria uma grande 

dificuldade para que as marcas se destaquem, e principalmente dificulta a formação 

de associações significativas. Para que a marca se destaque é preciso que ela seja 

focada e única, pois grandes marcas significam algo para seus clientes. Por isso o 

posicionamento da marca é tão importante. Claro que para atingir o destaque um 

                                            
6 Um megabyte é o equivalente a 8 milhões de bits, a menor unidade para medir informação. 
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bom posicionamento é um bom começo, mas não é o suficiente, o foco estratégico e 

a criatividade inédita são essenciais, sem isso a marca ficaria perdida na multidão.  

 

Como Calkins, alguns autores como Kotler (2010), Keller e Machado (2006), entre 

outros, concordam com o fato de que o fator chave para construir e manter marcas 

fortes, é a execução brilhante de um plano estratégico, que precisa ser executado 

por uma gerencia através de diferenciação e criação de efeitos que impulsionem a 

marca de maneira cumulativa ao longo do tempo, superando o desafio de ser notado 

em meio à multidão e criar relacionamentos profundos com seus consumidores. 

  

Apesar de inúmeras dificuldades em criar e manter uma marca forte, as vantagens 

ao se conquistar essa posição são inúmeras e significativas. Keller e Machado (2006 

p.36) apontam algumas dessas vantagens. 

 

− Melhor percepção do desempenho do produto/serviço; 

− Maior fidelidade; 

− Menor vulnerabilidade a ações de marketing da concorrência; 

− Menor vulnerabilidade a crises; 

− Margens Maiores; 

− Respostas mais inelásticas do consumidor a aumento de preços; 

− Resposta mais elástica do consumidor a reduções de preço; 

− Maior cooperação dos intermediários; 

− Oportunidade de licenciamento; 

− Oportunidade de extensão de marca. 

 

Não há dúvidas que alcançar uma marca forte é importante e agrega muitos 

benefícios, mas ao longo desse capítulo foi possível perceber que alcançar esse 

destaque não é simplesmente fruto do acaso ou questão de sorte. São normalmente 

consequências da boa gestão, de uma gerência com o claro objetivo de perpetuar a 

marca e a organização. Troiano (2009) afirma que “Há quem acredite que uma boa 

marca pode salvar a empresa. Mas a escolha do nome é apenas o começo de um 

processo que levará tempo e exigirá muito trabalho duro e disciplina para dar 

resultados.”. 
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6 ESTUDO DE CASO 

6.1 ESTUDO DE CASO EXPLORATÓRIO: COCA-COLA 

Hoje, a Coca-Cola Company está presente em mais de 200 países e responde por 

mais de 400 marcas de bebidas não alcoólicas. E foi considerada em 2012 a marca 

mais poderosa do mundo pela empresa Interbrand, cujo método de avaliação foi 

demonstrado anteriormente. 

6.1.1 Breve História  

Segundo o site da Coca-Cola Brasil (2007), em 1886, John Pemberton, um 

farmacêutico de Atlanta, cria uma bebida ao pesquisar a cura para dores de cabeça, 

faz uma mistura líquida de cor caramelo. Leva a mistura para uma farmácia, onde o 

xarope, misturado à água carbonatada (gasosa), é oferecido aos clientes, que 

consideram a bebida muito especial, o copo do produto é vendido por US$ 0,05. 

Frank Robinson, contador de Pemberton, batiza a bebida de Coca-Cola, escrevendo 

o nome em sua própria caligrafia. Desde então, o nome Coca-Cola é escrito da 

mesma maneira. E a data oficial de nascimento da Coca-Cola fica sendo oito de 

maio de 1886. 

 

Nos primeiros anos são vendidos aproximadamente nove copos (237 ml) de Coca-

Cola por dia. E em 1891, ele vende a empresa para Asa Griggs Candler, por 

aproximadamente US$ 2.300,00. Candler torna-se o primeiro presidente da 

companhia e o primeiro a dar real visibilidade ao negócio e à marca.  

 

Em 1916, a Root Glass Company, uma empresa de Indiana, inicia a fabricação da 

famosa garrafa contour ilustrada na figura 19 que, em 1961 ganharia a condição 

legal de "marca registrada" exclusiva da Coca-Cola - uma honra conferida a poucas 

embalagens. A embalagem é escolhida por causa de sua aparência atrativa, design 

original e pelo fato de, mesmo no escuro ou de olhos vendados, o consumidor poder 

identificar o produto. 
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Em 1900, existiam apenas dois fabricantes da The Coca-Cola Company, e em 1920 

eles já são cerca de 1.000. 

