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RESUMO 

 
Considerando a crescente importância da marca corporativa na literatura acadêmica e do 
fenômeno orientação para a marca, como direcionamento organizacional estratégico capaz de 
gerar vantagem competitiva sustentável, buscou-se como objetivo central nesta pesquisa 
identificar quais recursos e capacidades da empresa são estratégicos para o desenvolvimento e 
a sustentação da orientação para a marca. Evidenciou-se a importância de estudar os 
antecedentes que afetam a orientação para a marca sob o aspecto dos recursos 
organizacionais, pois estudos que relacionam diretamente recursos e capacidades à orientação 
para a marca ainda são limitados, além de haver carência de pesquisas brasileiras que 
investiguem e analisem a existência dessa orientação e o seu papel no cenário nacional. 
Considerando o objetivo da pesquisa, decidiu-se estudar o tema sob a ótica da Visão Baseada 
em Recursos (VBR), pois, dentre as teorias de administração estratégica, a VBR coloca ênfase 
nos atributos internos específicos da organização. Quanto aos procedimentos metodológicos, 
adotou-se o método qualitativo como o uso da técnica básica, de caráter descritivo e 
exploratório. A coleta de dados foi feita a partir de entrevistas em profundidade com seis 
organizações orientadas para a marca do Estado de São Paulo. Como instrumento de coleta de 
dados foi utilizado um roteiro semiestruturado, elaborado a partir da revisão da literatura desta 
pesquisa. Os dados interpretados e analisados apontaram que os recursos que guardam relação 
com  a cultura organizacional, como valores fundamentais sólidos e manifestos e um 
ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado, uma estrutura organizacional integrada 
com gestão focada e pessoas-chaves representantes da marca, assim como as capacidades de 
atuar de forma consistente nos pontos de contato e de gerar benefícios emocionais e 
simbólicos para os stakeholders foram a base para as estratégias que permitiram que as 
empresas estudadas desenvolvessem e sustentassem a orientação para a marca. 
 
Palavras-Chave: Orientação para a marca - Marca corporativa - Recursos – Capacidades - 
Visão Baseada em Recursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Considering the growing importance of the corporate brand in the academic literature and the 
brand orientation phenomenon as a strategic organizational direction capable of generate 
sustainable competitive advantage, the central objective of this research was to identify which 
resources and capabilities of the company are strategic for the development and the support of 
brand orientation. It was highlighted the importance of studying the antecedents affecting 
brand orientation under the aspect of organizational resources, since studies that directly 
relate resources and capabilities to brand orientation are still limited. Besides, there is lack of 
Brazilian researches that investigate and analyze the existence of this orientation and its role 
in the national scenario. Considering the purpose of the research, it was decided to study the 
subject from a Resource Based View (RBV) perspective, since among the theories of strategic 
administration RBV places emphasis on the specific internal attributes of the organization. As 
for the methodological procedures, the qualitative method was adopted as use of basic 
technique, of a descriptive and exploratory character. Data collection was based on in-depth 
interviews with six brand-oriented organizations in the State of São Paulo. As data collection 
instrument, a semi-structured script was used, based on the literature review of this research. 
The data interpreted and analyzed pointed out that the resources that are related to the 
organizational culture, as solid and manifest fundamental values and an environment of 
proximity, collaboration and learning, an integrated organizational structure with focused 
management and key people representatives of the brand, as well as the capabilities to act 
consistently at the brand touchpoints and to generate emotional and symbolic benefits for 
stakeholders were the basis for the strategies that allowed the companies studied to develop 
and sustain brand orientation. 
 
Keywords: Brand Orientation - Corporate Brand - Resources - Capabilities - Resource Based 
View. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na literatura de administração as marcas receberam pouca atenção como objeto de 

estudo até meados dos anos 1990, quando surgiu uma referência nova, mais abrangente e 

estratégica: a marca corporativa (BALMER, 1995; KELLER, 1998; KELLER; AAKER, 

1998; DE CHERNATONY, 1999), termo que se distinguiu em relação ao conceito de marcas 

de produtos e serviços. De acordo com Khan (2009) o conceito de marca corporativa ganhou 

evidência na prática gerencial quando vários consultores de gestão de marca (branding) e 

comunicação passaram a adotá-lo. Na literatura acadêmica o termo ganhou notoriedade 

quando pesquisadores começaram a argumentar que, dentre as marcas geridas por uma 

organização, a marca corporativa seria a mais importante (KHAN, 2009). Balmer (1995) 

define marca corporativa como um elemento envolvido na gestão da identidade da 

organização e representa sua estratégia, sua filosofia, sua história, sua cultura e seus valores.  

Historicamente, a literatura definiu a construção de marca como um processo focado 

na criação e na gestão de uma identidade ou reputação externa (MARGULIES, 1977; 

CHARLES, 1996; AAKER, 1996; VAN RIEL; BALMER, 1997;	BALMER, 1998; KELLER, 

2000). O conceito de gestão de marcas era sinônimo de comunicação externa e criação de 

uma imagem institucional (TOSTI; STOTZ, 2001). Porém, o entendimento de que a 

construção de marca parte do contexto organizacional interno, ou seja, se dá de dentro para 

fora, ganhou cada vez mais adeptos na literatura de estratégia. Reno e Resio (2007) defendem 

que as marcas devem ser desenvolvidas internamente para garantir que a "promessa da 

marca" seja permeada em todos os aspectos da cultura e das atividades de uma empresa.  

Esse pensamento começou a ser observado na prática quando pesquisadores passaram 

a investigar um fenômeno até então recente nas empresas: o desenvolvimento e consolidação 

da marca como prioridade, orientando as principais decisões estratégicas. Esse novo foco na 

gestão foi definido como “orientação para a marca” (brand orientation) e as empresas que o 

utilizam são referidas como “empresas orientadas para a marca” (brand-oriented companies). 

Urde (1994, 1999) e Melin (1997) estabeleceram esses conceitos e desenvolveram suas bases 

teóricas.A orientação para a marca é um direcionamento organizacional estratégico, no qual 

as empresas buscam aumentar a competitividade por meio da construção do valor ou 

patrimônio da marca (URDE; BAUMGARTH; MERRILEES, 2011). De acordo com esse 

conceito, a criação e a gestão da marca corporativa não é uma atividade tática nem funcional, 

mas sim estratégica, e abrange toda a empresa (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2012; 

CAPON et al., 2001).  
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A literatura mostra três abordagens para explicar as decisões ou orientações 

estratégicas de uma empresa (ALLISON, 1971; SCHWENK, 1989). A primeira abordagem 

considera a decisão ou orientação estratégica como o resultado das escolhas conscientes dos 

decisores-chave na empresa. A segunda abordagem considera a decisão ou orientação 

estratégica como o resultado do processo organizacional. Finalmente, na terceira abordagem, 

a decisão ou orientação estratégica é considerada como o resultado do conflito entre interesses 

políticos. Com base na adoção da segunda abordagem, o presente estudo considera que o 

contexto organizacional de uma empresa determina sua orientação estratégica, ou seja, a 

orientação para a marca. 

Dentre as teorias de administração estratégica, a Visão Baseada em Recursos (VBR) 

coloca ênfase nos atributos internos específicos da organização. Tais atributos incluem todos 

os recursos e capacidades controlados por uma empresa (BARNEY, 1991; GRANT, 1991), 

que a permitem conceber e implementar estratégias (BARNEY, 1991). Em outras palavras, a 

RBV também propõe que o contexto organizacional de uma empresa determina sua 

orientação estratégica. 

Porém, estudos que relacionem diretamente recursos e capacidades organizacionais à 

orientação para a marca ainda são limitados. Uma das primeiras tentativas foram realizadas 

por Urde (1999), o qual menciona que empresas orientadas para a marca podem integrar seus 

recursos internos para criar competência de marca (brand competence). Por meio de um 

estudo no setor varejista de moda australiano, Bridson e Evans (2004) propõem que a 

orientação para a marca se relaciona ao grau em que as organizações direcionam suas práticas 

para o desenvolvimento de capacidades específicas (brand capabilities). Porém, os autores 

reconhecem a necessidade de mais investigações empíricas que identifiquem quais os 

recursos e capacidades organizacionais críticos para a orientação para a marca. 

Considerando o exposto, o presente estudo se propõe a investigar os antecedentes que 

afetam a orientação para a marca sob o aspecto dos recursos organizacionais. Para isso, 

utiliza-se a VBR como fundamentação teórica. 

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

Diante das considerações iniciais, o projeto definiu como a sua questão de pesquisa 

entender: o que alicerça o desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca? 

 

1.2 Objetivo geral 
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O objetivo geral do estudo será o de identificar que recursos e capacidades da empresa 

são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca.  

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos, estão definidos: 

a) entender o conceito de empresa orientada para a marca praticado pelos gestores das 

empresas; 

b) caracterizar os recursos e capacidades estratégicos no desenvolvimento e 

manutenção da orientação para a marca das empresas participantes da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que se relaciona com o problema de 

pesquisa e com os objetivos do estudo. Está estruturado em quatro seções: na primeira delas, 

discorre-se sobre marca corporativa e organizações orientadas para a marca (brand-oriented 

companies); na segunda, apresenta-se a fundamentação teórica da VBR, com foco na 

conceituação de vantagem competitiva, criação de valor e recursos e capacidades; na terceira, 

apresenta-se como a marca corporativa é tratada no contexto da VBR; e na última, apresenta-

se como a organização para a marca é tratada no contexto da VBR.  

 

2.1 Marca corporativa e organizações orientadas para a marca  

 

A importância e o valor das marcas corporativas têm sido aludidas na literatura 

acadêmica há um período considerável de tempo (HOTCHKISS; FRANKEN, 1923; 

KENNEDY, 1977). Porém, segundo Balmer e Gray (2003) foi apenas em torno do início dos 

anos 1990 que o termo “marca empresarial” (company brand) ganhou evidência, tanto na 

literatura quanto na prática gerencial. Pesquisadores passaram a argumentar que, dentre as 

marcas geridas por uma organização, a marca empresarial seria a mais importante e sua 

gestão deveria ser de responsabilidade do alto chefe executivo da organização (BERNSTEIN, 

1989; KING, 1991).  

Porém, o assunto só despertou amplo interesse da academia a partir de meados da 

década de 1990, quando Balmer (1995) apresentou o conceito de “marca corporativa”, 

definindo-o como um elemento envolvido na gestão da identidade da organização, que 

representa sua estratégia, sua filosofia, sua história, sua cultura e seus valores. Desde então, 

uma literatura distinta em relação às marcas de produtos e serviços emergiu, o que refletiu a 

crescente importância atribuída à marca corporativa como uma categoria particular na gestão 

da marca (KELLER, 1998; KELLER; AAKER, 1998; DE CHERNATONY, 1999; 

MAAUTHUIS, 1999; AAKER; JOACHIMSTHALER, 2000; AAKER, 2004; BALMER, 

1995; HATCH; SHULTZ, 2001; KAPFERER, 2002; KING, 1991; KNOX; BICKERTON, 

2003; HOLT et al., 2004; BALMER; GRAY, 2003; SCHULTZ; HATCH, 2003; URDE, 

1994).  