 

 
 Figura 19: Garrafa Contour 
 Fonte: COCA-COLA BRASIL, 2007. 
 

Robert Woodruff assume a presidência cinco anos depois de Candler, e é ele quem 

consolida a marca e a liderança da Coca-Cola em todo o mundo, durante os 60 anos 

em que ficou no comando da empresa. Ele vê muitas oportunidades de expansão, 

conquistando novos mercados com campanhas inovadoras: a Coca-Cola viaja com 

a equipe americana para a Olimpíada de Amsterdã (em 1928), sua logo é 

estampada nos trenós de corridas de cachorro no Canadá e nas paredes das arenas 

de touros, na Espanha. Ele alavanca a distribuição dos produtos com embalagens 

six-pack (com seis unidades – ver figura 20) e quando fica explícita a preferência 

das donas de casa por estas embalagens, a empresa envia mulheres de porta em 

porta para instalar gratuitamente um abridor de parede com a marca Coca-Cola. 

Com esse tipo de estratégia que Woodruff gerencia a empresa. 
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 Figura 20: Six-Pack 
 Fonte: COCA-COLA BRASIL, 2007. 
 

Outra situação impressionante descrita pelo site da companhia é que durante a 

Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enviam combatentes para as frentes 

de combate. E Coca-Cola acompanha os combatentes, pois Woodruff determina que 

ela seja vendida a US$ 0,05 para todo combatente norte-americano onde quer que 

esteja e em qualquer parte do mundo, não importando o quanto isso custe à 

empresa. Durante a guerra os europeus experimentam a bebida. Quando a paz volta 

a reinar, a Coca-Cola já tem muitos negócios fora de seu território. O que começa a 

concretizar a visão de Woodruff, de que uma Coca-Cola deve estar sempre ao 

alcance das pessoas. De meados da década de 1940 até 1960, praticamente dobra 

o número de países com operação de envasamento. O período pós-guerra nos 

Estados Unidos é marcado pelo otimismo e a prosperidade e a Coca-Cola busca ser 

parte de um estilo de vida alegre, despojado. Com imagens em suas propagandas 

que reflitam esse estilo. 

 

Depois de 75 anos de sucesso, a empresa expande seus negócios, lançando novos 

produtos: Sprite (1961), TAB (1963) e Fresca (1966). Em 1978, a Coca-Cola 
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Company é a única empresa a ter permissão de vender refrigerantes na República 

da China. 

 

Ainda segundo o site da Coca-Cola Brasil, nos anos 1980 surge um aumento da 

preocupação com o corpo, e em 1981 o cubano Roberto C. Goizueta torna-se CEO 

da companhia. Ele revisa a estratégia da empresa, adotando o que chama de 

"assumir riscos de forma inteligente". E organiza as inúmeras fábricas 

engarrafadoras dos Estados Unidos em uma única empresa, a Coca-Cola 

Enterprises Inc. Ele lança a Diet Coke, que também foi um sucesso. Mas também 

decide mudar o sabor da Coca-Cola, em 1985, a primeira alteração na fórmula em 

99 anos. Nos testes, as pessoas demonstram gostar muito do novo sabor. Mas a 

realidade é bem diferente, devido à ligação emocional forte com a fórmula original os 

consumidores exigem o retorno da antiga fórmula. 

6.2 Análise da marca 

Com base no conteúdo apresentado até o momento e na história da marca Coca-

Cola. É possível realizar alguns comparativos, onde serão demonstrados pontos 

relevantes ao assunto proposto. 

 

Acontecimento Análise em relação ao assunto proposto 

1886 – Na época da criação da Coca-
Cola, surge como xarope para dores de 
cabeça. 

Não havia um reconhecimento grande 
em relação às marcas, havia poucas 
marcas de tabaco e produtos médicos. 

1891 – Venda para Asa Griggs Candler, 
este começa a dar visibilidade à marca. 

Apesar do pouco valor das marcas, uma 
boa gestão já começa a fazer a 
diferença. 

 
Em 1916, inicia a fabricação da famosa 
garrafa contour, embalagem é escolhida 
por causa de sua aparência atrativa, 
design original e pelo fato de, mesmo no 
escuro ou de olhos vendados, o 
consumidor poder identificar o produto. 