Autores passaram a enfatizar a mudança de foco das marcas de produtos e serviços 

para as marcas corporativas, tanto na teoria como na prática (KNOX; BICKERTON, 2003; 

DE CHERNATONY, 2001; HARRIS; DE CHERNATONY, 2001; LEITCH; 
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RICHARDSON, 2003). Hatch e Schultz (2001) citam como exemplos dessa mudança as 

marcas Disney, Microsoft e Sony, que passaram a promover prioritariamente suas marcas 

corporativas em detrimento das marcas de produtos. Marshall e Wise (2013) apontam que a 

mesma orientação estratégica foi tomada por grandes organizações como P&G e SC Johnson, 

por meio do aumento da visibilidade de seus logotipos e mensagens corporativas. Segundo os 

autores, mesmo a líder de marketing de produtos Coca-Cola tem enfatizado sua história de 

marca, com o lançamento de um novo site corporativo com foco nos valores e na missão da 

organização. Kahn (2009) cita o movimento, então recente, realizado pela Unilever que 

deixou de se apoiar unicamente em marcas de produtos individuais e passou a incluir a marca 

corporativa nas embalagens e na comunicação dos produtos como forma de endosso. Marshall 

e Wise (2013) afirmam que essa mudança ocorreu em várias indústrias, das quais 

ExxonMobil, Dow, Google e IBM são marcas representantes.  

Segundo Hatch e Schultz (2003) a organização como um todo configura-se como forte 

candidata para se tornar uma marca, pois uma marca corporativa de sucesso transmite 

credibilidade, autenticidade, ética e expertise. Os autores argumentam que, na medida em que 

a corporação, e não seus produtos e serviços, torna-se o foco, os valores que ela representa 

tornam-se elementos-chaves para a diferenciação estratégica.  

De Chernatony (2001b) define a marca corporativa como um conjunto de valores 

funcionais e emocionais que prometem aos stakeholders uma experiência particular. Para 

Knox e Bickerton (2003) a marca corporativa é uma expressão visual, verbal e 

comportamental do modelo de negócios de uma organização. Essa visão mais ampla reflete o 

fato de que uma marca corporativa se expressa de inúmeras formas, não só por meio de 

atividades ou programas de marketing, mas por meio de todas as atividades da organização. 

Marcas corporativas e marcas de produto e serviços distinguem-se principalmente na 

forma como são geridas (BALMER, 2001). As marcas corporativas não são apenas 

representações visuais como nome e logotipo, mas também de história, valores, reputação e 

pessoas (IND, 1997) e é comunicada para todos os públicos de interesse (stakeholders) por 

meio de variadas facetas, enquanto que a marca de produto é comunicada principalmente para 

o consumidor final, por meio de publicidade e propaganda (HATCH; SCHULTZ, 2003). 

Outra diferença importante é que marcas de produtos tendem a se tornar muito similares com 

o tempo, o que não ocorre com as organizações, pois possuem características únicas 

(AAKER, 2004). Ou seja, o crescimento do uso da marca corporativa também é uma resposta 

à imitação e homogeneização de produtos, bem como à fragmentação de mercados (KHAN, 

2009).  
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De forma similar, para Balmer e Gray (2003) a principal diferença é que as bases das 

marcas corporativas são estabelecidas por valores e afinidades dos fundadores da empresa, 

seus gestores e colaboradores, ao passo que os valores associados às marcas de produtos são 

criados e geridos por atividades de marketing e propaganda. De acordo com os autores, a 

gestão da marca corporativa deve envolver todos os stakeholders, pois esse tipo de marca 

representa valores que proporcionam uma imagem de qualidade, consistência e confiança para 

todas as partes interessadas.  

Urde (1994) conduziu uma série de estudos sobre práticas corporativas entre 1990 e 

1993, tendo apresentado o termo “orientação para a marca” (brand orientation) para explicar 

o fenômeno em que organizações utilizam a marca corporativa como o centro balizador de 

todas as principais decisões da organização. No entanto, o autor apenas propôs uma definição 

para o termo cinco anos depois, designando-o como as atividades de criação, 

desenvolvimento e proteção da identidade da marca corporativa, conduzidas pela organização 

durante o processo de contínuas interações com os consumidores-alvo, com o objetivo de 

atingir uma vantagem competitiva duradoura (URDE, 1999).  

Gromark e Melin (2011) expandiram a definição de Urde (1999), enfatizando que a 

orientação para a marca requer uma abordagem deliberada em relação à construção da marca, 

em oposição à abordagem ad hoc, comum em diversas organizações (GROMARK; MELIN, 

2005; BAUMGARTH, 2009). Urde, Baumgarth e Merrilees (2011) apresentam uma 

conceitualização mais prático-gerencial, ao afirmarem que a gestão orientada para a marca se 

trata de um direcionamento organizacional estratégico, no qual as empresas buscam aumentar 

a competitividade por meio da construção do valor ou patrimônio da marca (brand equity), ou 

seja, consideram a construção da marca corporativa como parte essencial de suas atividades. 

A missão e a cultura corporativa em uma empresa orientada para a marca giram em torno da 

construção da marca, e a operação da empresa gira em torno da criação e manutenção dessa 

marca (URDE; BAUMGARTH; MERRILEES, 2011).  

Urde (1994, 1999), Gromark e Melin (2011) e Urde, Baumgarth e Merrilees (2011) 

adotam a abordagem comportamental das orientações estratégicas de negócios, que se 

concentra na orientação em termos de comportamentos e atividades implementadas. Em 

contraste, Hankinson (2001b, p. 231) adota a abordagem filosófica (EVANS; BRIDSON; 

RENTSCHLER, 2012), ao definir a organização para a marca como "a medida em que as 

organizações se consideram marcas e uma indicação de quanto (ou quão pouco) a organização 

aceita a teoria e a prática do Branding". Hankinson (2002) refina seu conceito e enfoca a 

extensão em que a marca está incorporada no pensamento da organização e é refletida nos 
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valores organizacionais. Segundo Evans, Bridson e Rentschler (2012), apesar de louvável, o 

conceito de Hankinson (2002) é pouco claro quanto a esse construto. 

Ewing e Napoli (2005, p. 842) tentam conciliar as abordagens filosófica e 

comportamental com o conceito de orientação para a marca como "o processo organizacional 

de gerar e sustentar um senso compartilhado de marca que proporciona valor superior às 

partes interessadas e desempenho superior à organização".  

O presente projeto adota a abordagem comportamental e considera a orientação para a 

marca como uma orientação estratégica de negócios (MORGAN; STRONG, 1998; NOBLE et 

al., 2002), a qual reflete os comportamentos estratégicos implementados por uma empresa 

para criar as ações apropriadas para o desempenho superior contínuo (HULT; KETCHEN, 

2001; SLATER et al., 2007). 

Esse novo conceito desafiou inicialmente um dos mais estabelecidos paradigmas no 

campo da administração estratégica durante 50 anos, o da orientação para o mercado (market 

orientation), segundo o qual o propósito principal do negócio está na satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores (BAUMGARTH; MERRILEES; URDE, 2013). Segundo 

Urde (1999) a orientação para a marca estabelece um patamar mais sofisticado de gestão, se 

comparado ao modelo tradicional orientado somente para o mercado. A orientação para o 

mercado constitui um foco essencialmente externo, em que a marca é tratada como elemento 

secundário, que responde e se adapta incondicionalmente aos desejos e necessidades dos 

consumidores. Essa orientação estratégica pode prejudicar o valor da marca como expressão 

da identidade corporativa no longo prazo e, consequentemente, dificultar o ganho de 

vantagem competitiva por meio da construção da marca (URDE, 1999).  

Harrison-Walker (2009) argumenta que uma organização não pode apenas focar na 

marca e ignorar as necessidades dos consumidores. Segundo o autor, as abordagens 

estratégicas (brand orientation e market orientation) não só não são mutuamente exclusivas, 

como a orientação para a marca impacta positivamente na eficácia de uma estratégia de 

marketing.  

Alguns autores defendem que a orientação estratégico-gerencial não é a única que 

explica o sucesso de marcas corporativas. Leão et al. (2015) afirmam que o êxito de muitas 

marcas pode ser alcançado pela adoção de uma lógica “não convencional”, por meio de uma 

construção empreendedora de marca, pautada, sobretudo, pela intuição. Os autores 

conduziram um estudo empírico com a marca brasileira Chili Beans para ilustrar o fenômeno.  

Dentro do panorama da literatura de orientação para a marca apresentado por 

Baumgarth, Merrilees e Urde (2013), observam-se estudos que se propõem a explicar os 
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resultados e consequências da adoção da orientação para a marca pela organização. Alguns 

sugerem que um alto nível de orientação para a marca produz marcas mais fortes, com altos 

índices de brand equity (HANKINSON, 2001; REID; LUXTON; MAVONDO, 2005; URDE, 

1994; WONG; MERRILEES, 2005) e melhor desempenho financeiro (GROMARK; MELIN, 

2011; WONG; MERRILEES, 2007). Gromark e Melin (2011) fornecem evidência empírica 

da relação significantemente positiva entre gestão orientada para a marca e lucratividade ao 

demonstrarem que, dentre as empresas avaliadas, as mais orientadas para a marca tinham 

quase o dobro de lucratividade em relação às demais.  

Apesar do papel potencialmente crítico da orientação para a marca em termos de 

desempenho nos negócios, “a gestão da marca ainda é um campo de estudos jovem e sobre o 

qual só se mostrou real interesse na última década do século anterior” (KRAKE, 2005, p. 

228). Embora o número de estudos que explorem a orientação da marca esteja aumentando, 

estudos que investiguem que elementos do contexto organizacional sustentam a orientação 

para a marca ainda são limitados (BRIDSON; EVANS, 2004). Hankinson (2001a) discutiu os 

antecedentes da orientação da marca no setor de caridade e Wong e Merrilees (2005) 

estudaram os fatores que afetam a orientação para a marca em pequenas e médias empresas.  

Novos estudos empíricos que relacionem o contexto organizacional com a orientação 

para a marca são de fundamental importância, já que essa orientação estratégica pode ser 

determinada pelas disponibilidades e restrições organizacionais e estruturais (HALL; SAIAS, 

1980, MORGAN; STRONG, 1998, NOBLE et al., 2002) e que, portanto, a construção de uma 

orientação para a marca está estreitamente relacionada ao contexto organizacional interno 

(URDE, 1994).  

Considerando que o desenvolvimento e a sustentação da marca corporativa é parte 

essencial das atividades de uma organização orientada para a marca (URDE; BAUMGARTH; 

MERRILEES, 2011), este estudo foi desenhado para identificar os antecedentes atuantes na 

orientação para a marca a partir do aspecto dos recursos organizacionais. Tal abordagem parte 

do entendimento de que a construção da marca é feita de dentro para fora e que, portanto, os 

elementos internos envolvidos na orientação para a marca requerem a mesma atenção que os 

elementos externos (TOSTI; STOTZ, 2001).  

Dentre as abordagens utilizadas como suporte teórico, destaca-se a Visão Baseada em 

Recursos (VBR), pois propõe que o contexto interno da organização determina sua orientação 

estratégica ao tratar da importância dos atributos internos específicos de cada organização, ou 

seja, dos recursos e capacidades organizacionais estratégicos (BARNEY, 1991; GRANT, 

1991). Um breve panorama da literatura que relaciona diretamente VBR e orientação para a 
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marca é apresentado no item 2.4. 

 

2.2 Visão Baseada em Recursos  

 

 A Visão Baseada em Recursos (VBR) auxilia na explicação do papel da marca 

corporativa no alcance de um valor duradouro para as organizações (BALMER; GRAY, 

2003). Essa visão situa-se entre as teorias de estratégia e as teorias da organização que 

pretendem explicar as diferenças de desempenho entre as organizações com base na eficiência 

de seus recursos (PETERAF; BARNEY, 2003). Sua origem remonta aos estudos 

organizacionais de Penrose (1959), que sustenta que as empresas podem ser vistas como um 

conjunto de recursos produtivos administráveis.  

Para Johnson, Scholes e Whittington (2007) a VBR está relacionada à exploração da 

capacidade estratégica de uma empresa por meio de seus recursos e capacidades, adotados 

para gerar vantagem competitiva. O princípio central da VBR é que os recursos estratégicos 

de uma organização são geradores de vantagem competitiva sustentável na medida em que 

são heterogêneos em relação a outras empresas e de difícil imitação (WERNERFELT, 1984; 

BARNEY, 1991; PETERAF, 1993). 

 

2.2.1 Vantagem competitiva 

 

Barney (1991) afirma que uma empresa possui vantagem competitiva quando é capaz 

de implementar estratégias que criam maior valor econômico do que as empresas rivais, ou 

seja, sua estratégia se destaca em relação à do concorrente. De forma similar, Peteraf e Barney 

(2003) definem como vantagem competitiva a capacidade de se criar maior valor econômico 

do que o competidor marginal em um determinado mercado. Segundo os autores, esse valor 

econômico é resultado da diferença entre os benefícios percebidos pelos clientes e o custo 

econômico da empresa fornecedora do produto ou serviço. 

Para Amit e Schoemaker (1993) e Diericx e Cool (1989) o fator determinante para 

classificar uma vantagem competitiva é a evidência de retorno financeiro acima da média. 

Collis e Montgomery (1995) sugerem que a vantagem competitiva pode ser vista como uma 

causa do desempenho superior, não somente como a constatação de tal desempenho. Por 

outro lado, Powell (2001) afirma que a obtenção de vantagem competitiva não 

necessariamente garante desempenho superior. 
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A criação e sustentação da vantagem competitiva é um resultado de longo prazo, o 

qual necessita constantemente de investimentos e gerenciamento (DAY; WENSLEY, 1988). 

Para Barney (1991) a sustentabilidade não está relacionada com o período de tempo que a 

vantagem competitiva dura, mas sim, com a possibilidade de duplicação dessa vantagem 

pelos concorrentes. Seguindo essa linha de pensamento, Peteraf e Barney (2003) afirmam que 

caso haja possibilidade do concorrente copiar a estratégia, a vantagem competitiva será 

apenas temporária, caracterizando paridade competitiva.  

 

2.2.2 Criação de valor  

 

Para Peteraf e Barney (2003) a questão do valor está relacionada à capacidade do 

recurso estratégico de gerar valor econômico, seja por meio do atendimento das necessidades 

dos clientes a um dado custo ou da redução dos custos envolvidos na entrega do produto ou 

serviço, o que deve levar à eficiência produtiva e, consequentemente, à condição de vantagem 

competitiva.  

Bowman e Ambrosini (2000) entendem que recursos não criam valor por si mesmos, 

ou seja, o valor criado por meio dos recursos deriva diretamente da ação das pessoas na 

organização. Partindo de uma visão similar, Zubac, Hubbard e Johnson (2010) propuseram 

um modelo com o objetivo de demonstrar a associação entre as capacidades gerenciais, 

técnicas e de marketing de uma organização e a entrega de valor aos consumidores.  

Em contrapartida, Priem (2007) foca o papel do consumidor no processo de criação de 

valor ao abordar a perspectiva da CBE (consumer benefit experienced), segundo a qual o 

valor é experimentado pelos consumidores no momento do consumo. O autor argumenta que 

o aprendizado em relação ao produto ou serviço aumenta a cada experiência de consumo, o 

que favorece futuras decisões de compra. O autor ainda afirma que o papel dos gestores nesse 

cenário é aumentar a criação de valor por meio de mecanismos que valorizem a experiência 

do consumidor ao usar o produto, ou seja, que aumentem o CBE (PRIEM, 2007). 

Lepak, Smith e Taylor (2007) tratam o assunto sob uma perspectiva mais ampla, ao 

questionarem se as atividades envolvidas no processo de criação de valor são sustentáveis no 

longo prazo se o objetivo final da empresa for apenas a maximização do valor para os 

acionistas. Os autores lançam luz sob a problematização do interesse das organizações em 

gerar também valor para outros stakeholders, como colaboradores, fornecedores e a sociedade 

em geral.   
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2.2.3 Recursos e capacidades 

 

Apesar de alguns autores inicialmente terem utilizado o conceito de recursos para 

descreverem apenas os ativos de uma empresa, a maioria usa o termo para designar todos os 

ativos e capacidades de uma organização. Barney e Arikan (2001) e Barney (1991) definem 

que recursos são todos os ativos, capacidades, processos, informações, conhecimento, etc, 

controlados por uma empresa, que permitem criar e implementar estratégias que aumentem a 

sua eficiência.  

Os recursos como insumos produtivos da firma podem ser tangíveis e intangíveis 

(WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991). Recursos tangíveis são aqueles que podem ser 

vistos e quantificados, como instalações industriais e máquinas, matérias-primas e recursos 

financeiros (BARNEY, 1991; GRANT, 2005; HALL, 1993). Recursos intangíveis são 

aqueles que consomem tempo, são difíceis de acumular e fornecem competitividade e 

adaptabilidade. São considerados recursos intangíveis os recursos baseados em informação 

(tecnologia, confiança do consumidor, imagem e marca), aptidões e ativos humanos e 

organizacionais (BARNEY; CLARK, 2007; KNOTT, 2009).  

Grant (2001) diferencia recursos de capacidades, ao afirmar que recursos são 

elementos unitários, enquanto capacidades são grupos de recursos que realizam alguma 

atividade produtiva. O autor acredita que criar capacidades envolve uma complexa 

combinação e coordenação de pessoas e outros recursos, o que torna as capacidades muito 

mais que a integração simples de recursos. Essa afirmação é complementada por Smith 

(2008), ao defender que as capacidades da empresa são responsáveis pela aplicação eficiente 

dos recursos disponíveis. O autor ainda afirma que as capacidades são as atividades que a 

empresa pode fazer de maneira previsível, repetida e com eficiência, garantindo o 

fornecimento contínuo de um produto ou serviço. 

Helfat e Peteraf (2003) conceituam a capacidade organizacional como a habilidade de 

uma organização para executar um conjunto de tarefas, utilizando os recursos 

organizacionais, com um objetivo definido. De acordo com as autoras, uma capacidade para 

ser criada precisa de um objetivo específico, uma equipe organizada, bem liderada e que tenha 

condições de conseguir os recursos necessários para formação dessa capacidade.  

Para identificar os recursos considerados como estratégicos para a obtenção da 

vantagem competitiva sustentável, Barney (1991) desenvolveu o modelo conhecido pela sigla 

VRIN (valor, raridade, inimitabilidade e não substituibilidade). Barney e Clark (2007) 
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atualizam o modelo para VRIO, em que o atributo “não substituível” foi incorporado ao 

“inimitabilidade”, dando lugar ao atributo “organizacional”.  

Barney e Clark (2007) defendem que os recursos valiosos, raros e inimitáveis só 

podem ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável se a empresa estiver organizada 

para explorar o potencial oferecido por esses recursos. Sirmon et al. (2011) propõem o termo 

“orquestração de recursos”, que trata explicitamente do papel dos gestores em efetivamente 

estruturar, combinar e alavancar os recursos organizacionais.  

 

2.3 A marca corporativa no contexto da VBR 

 

Na literatura da VBR a marca aparece como um recurso estratégico intangível (HALL, 

1993, KRISTADL; BONTIS, 2007). Hall (1993) trouxe à tona a importância dos recursos 

intangíveis para a estratégia de negócios ao demonstrar que esses recursos podem ter um peso 

considerável na valoração de mercado de uma empresa. Petrick et al. (1999) defendem que, 

enquanto uma vantagem competitiva é obtida por meio de técnicas de atração de 

consumidores em um mercado-alvo, a vantagem competitiva sustentável resulta de 

capacidades distintivas da organização, em grande parte advindas do poder de seus recursos 

intangíveis, como ativos de reputação, pois são mais difíceis de serem substituídos ou 

imitados por concorrentes do que os recursos tangíveis. 

Balmer e Gray (2003) argumentam que, caso a marca corporativa preencha os critérios 

do modelo VRIN, ela se torna fonte de vantagem competitiva sustentável para a organização. 

Os autores afirmam que a marca é valiosa na medida em que modifica a percepção do 

público-alvo a respeito do nível de qualidade e do desempenho da organização. A literatura 

demonstra que o valor de uma marca corporativa pode se manifestar de diversas outras 

formas. Como exemplos: a marca tem um valor latente em termos de capacidade excessiva 

que pode ser aplicada em outros mercados (PETERAF, 1993), provê vantagem à organização 

em encontrar parceiros de risco e investidores (BARNEY; HANSEN, 1994), e pode diminuir 

o impacto dentro da organização em tempos de crise (GREYSER, 1999).  

Uma marca corporativa é rara porque é resultado de uma evolução histórica única, não 

só em relação a características funcionais (qualidade, desempenho, familiaridade e 

predictabilidade), como também em relação a elementos intangíveis, como imagens e 

símbolos, que passam a representar com o tempo os valores corporativos (BALMER; GRAY, 

2003). Esses valores têm suas raízes na identidade da organização (BALMER, 2001b) e na 

sua cultura (HATCH; SCHULTZ, 2001). A raridade, então, resulta da complexidade e da 
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gestão da marca ao longo do tempo, e como resultado, não podem existir duas marcas 

idênticas (BALMER; GRAY, 2003). 