Mesmo no princípio já existia uma 
preocupação com a diferenciação do 
produto. Essa diferenciação é importante 
para que o produto se destaque de seus 
concorrentes. 

Em 1921 Robert Woodruff considerado 
gênio do marketing assume a 
presidência, sendo através de sua 
gestão que acontece a consolidação da 
marca da todo o mundo. Através de 

Este comprova a teoria de que para 
construir e manter marcas fortes não é 
questão de sorte e sim resultado de uma 
gestão eficiente e com boas estratégias 
e criatividade para que a marca possa 
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campanhas inovadoras: a Coca-Cola 
viaja com a equipe americana para a 
Olimpíada de Amsterdã (em 1928), sua 
logo é estampada nos trenós de corridas 
de cachorro no Canadá e nas paredes 
das arenas de touros, na Espanha. 

ser consolidada.  
Foram utilizadas estratégias criando a 
imagem e posicionamento da marca. 
Buscando estar sempre visível e em 
contato com os consumidores. 

1923 - Introduzida a embalagem six-
pack, contendo seis garrafas do produto, 
com o objetivo de encorajar as pessoas 
a consumirem mais COCA-COLA em 
suas casas. 
 

Outra estratégia utilizada foi a 
preocupação com o consumidor, 
descobrindo suas necessidades para 
estimular o consumo. 

Na Segunda Guerra Mundial a Coca-
Cola acompanha os combatentes, pois 
Woodruff determina que a ela seja 
vendida a US$ 0,05 para todo 
combatente norte-americano onde quer 
que esteja e em qualquer parte do 
mundo, 

Novamente o fator de forte 
posicionamento da marca, imagem e 
identidade. 
Buscando uma forte ligação com o 
consumidor. Considerando suas 
necessidades, valores e crenças. 
Demonstrando através de ações tudo o 
que marca representa. 

Nos 80 surge um aumento da 
preocupação com o corpo, e 1981 o 
cubano Roberto C. Goizueta torna-se 
CEO da companhia. Ele revisa a 
estratégia da empresa, adotando o que 
chama de "assumir riscos de forma 
inteligente". E organiza as inúmeras 
fábricas engarrafadoras dos Estados 
Unidos em uma única empresa a Coca-
Cola Enterprises Inc. Ele lança a Diet 
Coke, 

Aqui podemos ver o conceito de 
adaptação de trasferibilidade da marca. 
Onde a marca forte que é a Coca-Cola 
foi suficiente para transferir sua 
credibilidade para uma Diet Coke, que 
também fez sucesso. 

Em 1985 surge a primeira alteração na 
fórmula em 99 anos. Nos testes, as 
pessoas demonstram gostar muito do 
novo sabor. Mas a realidade é bem 
diferente, devido à ligação emocional 
forte com a fórmula original os 
consumidores exigem o retorno da 
antiga fórmula. 

Essa falha demonstra alguns dos erros 
que podem ocorrer na definição das 
estratégias. É necessário conhecer bem 
seu público-alvo e o que ele deseja, nem 
sempre é o produto o ponto importante. 
Geralmente tem a haver com os 
sentimentos e crenças envolvidos. E 
procurar não tomar atitudes que vá de 
encontro com o seu posicionamento. 
Além de tomar uma atitude rápida para 
quando possível consertar os erros 
cometidos. 

Após houve uma série de lançamentos 
de novos produtos. 

Demonstra a característica da maioria 
das marcas fortes que trabalham com 
inúmeras marcas e precisam gerenciar 
bem seu portfólio, sendo uma das 
ferramentas a arquitetura da marca. 
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Existem muitas lições que podem ser aprendidas com as marcas fortes existentes, 

tanto positivas como negativas. O fato é que constantemente surgem novas lições a 

serem aprendidas e novos desafios a serem tratados.  
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7 TENDÊNCIAS DAS MARCAS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Como já foi dito no início deste trabalho o mundo contemporâneo encontra-se em 

uma nova economia onde o consumidor deixou de ter um papel coadjuvante e 

passou a ser o ator principal no desenvolvimento da marca.  

 

Segundo Kotler (2010), existem três grandes forças que moldam as tendências da 

paisagem de negócios na era contemporânea. Essas forças são a participação, o 

paradoxo da globalização e a sociedade criativa, cuja visão do autor apresentamos a 

seguir. 