Segundo Balmer e Gray (2003) uma marca corporativa também é difícil, quando não 

impossível, de imitar por duas principais razões: os elementos de expressão da marca (nomes, 

cores, logotipos, música, etc.) são geralmente protegidos legalmente, além da substância 

subjacente à marca corporativa ser intangível e, consequentemente, difícil de replicar. A 

característica da não substituibilidade é a mais difícil de ser analisada, pois sempre há o risco 

da marca corporativa perder espaço para um competidor (DIERICKX; COOL, 1989). A 

estratégia primordial para proteger a marca da depreciação, para Balmer e Gray (2003), é o 

contínuo investimento em fatores de criação de valor e de diferenciação para a marca. 

 

2.4 A orientação para a marca no contexto da VBR 

 

Na visão de Evans, Bridson e Rentschler (2012) a orientação para a marca é uma 

integração do conceito de marca com a literatura derivada da VBR. Nesse contexto, a marca 

corporativa é um dispositivo integrador e alinhador dos recursos da organização (DE 

CHERNATONY, 1999; MOSMANS; VAN DER VORST, 1998). 

Urde (1999) menciona que empresas orientadas para a marca podem integrar seus 

recursos internos para criar competência de marca (brand competence). Sob o ponto de vista 

da VBR (GRANT, 1991; BARNEY et al., 2001), a competência da marca constitui uma 

competência de ordem superior (COLLIS, 1994; DANNEELS, 2008), pois integra os vários 

recursos internos de uma organização. Conseqüentemente, o estabelecimento da orientação 

para a marca está sujeito à organização possuir recursos e capacidades adequados para esta 

finalidade (HUANG; TSAI, 2013). 

Huang e Tsai (2013) argumentam que as organizações não podem se transformar em 

empresas orientadas para a marca até que sejam feitos arranjos sistemáticos adequados em 

três elementos internos: cultura, estrutura e recursos.  

Com relação à cultura organizacional, estudos indicaram que é importante o 

estabelecimento de uma cultura da marca (DAVIS; DUNN, 2002; MITCHELL, 2002; 

TOSTI; STOTZ, 2001). Consequentemente, o estabelecimento da orientação para a marca 

está intimamente relacionado com a cultura organizacional (HANKINSON, 2001a). De forma 

similar, Tybout e Calkins (2006, p. 221) defendem que a construção de uma organização 

orientada para a marca se inicia com uma cultura interna “criada para sustentar a marca e suas 

promessas e representações implícitas, e assim, torná-la a razão de ser de todos”. 
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No tocante à estrutura organizacional, Urde, Baumgarth e Merrilees (2011) afirmam 

que a orientação para a marca requer a combinação de conhecimentos e habilidades de 

colaboradores de vários departamentos internos para que os valores fundamentais da marca 

sejam cumpridos. Portanto, a comunicação e a integração interdepartamental são necessárias 

(EWING; NAPOLI, 2005). No que diz respeito aos recursos, estudos anteriores indicaram 

que as empresas não podem estabelecer a orientação para a marca até que possuam recursos 

abundantes (WONG; MERRILEES, 2005) e a capacidade de criar diferenciação de produto 

(BRIDSON; EVANS, 2004; REID et al., 2005; WONG; MERRILEES, 2005). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Estratégia da pesquisa  

 

Para este projeto foi adotada a metodologia qualitativa de natureza descritiva e 

exploratória. De acordo com Flick (2004) quando os fenômenos são estudados em sua 

complexidade e totalidade em seu contexto, e quando os campos de estudo não são situações 

artificiais em laboratório, mas sim as práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana, a 

solução para o problema é buscada na pesquisa qualitativa, conforme adotada neste estudo. 

Segundo Godoy (1995), o método qualitativo é o mais adequado quando o pesquisador 

lida com problemas pouco conhecidos e busca apoio na compreensão do fenômeno como um 

todo. A autora argumenta que a pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, é capaz de captar 

nuances que não seriam compreendidas em uma abordagem quantitativa. Patton (2002) afirma 

que uma descrição rica fornece a base para a análise qualitativa e com elaboração de 

relatórios, além de remeter o leitor para o ambiente em que foi descrito o estudo. Conforme 

Collis e Hussey (2005) o estudo descritivo busca a identificação e obtenção de informações 

sobre as características de um determinado problema ou questão.  

O estudo exploratório é indicado quando há poucos estudos anteriores que se refiram à 

questão de pesquisa – no caso, recursos e capacidades que alicerçam a orientação para a 

marca – e tem como objetivo identificar padrões ou ideias e não de testar ou confirmar 

hipóteses (COLLIS; HULLEY, 2005). A Figura 1 representa um framework resumido do 

projeto. 
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Figura 1 – Framework do projeto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.2 Ambiente da pesquisa 

 

Para obter dados que permitissem responder à questão de pesquisa, o primeiro critério 

de escolha das organizações objeto da pesquisa foi a presença de suas marcas corporativas no 

ranking oficial mais recente da consultoria multinacional Interbrand, que desde 2001 divulga 

anualmente o ranking das Marcas Brasileiras Mais Valiosas. Determinado a partir de uma 

metodologia certificada e desenvolvida em 1988 em parceria com a London Business School, 

o ranking é resultado de estudos que analisam e inter-relacionam performance financeira, 

percepção e influência das marcas junto aos consumidores. Após esse primeiro filtro, a 

seleção priorizou a diversidade de empresas com relação ao segmento de atuação, conforme o 

Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Perfil das empresas pesquisadas 

Empresa/Grupo Setor(es) de atuação 

A Alimentícia, atacadista, varejista, e-commerce 

B Educacional 

C Higiene e beleza 

D Predial, infraestrutura, irrigação e industrial 

E Produção de etanol e açúcar, geração de energia, 
distribuição e comercialização de combustíveis 

F Siderurgia, cimento, celulose, energia, financeiro 
e produção de suco de laranja 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Além disso, a escolha considerou a capacidade das organizações pesquisadas de 

representar a relevância do fenômeno em termos de variedade das experiências e 

envolvimento dos participantes (FLICK, 2011).  

Foram entrevistadas pessoas representativas do ambiente do estudo (RICHARDSON 

et al., 1999), mais especificamente, seis executivos de empresas diferentes, diretamente 

envolvidos com as decisões de orientação para a marca – detentores de conhecimentos 

suficientes para fornecerem os dados necessários para responder o problema de pesquisa 

(VERGARA, 2007). Para se obter as seis entrevistas, foram feitos aproximadamente quinze 

convites formais a executivos de quinze diferentes empresas, de diferentes setores. Todos os 

convites foram realizados via e-mail, mesmo os que envolveram acessibilidade do 

pesquisador por meio de contatos pessoais.  
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Todos os seis entrevistados foram bastante receptivos à contribuição com a pesquisa 

com a condição de sigilo na identificação das pessoas e da empresa, condição que pareceu 

favorecer a abertura de informações e o conforto dos entrevistados. Para identificação dos 

entrevistados utilizou-se a codificação A, B, C, D, E e F, que também correspondem às 

empresas as quais representam, apresentadas acima no Quadro 1. Os perfis detalhados dos 

entrevistados são apresentados no Quadro 2 abaixo. 
 

Quadro 2 – Perfis dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 Instrumento e coleta de dados 

 

De acordo com a perspectiva do estudo exploratório descritivo, a técnica de coleta de 

dados utilizada foi a de entrevista em profundidade, baseada em roteiro semiestruturado 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2001) com perguntas abertas (apresentado no Apêndice A), o que 

permitiu se captar produtivamente os depoimentos dos entrevistados acerca de suas 

experiências, opiniões, sentimentos e conhecimento (PATTON, 2002).  

O método permitiu ao pesquisador a flexibilidade de reordenar e explorar os temas 

conforme lhe pareceram convenientes, com o intuito de retirar o máximo dos entrevistados no 

que se refere aos objetivos da pesquisa (LEE, 1999; GODOI; MATTOS, 2006). Para Manzini 

(1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada foca em um assunto sobre o qual se elabora 

um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer 

emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

 

 

Entrevistado(a) Sexo Idade Posição 

A Feminino 38 anos Gerente de marca institucional e promoções 
B Masculino 49 anos Diretor de marca e planejamento estratégico 
C Feminino 40 anos Gerente de marca e criatividade 
D Feminino 34 anos Diretora de marketing e comunicação 
E Feminino 35 anos Diretora de marca e comunicação 
F Masculino 43 anos Diretor de marca corporativa 
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3.4 Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados obtidos, o material coletado foi submetido aos 

procedimentos sistemáticos propostos por Bardin (2011). Segunda a autora, a pré-análise 

corresponde à fase de organização e tem por objetivo sistematizar as ideias iniciais e torná-las 

operacionais. Dessa forma, as gravações das entrevistas foram transcritas integralmente para 

viabilizar as fases seguintes. Gibbs (2009) argumenta que a transcrição das entrevistas confere 

precisão e fidelidade na análise dos dados. Este processo possibilitou a leitura flutuante dos 

textos. 

A etapa de exploração do material consistiu em destacar nas transcrições das 

entrevistas as unidades de registro, ou seja, as palavras-chaves, expressões e frases mais 

relacionadas à unidade semântica de cada pergunta. Em seguida, essas unidades foram 

transpostas para uma matriz, reproduzida no Apêndice C, que continha as perguntas na 

primeira coluna e nas demais colunas, à direita, as unidades semânticas correspondentes a 

cada entrevistado. Esse procedimento correspondeu à preparação para a categorização 

(BARDIN, 2011) que decorreu da codificação (FLICK, 2004). 

O tratamento dos dados foi iniciado com base nas unidades semânticas, distribuídas na 

matriz. Foram realizadas diversas leituras horizontais, elegendo-se uma pergunta de cada vez 

e confrontando as unidades semânticas de cada respondente para se elaborar os temas mais 

relevantes, por meio de sínteses. Ao final desse procedimento obteve-se uma relação dos 

temas mais aderentes, agrupados de acordo com os objetivos específicos do estudo dos quais 

haviam decorrido as perguntas. 

O procedimento seguinte consistiu na elaboração das categorias, definidas a 

posteriori, que deram a estrutura básica para a análise do material, conforme ilustra o 

Apêndice C, e que, segundo Bardin (2011), tem como primeiro objetivo fornecer por meio de 

condensações uma representação dos dados brutos. Para esse procedimento foram obedecidos 

os critérios para uma categorização produtiva (BARDIN, 2011): 1- exclusão mútua, em que 

uma unidade de registro só pode ser associada a um código; 2- homogeneidade, que 

estabelece a associação a apenas um código; 3- objetividade e fidelidade, que estabelecem os 

critérios de entrada nas categorias; 4- produtividade, a categorização que oferece novos 

insights. As categorias que resultaram do tratamento dos dados são apresentadas no próximo 

capítulo.  
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3.5 Consistência, credibilidade e qualidade da pesquisa 

 

De acordo com Flick (2011) a qualidade de uma pesquisa está no equilíbrio entre a 

constância nas entrevistas, garantida pelo roteiro adotado, e a flexibilidade em sua aplicação. 