 

As forças de participação representam o cenário contemporâneo, onde as mídias 

sociais expressivas e colaborativas mudaram as formas de criação de produto e 

experiência através da colaboração das empresas, consumidores e fornecedores 

interligados em uma rede de inovação.  

 

O paradoxo da globalização, onde a economia exige integração econômica mundial, 

mas não cria economias iguais.  

 

E a sociedade criativa. Esta representa uma tendência social, onde os consumidores 

não buscam apenas produtos e serviços que satisfaçam as necessidades materiais, 

mas que também estejam de acordo com suas crenças e valores, ou seja, suas 

necessidades espirituais. Para Gerzema e Lebar (2009, p. 88) “Hoje, a criatividade é 

uma força econômica que redesenha o mundo do trabalho e que aposenta a Era 

Industrial.”.  

 

7.1 NOVA ONDA TECNOLÓGICA 

Um dos principais fatores apontados por Kotler (2010) para essas transformações é 

o surgimento dessa nova onda tecnológica. E através da figura 21, onde foram 

apontadas as vinte marcas mais valiosas de 2012, é possível perceber que as 
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empresas que ocupam as primeiras posições são em sua maioria do segmento 

tecnológico. 

 

2012 2011 Marca Setor Valor em bilhões 
(US$) 

Variação 
(%) 

 1  1  Coca-Cola  Bebidas  77,839  8% 
 2  8  Apple  Tecnologia  76,568  129% 
 3  2  IBM  Serviços de Negócios  75,532  8% 
 4  4  Google  Tecnologia  69,726  26% 
 5  3  Microsoft  Tecnologia  57,853  -2% 
 6  5  GE  Diversificado  43,682  2% 
 7  6  McDonald's  Restaurantes  40,062  13% 
 8  7  Intel  Tecnologia  39,385  12% 
 9  17  Samsung  Tecnologia  32,893  40% 
 10  11  Toyota  Automotivo  30,280  9% 
 11  12  Mercedes-Benz  Automotivo  30,097  10% 
 12  15  BMW   Automotivo  29,052  18% 
 13  9  Disney  Mídia  27,438  -5% 
 14  13  Cisco  Serviços de Negócios  27,197  7% 
 15  10  HP  Tecnologia  26,087  -8% 
 16  16  Gillette  FMCG  24,898  4% 
 17  18  Louis Vuitton  Luxo  23,577  2% 
 18   20  Oracle  Serviços de Negócios  22,126  28% 
 19  14  Nokia  Eletrônico  21,009  -16% 
 20  26  Amazon  Serviços de Internet  18,625  46% 

Figura 21: As vinte marcas mais valiosas de 2012 
Fonte: Adaptado de Interbrand (2012) 

 

Na figura apresentada (21) é possível notar que o setor de tecnologia ocupa cinco 

das dez primeiras posições, e não só ocupam os primeiros lugares como também 

têm um ritmo forte de crescimento nos últimos anos, além disso, entre os maiores 

aumentos de valor de 2011 para 2012, quatro são da área tecnológica: Apple 

(129%), Amazon (46%), Samsung (40%) e Oracle (28%). (INTERBRAND, 2012). 

 

Kotler (2010) e Gerzema e Lebar (2009) convergem para o fato que uma das 

mudanças fundamentais é o desejo dos consumidores de participar e ser ouvido. 

Com essa nova onda de redes e mídias sociais, os consumidores têm colocado suas 

vozes na grande rede através de blogs, vlogs, twitter, facebook, myspace entre 

outros. Segundo Gerzema e Lebar (2009, p.105) “As marcas mais avançadas em 

termos de visão de futuro estão concebendo estratégias para explorar o poder de 
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formação de opinião dos blogueiros mais populares, enviando-lhes informações em 

primeira mão ou amostra de produtos que virão a ser lançados no mercado para que 

iniciem o boca a boca.”. 

 

O aumento dessas novas mídias gera mudanças significativas na maneira como os 

consumidores absorvem a mensagem das empresas e de suas marcas. Entretanto a 

pesquisa apresentada no artigo “O novo vocabulário das mídias” na revista HSM 

Management (2011), demonstra que dos cinco tipos de mídias existentes hoje 

(paga, própria, gratuita, vendida e sequestrada), as empresas só sabem lidar 

convenientemente com uma, a paga. Ainda segundo o artigo as mídias paga, própria 

e gratuita são as mídias tradicionais, e são respectivamente aquelas em que a 

empresa paga pelo espaço, a que ela detém o meio para a comunicação e aquela 

que a própria característica do produto leva os consumidores a promovê-la. 