Para garantir a consistência da pesquisa, inicialmente foi utilizada a matriz de amarração 

(MAZZON, 1981), de maneira que as perguntas mantivessem uma conexão imediata com o 

referencial teórico de pesquisa e, consequentemente, com os objetivos específicos. A referida 

matriz está apresentada no Apêndice B. 

Patton (2002) sugere que o pesquisador mantenha atenção às distorções que possam 

ser geradas na etapa de planejamento da pesquisa. Seguindo sua sugestão, o roteiro foi 

submetido a um pré-teste, com o objetivo de verificar se as perguntas tinham condições de 

levar a resposta à questão de pesquisa tanto do questionário e se desempenho do pesquisador 

seria adequado. Graças ao retorno positivo, decidiu-se aproveitar as respostas, e por isso, 

incluir essa entrevista-teste na pesquisa. Assim, praticamente não houve necessidade de 

ajustes no roteiro e na abordagem em campo. Todas as demais entrevistas também foram 

consideradas de qualidade satisfatória por fornecerem os dados necessários para prosseguir 

com a etapa de análise, uma vez que alguns dados começaram a se repetir a partir da terceira 

entrevista. 

Para garantir a credibilidade, Patton (2002) e Gibbert e Ruigrok (2010) sugerem que a 

aplicação do método seja demonstrado de maneira rigorosa e transparente. Desta maneira, 

cada procedimento adotado desde a coleta dos dados, transcrição e categorização até a análise 

e conclusão foram descritos de forma clara e objetiva. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após os procedimentos apresentados no capítulo anterior, procedeu-se à análise dos 

depoimentos. Para orientar esta fase e manter a conexão com os objetivos específicos da 

pesquisa, foi elaborado o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Categorias resultantes da análise dos dados  

Objetivos Categorias 
1. Entender o conceito de empresa orientada 
para a marca praticado pelos gestores das 
empresas 

Orientação para a marca: conceitual e prático-gerencial 

2. Caracterizar os recursos e capacidades 
estratégicos no desenvolvimento e 
manutenção da orientação para a marca 

Valores fundamentais sólidos e manifestos 

Ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado 

Estrutura integrada com gestão focada e pessoas-chaves 
representantes da marca 

Capacidade de atuar de forma consistente nos pontos de contato 

Capacidade de gerar benefícios emocionais e simbólicos para 
os stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme apresentado no Quadro 3, cada objetivo específico intitula um subitem 

adiante, sendo as categorias correspondentes analisadas em relação aos depoimentos dos 

entrevistados e à fundamentação teórica proposta para este estudo. 

 

4.1 Entender o conceito de empresa orientada para a marca praticado pelos gestores das 

empresas 

 

De acordo com as respostas obtidas nas entrevistas foi possível elaborar uma categoria 

relacionada ao primeiro objetivo específico. Pôde-se notar que a orientação para a marca, em 

todos os casos, é um conceito de natureza dupla, que envolve a clara presença de diretrizes 

representativas da marca na organização e a aplicação dessas diretrizes em todas as esferas de 

atividade organizacional. A forma como estes aspectos compõem a orientação para a marca é 

detalhada a seguir. 
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4.1.1 Orientação para a marca: conceitual e prático-gerencial  

 

Esta categoria concilia as abordagens de orientação para a marca destacadas no 

referencial téorico, quais sejam, a abordagem filosófica (HANKINSON, 2002) e a abordagem 

comportamental (URDE, 1994, 1999; GROMARK; MELIN, 2011; URDE; BAUMGARTH; 

MERRILEES, 2011). De acordo com as falas dos entrevistados, uma organização orientada 

para a marca conta não só com a presença de elementos conceituais que fazem parte da 

cultura da organização, mas também se faz necessário que esses elementos sejam colocados 

em prática por meio das atividades desenvolvidas. Essa dualidade da orientação para a marca, 

entre teoria e prática, ou conceituação e aplicação, fica evidente nas seguintes falas dos 

entrevistados: 

 
Quando ela tem uma proposta de valor e ela entrega essa proposta de valor. Isso em 
tudo o que se faz. Você tem que aplicar esses valores. (entrevistado A) 
 
Se a empresa não estiver norteada por um pensamento de marca, ela não vai... ser 
orientada para a marca. O trabalho de marca é de dentro para fora. Da essência para 
expressão. Do pensamento para execução. (entrevistado C) 
 
O que define os valores é a missão e isso tem que ser aplicado no seu dia a dia. [...] 
Não adianta vir tudo bonitinho, com o design impecável, e com aquelas diretrizes de 
missão, visão, valores e tudo, se você não consegue aplicar aquilo e se você não 
concorda. (entrevistado D) 
 
[...] a empresa F tem um propósito. A marca está na comunidade. [...] você vai 
somando esses pedaços, trabalhando a marca de dentro para fora [...]. (entrevistado 
F) 

 

Nota-se uma variedade de denominações utilizadas para os elementos conceituais 

entre as organizações da pesquisa. Alguns termos citados foram: proposta de valor, missão, 

visão, valores, crenças, essência, pensamento, propósito, pilares, conceitos fundamentais e 

filosofia. Percebe-se que, em alguns casos, muitos desses elementos fazem parte da cultura 

organizacional de forma natural, construídos ao longo do tempo, e a marca é utilizada como 

reforço desses elementos. Outros termos, foram implementados intencionamente, conforme 

relato a seguir: 

 
A empresa queria criar a sua própria história. Então, foi feito o diagnóstico para o 
projeto, que criou uma cultura de marca. [...] a gente precisa começar a expor quem 
nós somos, a nossa história de uma forma simples, porque o que é complexo não nos 
ajuda. (entrevistado E) 
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O entrevistado C cita o termo “implementação de cultura” para indicar que os 

elementos conceituais foram deliberadamente escolhidos, ou seja, são também elementos 

estratégicos reforçados nas ações institucionais dessa organização. Independentemente de 

serem implantados ou não, os elementos conceituais, também denominados na literatura como 

valores fundamentais (AAKER, 1996; BALMER, 2013; BAUMGARTH, 2010), configuram-

se como recursos estratégicos relacionados à cultura organizacional; estão explicados com 

mais detalhes no subitem 4.2.1. 

A dimensão prático-gerencial da orientação para a marca apresenta algumas 

características em comum para os entrevistados. Primeiramente, constata-se que a iniciativa e 

a manutenção dessa orientação estratégica é garantida pelos principais líderes ou fundadores 

dessas organizações, conforme pode ser verificado a seguir: 

 
[...] e é importante que isso seja um direcionamento da alta gestão, que isso seja top 
down. Na empresa A isso é muito forte, muito alinhado com as lideranças. [...] 
entende-se a importância da marca institucional. O trabalho que a gente vem 
desenvolvendo com a marca empresa A só tem sido possível graças à cabeça dessas 
lideranças. (entrevistado A) 
 
E essa orientação, ela vem dos próprios fundadores, mas ela tem que ser 
oficializada, e está alinhada com a direção, com os comitês administrativos, com os 
principais líderes. (entrevistado B) 

 
[...] a mudança da liderança veio para pontuar algumas coisas, para transformar a 
companhia de alguma forma e colocar um traço da própria liderança, de imprimir os 
seus valores, a sua forma de pensar e agir. A marca tem a personalidade de quem 
está na liderança. (entrevistado E) 

 

Estes depoimentos estão em concordância com a visão de Gromark e Melin (2011) 

que consideram a orientação para marca como uma “abordagem deliberada”, ou seja, um 

direcionamento intencionalmente implantado na organização. Além disso, esse papel 

endossante e decisório da alta gestão também é consoante com o pensamento de Urde, 

Baumgarth e Merrilees (2011), que afirmam que empresas orientadas para a marca atribuem o 

processo decisório de gestão da marca à alta gerência, e não aos executivos de nível 

intermediário. 

Ressalta-se o papel da alta liderança de investir financeiramente e levantar recursos 

para as iniciativas ligadas à orientação para a marca, como no caso do entrevistado F, ao 

afirmar que “a alta liderança é quem mais incentiva, que compra essas ideias, que banca”. De 

forma similiar, o entrevistado C afirma: 
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[...] havia um diretor de marketing que tinha, sim, uma cabeça abrangente pra 
importância da marca. Ele bancou o projeto. Então, é preciso ter na alta liderança 
uma pessoa que tem esse papel, porque isto tem de vir de cima. (entrevistado C) 

 

Outra característica da dimensão prático-gerencial foi o aspecto de continuidade, 

atrelada à visão de longo prazo necessária para que a orientação para a marca atinja o objetivo 

de gerar vantagem competitiva duradoura (URDE, 1999). Os trechos dos entrevistados C e E 

elucidam tal constatação: 

 
Esse trabalho é de longo prazo. Depois entrou um segundo desafio, que foi o maior, 
o de não deixar isso morrer, ser um processo vivo e contínuo. (entrevistado C) 
 
[...] é um processo, e não você decidir e de um dia para o outro você está orientado 
para marca. A empresa E está em constante mudança, em constante aprimoramento 
nessa direção. (entrevistado E) 

 

O pensamento de longo prazo enraizado nessas empresas, somado à responsabilidade 

da alta liderança de manter e de investir na orientação para a marca, está em conformidade 

com a visão de Day e Wensley (1988) que afirmam que a criação e sustentação da vantagem 

competitiva é um resultado de longo prazo, o qual necessita constantemente de investimentos 

e gerenciamento. 

 

4.2 Caracterizar os recursos e capacidades estratégicos no desenvolvimento e 

manutenção da orientação para a marca 

 

As categorias que foram elaboradas com referência a este objetivo específico 

relacionam-se ao que Huang e Tsai (2013) consideram como recursos essenciais envolvidos 

na orientação para a marca: cultura, estrutura e outros recursos. Das cinco categorias 

propostas, duas relacionam-se à cultura organizacional, uma à estrutura organizacional e as 

outras duas são capacidades organizacionais. 

 

4.2.1 Valores fundamentais sólidos e manifestos 
 

Essa categoria relaciona-se diretamente à natureza conceitual da orientação para a 

marca e corresponde aos valores fundamentais (core values) ressaltados por inúmeros autores 

(AAKER, 1996; BALMER, 2013; BAUMGARTH, 2010; DE CHERNATONY; 

DALL'OLMO RILEY, 1998; GELDER, 2003; HEDING; KNUDTZEN; BJERRE, 2009; 
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KAPFERER, 2008; URDE, 2009). Tais autores enfatizam a necessidade de organizações 

construírem suas marcas em torno de seus valores fundamentais e argumentam firmemente 

que tais valores devem ser congruentes com as expectativas dos principais interessados na 

organização, os stakeholders.  

Os seus estudos fornecem uma pista significativa de que o sucesso de uma 

organização orientada para a marca é uma consequência direta da internalização desses 

valores fundamentais pelos colaboradores da empresa, ou seja, da vivência prática desses 

valores. A solidez e a comunicação clara desses valores estimulam a confiança dos 

funcionários no que a empresa representa e, por sua vez, reforça significativamente as 

relações entre os públicos internos e externos da empresa. Isso fica evidente nas seguintes 

falas dos entrevistados: 

 
Eu acho que, na medida em que você espalha e perpertua esses valores, as pessoas 
entendem sobre o que é a marca, a que veio [...]. O colaborador sabe o que é 
esperado dele, e isto cria um ambiente de transparência e de honestidade, que acaba 
transbordando para o consumidor final. Se ele é atendido por um colaborador feliz, 
ele sai satisfeito da loja. (entrevistado A) 
 
As pessoas aqui dentro vivenciam essa missão, têm orgulho dessa história e acabam 
repassando isto paro público final, e também pra toda a comunidade. Assim, essa 
história, essa missão contagia. (entrevistado B) 
 
Se você sabe que a empresa é muito voltada a valores. As pessoas, como elas já têm 
enraizado os valores, identificam se as outras agem de acordo ou não de acordo com 
eles. (entrevistado D) 
 
[...] a empresa leva muito a sério esses valores. São um elo de ligação e de 
identificação das pessoas que trabalham aqui. Então, se a seriedade, a transparência 
faz parte da cultura, facilita o trabalho de orientação para marca, porque a reputação 
forte só existe onde existe seriedade, compromisso com a verdade, compromisso 
com os seus valores, com o seu propósito. (entrevistado F) 

 

Osakwe (2016) argumenta que valores fundamentais claramente estabelecidos 

configuram-se como um elemento antecedente para o desenvolvimento da orientação para a 

marca em pequenas empresas em crescimento. A presente pesquisa revela ser um recurso 

essencial também para grandes corporações.  

Nota-se que os tipos de valores fundamentais variam entre as organizações 

pesquisadas, pois enquanto alguns mencionam valores humanos que envolvem o 

relacionamento entre duas pessoas – como acolhimento – outros mencionam valores éticos de 

maior abrangência, que envolvem a relação entre a organização e a sociedade – como 

transparência, seriedade e compromisso social. Os stakeholders envolvidos nesses 

relacionamentos regidos por valores também variam entre o público interno e o externo.  
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A dimensão comportamental desses valores fundamentais (BAUMGARTH, 2009), ou 

seja, a forma como são colocados em prática, é abordada pelos entrevistados por meio de 

exemplos, como se pode observar nas seguintes falas: 

 
[...] toda vez que a gente conversa com o aluno, com o pai ou com uma mãe, sempre 
há uma preocupação em fazer com que todos eles entendam qual é o nosso negócio, 
[...] de contribuir pra que os alunos sejam melhores, que o caráter seja desenvolvido. 
(entrevistado B) 
 
A empresa D, para o mercado, é uma empresa confiável, que trabalha dentro das leis, 
que tem uma preocupação com seus funcionários, é uma empresa ética. Então, se 
houver um problema com o produto, o revendedor sabe que vai ter o seu problema 
resolvido.. (entrevistado D) 
 
[...] no mundo atual com tanta lambança, tanta corrupção, tantas empresas grandes que 
se enrolaram nesse meio [...] a gente tem um jeito de fazer negócios, não admitindo 
certas coisas. Isso reforça uma série de atributos de marca como sendo construídos ao 
longo dos anos e que agora, nesse momento de estresse da economia, do setor 
empresarial, faz diferença. (entrevistado F) 

 

A característica de solidez dos valores fundamentais é colocada pelos entrevistados 

por meio de termos como “enraizado”, “fortes” ou “incorporado”. Pode-se notar que, em 

alguns casos, os valores, embora presentes desde os primórdios da organização, foram 

consolidados ao longo de um projeto para fortalecimento da marca, conforme as seguintes 

falas: 

 
Nós temos os nossos conceitos fundamentais, que são nossos valores, que vêm desde 
lá atrás da sua missão, da visão do fundador. Isso já estava enraizado, mas a gente 
acabou consolidando naquele projeto de branding em 2009, onde também se 
reformulou toda a identidade visual pra marcar essa mudança, e se implementou uma 
série de ações internas. (entrevistado A) 
 
[...] ela tem uma cultura que já era diferente, porque eles já tinham a visão da empresa 
bem escrita, já tinha uma razão de ser, eles já tinham crenças. Então, era um 
pensamento muito incorporado. [...]a empresa já tinha essa predisposição. O resto, 
tudo foi se conectando e ganhando proporção. (entrevistado C) 

 

A característica “manifestos” indica que não basta a simples existência e solidez 

desses valores se estes não estão evidentes para todos os colaboradores. Nesse sentido, a 

comunicação interna e contínua desses valores por meio das mais variadas formas é um fator 

de reforço da orientação para a marca. Os entrevistados mencionam a utilização de alguns 

instrumentos físicos e digitais para a disseminação desses valores, como websites, livros de 

marca (brand books) e manifestos. Percebe-se claramente a intenção dessas empresas em 

propagar os valores por meio desses instrumentos, ilustrada no depoimento a seguir: 
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Esse manifesto hoje está em todo lugar. Nas salas de reunião há um painel com o 
manifesto bem como em todas as demais salas de reunião,  nas nossas estações, nos 
nossos locais de trabalho e nas usinas. Na intranet também, que é fácil de acessar.  
(entrevistado E) 

 

Além de instrumentos físicos ou digitais, os entrevistados revelaram que a 

disseminação e comunicação desses valores é promovida constantemente por meio de 

treinamentos, capacitações e programas. Essas iniciativas configuram-se também como 

processos organizacionais de exploração desses valores como recurso estratégico (BARNEY; 

CLARK, 2007), o que pode ser constatado no seguinte relato: 

 
[...] por exemplo, tem o programa chamado Acolhida, desenvolvido pela área de 
gestão de marca, que é coordenado pelo departamento de RH. Quando a pessoa entra 
na empresa tem que passar por uma integração. Dentro dessa integração é explicado 
como nasceu a empresa B, é feito um tour pelo campus para conhecer tudo o que 
existe, como foi projetado, como era antigamente, como é hoje. Essa imersão com os 
funcionários acaba criando todo esse laço com a instituição. (entrevistado B) 

 

O sistema de valores fundamentais pode ser considerado um recurso raro na medida 

em que é próprio de cada organização. Além disso, os entrevistados mencionam que as 

estratégias mais comuns de mercado focam em desenvolver como apelo de marca outros 

elementos menos intangíveis e mais racionais, como se pode observar nas falas a seguir: 

 
[...] não há outra empresa desenvolvendo esse trabalho como a gente vem fazendo, 
focado nos valores, focado na diferenciação da experiência. Existem concorrentes 
menores, de nicho, que são superfocados, mas que não tem o nosso porte, o nosso 
tamanho e, por isso, eu diria que ainda não existe neles uma marca institucional, nem 
uma cultura para isso. (entrevistado A) 
 
Muitos pais, a maioria, eu diria, procuram as nossas escolas, até as nossas faculdades, 
os próprios alunos procuram por causa desses valores, porque lá fora o mercado, as 
outras instituições batem na mesma tecla de vestibular, ou de preparar para o mercado, 
enquanto a gente procura formar pessoas com caráter. (entrevistado B) 

 

Para algumas das empresas pesquisadas, esses valores estão estreitamente associados à 

história da organização e ao propósito do fundador ao constituir a organização. Os 

entrevistados entendem que esses valores fundamentais geram valor para o consumidor ao 

transmitirem a segurança e a credibilidade que foi construída paulatinamente pela história da 

marca, conforme o trecho a seguir: 

 
A história da empesa transmite os valores e princípios que se quer mostrar do grupo. 
Nós temos uma identidade graças à  história e nós queremos mostrar o que que 
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construiu e de que forma se chegou lá. Isso gera credibilidade e confiança para as 
pessoas. (entrevistado F) 

 

Neste contexto, o estudo de Barney (1991) demonstra que as empresas têm vantagem 

competitiva enquanto forem capazes de criar estratégias que sejam difíceis para seus 

competidores implementarem ou adquirirem. Dessa maneira, os valores fundamentais 

assumem uma posição de destaque na estratégia de orientação para a marca, pois os 

entrevistados indicam que o que é passível de imitação é o discurso baseado em valores, não 

exercício dos valores em si, como pode ser percebido nos trechos a seguir: 

 
É até possível imitar a comunicação, mas se isso não é um valor praticado não tem 
efeito. Só faz parte da comunicação. Hoje em dia a sustentabilidade está na moda, mas 
se ela não for um valor legítimo, ele não será sustentável. (entrevistado C). 
[..] valores você pode colocar lá na declaração da missão, visão, valores,  porém se 
aquilo não é uma verdade para a companhia, não funciona. Você imita o discurso, não 
o valor em si mesmo. (entrevistado F) 
 
O valor da instituição é muito intangível. Ele nasce lá atrás, da história, do seu 
passado. Por isso o projeto de branding só veio para consolidar o que já existia. Ele 
cimentou esses valores e transformou-os em ações, em programas [...]. (entrevistado 
B) 

 

Com base nessa análise, pode-se assumir que os valores fundamentais sólidos e 

manifestos se mostram como um dos principais recursos estratégicos capazes de suportar a 

orientação para a marca das empresas da pesquisa ao reunir todos os atributos do modelo 

VRIO (BARNEY; CLARK, 2007).  

 

  4.2.2 Ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado 
 

Também relacionada à cultura organizacional, essa categoria resulta da soma de dois 

principais temas abordados pelos entrevistados: clima organizacional de proximidade e 

ambiente de colaboração e aprendizado. O primeiro tema relaciona-se a uma série de atitudes 

e comportamentos presentes no relacionamento entre os colaboradores e não são 

necessariamente estimulados por ações institucionais. Alguns entrevistados citam que o bom 

relacionamento entre os colaboradores se assemelha a uma relação de amizade ou de família, 

como se constata na fala do entrevistado B: 

 
[...] muito do espírito empresa B que se vê aqui está relacionado às amizades que são 
feitas aqui dentro, ao espírito de família, às amizades. São pessoas que trabalham há 
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muito tempo aqui no campus. [...] as pessoas estão aqui o dia inteiro com demais 
colegas, acabam se sentido parte da sua família. (entrevistado B) 

 

Esse clima de confraternização parece ser reforçado quando a proximidade transpõe a 

barreira dos níveis hierárquicos, conforme a fala do entrevistado D:  

 

[...] a alta direção e os gestores, conseguem se relacionar com todo mundo, mesmo 
sendo uma empresa muito grande. A gestão é muito próxima do chão de fábrica. O 
presidente circula na fábrica, conversa e sai cumprimentando todo mundo, desde a 
moça que faz a limpeza, a moça que faz o café, até o diretor de uma área 
administrativa, o diretor da fábrica. (entrevistado D) 

 

Esse depoimento é consoante com a visão de Hall (1993), que vê nas ações de 

executivos seniores a principal fonte formadora da cultura organizacional. 