 

Complementando as mídias existentes surgiram as mídias vendida e sequestrada. 

Onde a mídia vendida se resume às mídias próprias de algumas empresas se 

tornando mídia paga para outras, ou seja, quando uma empresa vende um espaço 

em sua mídia para que outra empresa possa utiliza-la. Já a mídia sequestrada é o 

oposto da mídia gratuita, se trata de consumidores dando suas opiniões negativas 

em relação àquela marca, produto ou campanha, quando isso acontece é 

necessário que as empresas tenham reações rápidas ou fortes, se possível, para 

combater o marketing negativo. 

 

Neste artigo também são apresentados os impactos causados pelas revoluções das 

mídias: 

− Diferentes tipos de mídia estão se tornando mais integrados, onde a interação 

com os consumidores é feita por múltiplos formatos cada vez mais 

personalizados; 

− Novos formatos estão surgindo e isso ocorre, por exemplo, quando empresas 

não buscam as mídias comuns e tentam criar mídias próprias visando 

atingirem de maneira mais eficiente as necessidades dos consumidores, que 

se tornam cada vez mais complexas; 

− As experiências de marketing estão se tornando mais relevantes do ponto de 

vista pessoal, novas formas de mídias permitem maior interação com os 
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consumidores e entre os consumidores, permitindo uma maior proximidade do 

publico alvo, o que facilita entendê-los e também pode facilitar o marketing 

gratuito; 

− A evolução de novos tipos de mídia faz com que os consumidores se vejam 

envolvidos com mais frequência em conversas online em tempo real, 

especialmente em redes sociais e outras plataformas digitais, esse tipo de 

envolvimento pode ajudar no controle do coração e mentes dos 

consumidores, mas também é uma porta para o sequestro da mídia, portanto 

algumas empresas já estão constantemente monitorando esses canais. 

 

Essa constante participação e grande acesso à informação, leva ao outro ponto 

citado por Kotler quanto à exigência dos consumidores de marcas mais verdadeiras, 

e que também se preocupem com o contexto social. 

7.2 NOVO CONSUMIDOR 

“Para estabelecer conexão com os seres humanos, as marcas precisam 

desenvolver um DNA autêntico, o núcleo de sua verdadeira diferenciação. 

Esse DNA refletirá a identidade da marca nas redes sociais de 

consumidores. A personalidade de marca DNA singular será construída ao 

longo de sua vida. Atingir a diferenciação já é difícil para os profissionais do 

marketing. Atingir a diferenciação autêntica é ainda mais difícil.”. (KOTLER 

2010, p. 39) 

Kotler (2010, p.41-42) ainda propõe um novo modelo relacionado à marca conforme 

figura 22, onde ele propõe que a identidade da marca tem a ver com seu 

posicionamento na mente dos consumidores, sendo relevante aos seus desejos 

racionais. A integridade da marca tem a ver com a concretização do que se alegou a 

respeito do posicionamento e da diferenciação da marca. Sendo o alvo da 

integridade da marca o espírito dos consumidores. E a imagem da marca tem a ver 

com conquistar as emoções. Tendo o triângulo objetivo de conquistar o ser humano 

como um todo: mente, alma e agora espírito. 

 



 

 

68 

 
Figura 22: O modelo dos 3l's 
Fonte: Adaptação de Kotler (2010, p.41) 
 
Em comprovação da teoria citada por Kotler (2010), e na matéria publicada no Portal 

HSM sobre “Sucesso de marca é consequência das relevâncias assumidas”, em 

2011, são apresentadas as preocupações que as pessoas têm em relação às 

marcas e suas empresas em desempenharem uma função social e cultural sólida, 

que vá além de uma boa entrega de seus produtos e serviços. 

 

Nesta mesma matéria são apontadas algumas formas utilizadas por empresas para 

engajarem as causas e atitudes, sendo estas: 

 

− Patrocínios, apoios e parcerias; 

− Programas, projetos e eventos da marca; 

− Marketing de causas; 

− Investimento social empresarial; 

− Promoções com conteúdo. 