O segundo tema que gerou esta categoria, ambiente de colaboração e aprendizado, 

relaciona-se a atitudes e comportamentos em prol do compartilhamento de conteúdos e 

informações relevantes, estimulados por ações ou programas institucionais, em sua maioria. 

Na empresa B, por exemplo, essas trocas acontecem principalmente por meio de eventos 

corporativos, conforme trecho a seguir: 

 
[...] dada a necessidade de preservar nossos valores, não só internamente como 
externamente, durante os eventos promovem trocas significativas entre pessoas de 
todos os níveis hierárquicos. Às vezes, um problema da área de T.I. pode ser resolvido 
com uma ideia de um professor. (entrevistado B) 

 

Na empresa E a colaboração e o compartilhamento de informações estende-se ao 

processo de decisão para assuntos específicos de cultura, em que a área de gestão de marca dá 

oportunidade a colaboradores de outras áreas opinarem sobre o seu trabalho, conforme a 

seguir: 

 
O processo de decisão que trata dessa parte de cultura é muito democrático. 
Normalmente, antes de apresentar para os diretores, a gente compartilha vários 
projetos entre os líderes de várias equipes, que são pessoas-chaves nesse processo de 
gestão de marca. Então, de certa forma, a empresa como um todo participa do 
processo de decisão para vários aspectos que dizem respeito à marca Empresa E. 
(entrevistado E) 

 

Na Empresa F esse aspecto toma a forma de “cultura de inovação”, nas palavras do 

entrevistado, e se caracteriza pelo estímulo à reflexão, ao pensamento crítico, à diversidade de 
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pensamentos e ideias e à criatividade, o que impacta na geração de valor para o público 

externo. Essa constatação pode ser percebida na fala a seguir:  

 
A cultura de inovação cria um ambiente voltada para a geração de novas ideias, novas 
soluções, centradas no ser humano, em resolver problemas complexos da sociedade. 
Ela estimula a criatividade para que os nossos negócios criem valor para as 
necessidades do mercado, isto é, das pessoas. (entrevistado F) 

 
Essa informação é congruente com a conceituação de cultura de aprendizagem 

organizacional, definida como o grau em que uma empresa é orientada para a melhoria 

contínua por meio do aprendizado, de uma visão filosófica compartilhada e da receptividade a 

novas ideias, com o objetivo de alcançar desempenho superior (CHE-HA; MAVONDO; 

MOHD-SAID, 2014; KOCK; ELLSTRÖM, 2011). Para Croucher et al. (2013) esse tipo de 

cultura cria um clima interno que apoia e promove o desenvolvimento de habilidades nos 

colaboradores por meio de treinamento e outras formas de aquisição de habilidades. 

Percebe-se que esse ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado influencia o 

grau de envolvimento emocional do colaborador com a organização e, consequentemente, o 

grau de motivação. Para a empresa F esse aspecto impactou positivamente alguns indicadores 

externos de mercado, relacionados à reputação da organização como empregadora. Isso fica 

claro no depoimento a seguir: 

 
No ano passado, pela primeira vez, a gente respondeu à pesquisa do “Melhores para 
Trabalhar” e a empresa entrou no ranking. Este ano entramos de novo no rankingtanto 
das melhores para trabalhar quanto nas melhores pra começar a carreira, que é uma 
pesquisa à parte que entrevista só gestores e jovens. Assim, as pessoas que aqui 
trabalham realmente têm um senso de pertencimento e identificação. (entrevistado F) 

 

O entrevistado B associa a satisfação do colaborador diretamente com a satisfação do 

público externo, demonstrando a necessidade da cultura organizacional como recurso, passar 

pelo trabalho interno dos colaboradores para que crie valor para o cliente final. Isso corrobora 

o entendimento de Bowman e Ambrosini (2000) que recursos só criam valor por meio da ação 

das pessoas na organização. Isso pode ser verificado no trecho a seguir: 

 
A gente quer esse colaborador satisfeito com a instituição e que isso se reflita lá na 
ponta para o aluno. Isso tudo gera valor na medida em que, se há um colaborador 
feliz, há um aluno feliz, seja ele de qual unidade, de qual nível de escolaridade, idade. 
(entrevistado B). 
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Devido às características de complexidade e de ambiguidade causal (LIPPMAN; 

RUMELT, 1982), esse tipo de ambiente se configura como um recurso raro e de difícil 

imitação. Tal constatação pode ser verificada na fala a seguir: 

 
Esse mindset ainda é raro entre as empresas, e eu não falo só da concorrência. É uma 
assunto que vem sendo discutido e ganhou mais evidência de uns quatro ou cinco anos 
para cá, mas que ainda não se dá a devida importância, o que dá uma vantagem para 
empresa F, porque ela já está pensando lá na frente. (entrevistado F) 

 
Ao analisar o ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado, foi possível 

identificá-lo como um recurso estratégico. Desse modo, em consonância com o que é 

defendido no estudo de Huang e Tsai  (2013), a cultura organizacional, caracterizada nesta 

pesquisa como valores fundamentais sólidos e manifestos somados a um ambiente de 

proximidade, colaboração e aprendizado, mostra-se um recurso intangível essencial, no 

sentido de garantir a sustentação da orientação para a marca. 

Algumas características da cultura organizacional, como o ambiente de colaboração, 

acabam se refletindo em aspectos de integração da estrutura organizacional, como será visto 

no subitem a seguir.  

 

4.2.3 Estrutura integrada com gestão focada e pessoas-chaves representantes da marca  
 

Os entrevistados mencionam diversos formatos adotados pelas suas empresas para 

promoverem a integração intersetorial, ou seja, entre colaboradores das mais diversas áreas. 

Alguns são encontros rotineiros e práticas de comunicação amplamente adotadas no mercado, 

como reuniões e chamadas telefônicas (calls), o que pode ser verificado no trecho a seguir: 

 
Tem um outro jeito também da gente se aproximar, porque tem um time de vendas 
muito amplo, com quem a gente faz mensamente um call para alinhar estratégias, 
atuação, engajar o time de vendas, em que todo mundo participa, inclusive o time 
administrativo. (entrevistado E) 

 
Nesse sentido, Kahn (1996) e Bonner, Ruekert e Walker (2002) afirmam que a 

integração interdepartamental refere-se à coordenação oficial entre setores, o que inclui 

reuniões presenciais, videoconferências, comunicações telefônicas rotineiras e transferências 

oficiais de informações através de documentos ou cartas. 

Além de práticas convencionais, os entrevistados mencionam como forma de 

integração encontros periódicos com o objetivo de trocar conhecimento ou gerar soluções 
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criativas, como fóruns colaborativos, oficinas de integração e workshops, como se observa 

nas falas dos entrevistados A, E e C: 

 
[...] essa integração é constante, faz parte dos processos. Existem fóruns colaborativos 
aonde são validadas as ações que vão ser tomadas proximamente, um mês, dois 
meses, é muito rápido. Os fóruns são uma maneira de garantir a participação de todos 
sobre algumas questões referente à marca. (entrevistado A) 
 
Há muitas reuniões de times, de grupos, muitos workshop com criativo, pra envolver 
as pessoas. (entrevistado E) 
 
São feitas oficinas para se trabalhar com as pessoas, para que elas se envolvam, 
juntando fornecedores com o pessoal de recursos internos. Existem dois modelos de 
oficina, a de integração, em que se junta os responsáveis por execução e seus 
fornecedores externos, e a de disseminação, com palestras sobre crenças, valores, 
razão de ser, referindo-se à marca. (entrevistado C) 

 

Nota-se que na empresa C a modalidade de oficina envolve não só o público interno, 

como também os fornecedores. Além desses formatos, há encontros locais ou nacionais 

realizados periodicamente, como eventos e convenções, cujo principal objetivo é a troca de 

informações e experiências para disseminação e absorção das melhores práticas 

(benchmarking), como exposto nos trechos a seguir: 

 
[...] são feitas viagens pelo país, onde as experiências são trocadas. O que acontece em 
uma unidade pode ajudar em outra. Então, a gente senta com várias unidades. “Isso 
deu certo na minha, isso não deu certo na minha, eu tentei por aqui...”. (entrevistado 
A) 
 
Os eventos são realizados a cada três meses, onde são reunidos representantes das 
mais diversas áreas da organização para a atualização das novidades de cada área, mas 
também sobre as principais dificuldades, principais problemas que cada área enfrenta. 
(entrevistado B) 

 

Ewing e Napoli (2005) sugerem que a orientação para a marca requer principalmente 

que as atividades de marketing e comunicação estejam integradas para que se possa transmitir 

informações consistentes aos stakeholders externos, como meio de se obter um significado 

único de marca. Essa visão é convergente com a seguinte fala do entrevistado C: 
 

A comunicação com os colaboradores, a comunicação interna, é uma área importante 
de disseminação de valores e treinamento. Ela está muito próxima da área de 
comunicação com os consumidores. As áreas que emitem uma mensagem, elas devem 
estar integradas, ou muito próximas, para que elas estejam comunicando as mesmas 
coisas. (entrevistado C) 
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Percebe-se que um dos principais recursos dessa estrutura organizacional, responsável 

por essa integração é a área de gestão de marca, presente em cinco das seis empresas 

entrevistadas. Para o entrevistado D, apesar de não haver na organização uma área específica 

para a gestão da marca corporativa, na prática, é esse o trabalho que a sua área de marketing 

desempenha, conforme trecho a seguir: 

 
[...] está atrelado ao marketing, mas não existe uma área específica. Ainda não vimos 
uma grande necessidade de separar o marketing de produtos do marketing 
institucional. A gente cuida de todas as marcas, só que a marca institucional tem as 
ações específicas para ela. Não há referência a gestão de marca, mas é o que nós 
fazemos, dentre outras coisas. (entrevistado D) 
 

Para o entrevistado C a existência de uma área focada na gestão de marca é 

fundamental em uma organização orientada para a marca, pois tem o papel de representar e 

disseminar essa cultura que a marca representa, conforme trecho a seguir: 
 

[...] esse é o primeiro passo para uma empresa assumir a orientação para a marca. Isso 
virou uma área, um departamento. Mas se não tiver introjetado nas pessoas, isso fica 
só no departamento, daí o desfio de fazer todo mundo se tornar um gestor de marca. 
(entrevistado C) 

 

As funções exercidas pela área de gestão de marca dentro da estrutura organizacional 

variam entre as empresas pesquisas. Em alguns casos, essas áreas são responsáveis pelo 

desenvolvimento e acompanhamento de programas que objetivam disseminar os valores 

fundamentais das marcas corporativas. Esses programas são realizados em parceria com a 

área de recursos humanos (RH), que geralmente fica responsável pela operacionalização. Isso 

pode ser percebido nas seguintes falas dos entrevistados B e E: 