 

Nesta publicação também foi apresentada um pesquisa realizada pela 

empresa Edelman Significa, de junho e julho de 2008, com 83 profissionais 

das maiores empresas do Brasil, revelando alguns dados da relação entre 

empresas e os processos de atitude de marca: 
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− 18% da verba de comunicação eram destinadas à Comunicação por Atitude; 

− 52% das empresas afirmaram em 2008 que a verba destinada à 

Comunicação por Atitude seria maior que em 2007; 

− 72% das empresas afirmaram que o retorno dos investimentos em atitude de 

marca tem crescido; 

− 82% colocaram em primeiro lugar a valorização da marca quando falam na 

importância do benefício na decisão sobre atitude de marca; 

− 66% colocaram os resultados comerciais em quarto lugar na escala de 

importância. 

 

Segundo Guarnieri (2006) os consumidores esperam que marcas sejam abertas e 

generosas, uma vez que os consumidores estão desiludidos com as marcas 

tradicionais e estão sendo atraídos por marcas com atitudes positivas, generosas e 

mais integrados ao dia-a-dia do consumidor. De acordo com este autor um estudo 

mostra que, 62% dos consumidores estão decepcionados com as empresas 

tradicionais e 83% acham que as marcas têm que ser abertas e transparentes em 

suas atividades. Ou seja, comprovando novamente as teorias descritas 

anteriormente, os consumidores buscam algo mais das marcas, não apenas os 

benefícios dos produtos e serviços como qualidade e preço, eles desejam que a 

marca tenha uma personalidade atrativa e verdadeira. 

 

A despeito de tantas mudanças, fica claro que essa nova onda tecnológica e o 

surgimento desse novo perfil de consumidores, se usada de maneira inteligente, 

pode ser uma ferramenta positiva para a administração, mas sem dúvida exige cada 

vez mais que a gerencia envolva toda a corporação e defina estratégias que sejam 

constantemente aprimoradas e adaptadas às transformações que ocorrem em uma 

velocidade cada vez maior. 
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8 CONCLUSÃO 

O ambiente socioeconômico passa por frequentes transformações, tornando o 

mercado competitivo cada dia mais acirrado, pois existe o surgimento constante de 

novos competidores. O que gera um aumento na disputa por preços, busca por 

sistemas mais eficientes e obtenção de margens de lucro cada vez menores.  

 

Em um cenário tão competitivo, são poucas as ferramentas que possibilitam um 

ponto de diferenciação que permitam um deslocamento para um cenário mais 

exclusivo. Umas das ferramentas mais utilizadas nessa busca é o branding, que se 

trata da gestão de marca da empresa, produto ou serviço. 

 

Mas exercer um papel significativo na sobrevivência das organizações causa uma 

reação das marcas a essas circunstâncias. Essa reação é o aumento na exigência 

por uma gestão mais eficiente e o surgimento de ferramentas que deem suporte às 

gerencias nas tomadas de decisões.  

 

Conhecer e utilizar essas ferramentas e boas práticas de gestão é o mínimo para 

que haja um destaque em meio aos competidores. É necessário também lembrar, 

que existe uma pressão, gerada pelos próprios consumidores que precisam ser 

atendidas em relação à marca. 

 

São vários os autores que apontam como provável solução assumir um 

compromisso com os consumidores de maneira a apresentar-se com maior 

transparência, sinceridade e proximidade. De maneira que todas as ações de uma 

determinada marca, reflitam o mesmo objetivo e postura adotados por ela. 

 

Para que as marcas alcancem a diferenciação, foi possível notar, que todo o 

contexto de formação da marca precisa ser escolhido e gerenciado com muito 

cuidado. Pois a escolha de elementos na formação da imagem e identidade da 

marca precisa convergir, e as ações de marketing também precisam ser coerentes 

com a visão adotada. 
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No estudo de caso apresentado foi possível identificar através da análise do 

histórico de gestão de uma marca forte, as aplicações dos conceitos discorridos ao 

longo deste trabalho, corroborando para confirmação das teorias defendidas pelos 

autores selecionados. 

 

Apesar das dificuldades, se houver investimento na marca e uma gestão de 

excelência que seja criativa e inteligente, os resultados obtidos podem aumentar 

consideravelmente as chances de sobrevivência e consolidação da empresa. 

 

Por se tratar de um processo dinâmico foram abordadas no último capitulo novas 

ondas tecnológicas e um novo perfil de consumidores que começam a surgir.  Essas 

mudanças de tendências sugerem a sensibilidade da gestão de marcas às 

flutuações de mercado e ao comportamento do consumidor, desta forma, propomos 

um estudo posterior que permita estabelecer de maneira mais profunda o 

relacionamento dessas flutuações com a marca. 
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