 
[...] todos os programas e ações que envolvem os valores da marca são criados pelo 
nosso departamento. Aí, depois, cada área ligada a essas ações coordena e executa 
esses programas, sob nossa supervisão indireta, por que eles têm uma certa autonomia 
operacional. Por exemplo, o programa chamado Acolhida, desenvolvido pela nossa 
área de gestão de marca, é coordenado pelo departamento de RH. (entrevistado B) 
 
[...] a gestão da marca da empresa E é muito compartilhada com a área de RH. Então, 
o papel do RH também é muito forte, cuidando da comunicação interna, comunicação 
com os funcionários, disseminação da cultura, treinamento dos funcionários de acordo 
com os valores, o manifesto. A gente concentra a parte de identidade, de cultura, de 
criação e a implementação é do RH. (entrevistado E) 

 

Percebe-se que o grau de autonomia das ações desta área focada varia entre as 

empresas da pesquisa. No caso da empresa A, menciona-se a centralização em que a decisão 
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final sobre certas questões, pertence à área de gestão da marca. Já no caso da empresa E, nota-

se que as decisões finais são compartilhadas e, portanto, dependentes de líderes de outras 

áreas, conforme os relatos a seguir: 

 
A área cria esse ambiente de colaboração, procura dar autonomia também em algumas 
questões, mas a gente centraliza também coisas da marca mesmo, como os valores; a 
parte filosófica é de nossa responsabilidade. Toda mudança, por exemplo, desde 
alteração de fachada de loja, uniforme de funcionários, crachá, tudo que for  tem que 
ser validado pela gestão de marca. (entrevistado A) 
 
[...] todo o processo de decisão passa pelo VP de marca, o VP de RH e o presidente. 
(entrevistado E) 

 

Cinco das seis empresas pesquisadas mencionam que o trabalho da área de gestão de 

marca também envolve a nomeação de pessoas-chaves, pertencentes a diversas áreas e 

unidades de negócio, responsáveis por disseminar os valores fundamentais e representar a 

área de gestão dentro da sua própria equipe. Pode-se observar que essas pessoas apresentam o 

perfil de liderança, conforme os trechos a seguir: 

 
Todas as áreas têm um representante da marca, que pode ou não ser o líder daquela 
equipe, mas todos os departamentos têm alguém nomeado por nós para ser o 
representante da marca empresa A. (entrevistado A) 
 
[...] existe a figura do líder comunicador em cada setor administrativo e também no 
setor pedagógico. Ele é responsável por comunicar essa orientação olho no olho. E ele 
também faz um trabalho de guardião dos valores da empresa B. (entrevistado B) 

 

A descrição das funções pelos entrevistados indica que estes profissionais têm um 

papel de extrema relevância para a integração entre as áreas e, consequentemente, para a 

eficiência da orientação para a marca.  

As narrativas reconhecem que uma estrutura organizacional com as características 

descritas acima, de estimular a integração intersetorial, além de possuir uma área focada em 

gestão de marca, que dissemina representantes de marca por áreas diversas da empresa, é algo 

raro, custoso e difícil de ser imitado pelos concorrentes. Por isso, colocam as empresas da 

pesquisa em vantagem competitiva sustentável, conforme o modelo VRIO. Por último, os 

relatos apontam que as empresas possuem sistemas internos que permitem a exploração 

contínua dessas estruturas integradas.  

Essa análises mostram consonância com o estudo de Huang e Tsai (2013), no qual se 

defende que a efetivação da estratégia de orientação para marca depende do arranjo de 

elementos na estrutura organizacional. Também demonstram convergência com a visão de 
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Urde (1994, 1999) e Urde, Baumgarth e Merrilees (2011) que defendem que, para criar valor 

e garantir vantagem competitiva, as empresas orientadas para a marca têm que combinar e 

integrar os recursos e as capacidades de vários departamentos diferentes, assim como a 

combinação de conhecimentos e habilidades de colaboradores de vários departamentos 

internos para que os valores fundamentais da marca sejam cumpridos. 

 

4.2.4 Capacidade de atuar de forma consistente nos pontos de contato 
 

Ao desenvolverem a capacidade organizacional de atuar com consistência nos pontos 

de contato, as empresas pesquisadas objetivam padronizar a entrega ao longo do tempo para o 

público externo, conforme pode-se observar na fala a seguir: 

 
A gente procura garantir a consistência, a qualidade da nossa entrega em todas as 
escolas, faculdades, cursos, etc., para que o aluno seja acolhido e tratado da mesma 
forma, com humanidade em todos os cantos da instituição. [...] a gente tem a 
preocupação de ser percebido de forma uniforme nas diferentes comunidades. 
(entrevistado B) 
 
[...] é um trabalho contínuo de todas as marcas. O cliente vai à loja e lá a pessoa que te 
atende não olha no seu olho, não olha no seu rosto [...], aí ele diz, “nossa, mas a 
empresa C me parecia uma marca tão especial, mas a pessoa me atendeu tão mal”. 
Então, essa pessoa da ponta tem que dar um atendimento impecável. (entrevistado C) 

 

Alguns entrevistados indicam que a entrega uniforme é uma expectativa gerada no 

consumidor pela própria organização, o que pode ser percebido na seguinte fala do 

entrevistado A: 

 
[...] o tempo inteiro você tem que garantir que essa proposta de valor seja cumprida, 
não só na comunicação, mas sim na experiência do cliente em todas as lojas. Caso 
contrário, o consumidor se confunde, se frustra. (entrevistado A) 

 

Nota-se que, apesar do consumidor final ser o público para o qual as empresas 

tradicionalmente direcionam seus esforços, em alguns casos os entrevistados indicaram que 

elas possuem uma visão mais ampla e procuram considerar todos os públicos de interesse em 

suas atividades de construção de marca. Dessa maneira, a consistência não está relacionada 

apenas à entrega uniforme nos pontos de contato, mas também à entrega que atenda às 

expectativas dos mais variados públicos, o que pode ser constatado nas falas dos entrevistados 

C e F, a seguir: 
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Você não pode só pensar na relação empresa-consumidor. Aqui a gente tem milhões... 
tem uma cadeia enorme. Tem uma comunidade. Aí você tem que pensar o que você 
faz com essa comunidade. Não é só no consumidor. O que você faz com os 
funcionário, o com os fornecedores, como é que você age com eles. (entrevistado C) 
 
[...] a orientação para marca é muito voltada para esse propósito, de gerar valor de 
ponta a ponta, em toda cadeia, para todos os envolvidos com a empresa, os 
stakeholders, que fazem parte desse nosso ecossistema. Com isso, você vai somando 
esses componentes, trabalhando a marca de dentro para fora, procurando gerar valor 
pra colaboradores, parceiros, consumidor final, sem esquecer das comunidades de 
onde você tira essa matéria-prima, onde o seu trabalho gera um impacto enorme. 
(entrevistado F) 

 

Neste contexto, Iglesias e Bonet (2012) afirmam que há um crescente consenso de que 

as marcas só podem ser entendidas sob uma abordagem multistakeholder. Um conjunto muito 

diversificado de stakeholders internos e externos está associado a uma marca, incluindo 

funcionários, fornecedores, mídia ou investidores (SCHULTZ et al., 2005). Assim, a 

construção de uma marca depende fortemente da capacidade da empresa de cumprir sua 

promessa de entrega e de oferecer uma experiência de marca consistente em vários pontos de 

contato para as suas diversas partes interessadas (DALL'OLMO RILEY; DE 

CHERNATONY, 2000; BRODIE et al., 2009).  

Uma das atividades em que a organização deve manter a consistência, enfatizada pelo 

entrevistado C, é a comunicação da marca, mais precisamente o discurso da marca nos canais 

de mídia para o consumidor final, conforme fala a seguir: 

 
Marca é consistência. Você pode expandir, ampliar o seu discurso, mas você tem que 
ter consistência. É a capacidade de comunicar de forma consistente ao longo do 
tempo. “Eu quero construir a sustentabilidade”, então “vamos todos falar disso? Por 
que, se não, a tua comunicação fica confusa. Marca não é só uma campanha. Você não 
constrói marca apenas com campanha. (entrevistado C) 

 

Percebe-se que essa capacidade organizacional de atuação consistente nos pontos de 

contato está estreitamente relacionada à visão de longo prazo, uma das características da 

dimensão prático-gerencial da orientação para a marca, discutida no subitem 4.1.1. 

Os depoimentos demonstram que a capacidade de atuar de forma consistente nos 

pontos de contato da marca com seus públicos de interesse é valiosa e fundamental para a 

estratégia de orientação para a marca, pois a consistência gera credibilidade e influencia na 

construção de uma reputação corporativa sólida, conforme revelado por alguns dos principais 

trechos trazidos em seguida: 
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[...] se você é consistente, você tem credibilidade, você tem verdade no que faz, e o 
cliente percebe. Isso gera valor para o cliente porque ele tem segurança do que ele vai 
receber, do que ele pode esperar da empresa A, seja no Rio, no Tocantins, no sul, onde 
for. (entrevistado A) 
 
[...] no momento em que eu tenho uma imagem de marca forte, uma imagem 
institucional sólida, o aluno sente orgulho de estudar aqui, de fazer parte dessa 
instituição, dessa família empresa B, assim como os seus pais. (entrevistado B) 
 
[...] gera-se valor no momento em que a marca é percebida como verdadeira, como 
coerente, e isso é raro de se encontrar. Se a marca é consistente em todos os pontos de 
contato, seja o consumidor final, seja o lojista, ele vai ter segurança na entrega, ele vai 
saber o que esperar da empresa D. (entrevistado D) 

 

Estes depoimentos estão em consonância com o pensamento de Urde (1999, p. 121) 

para o qual “uma pessoa, assim como uma marca, que se permite ser dirigida pelas opiniões 

dos outros e que adota constantemente qualquer posição que é mais popular, não mantém 

nossa credibilidade por muito tempo”. 

O entrevistado B acredita que a estrutura integrada e a capacidade de atuar de forma 

consistente são recursos estratégicos complementares para a geração de valor para o cliente 

final, conforme trecho a seguir:        

               
A integração está totalmente atrelada com essa questão da consistência. Uma é 
ferramenta para a outra, elas se complementam. É preciso ter uma equipe integrada ao 
longo de todo o processo para ter consistência na entrega, ao longo do tempo, para 
gerar resultados lá na ponta. (entrevistado B) 

 

As entrevistas revelaram que essa capacidade também é rara e difícil de ser imitada, e 

por isso, foram essenciais para que as empresas gerassem valor para os clientes prioritários e 

obtivessem vantagem competitiva sustetável, conforme Wernerfelt (1984), Peteref e Barney 

(2003), Barney e Clark (2007) e Hesterly e Barney (2010). No depoimento a seguir, o 

entrevistado B relaciona diretamente a dificuldade de se imitar essa capacidade com a visão 

de longo prazo presente na estratégia das organizações orientadas para a marca, elemento raro 

nas práticas atuais de mercado: 

 
Se não há orientação para a marca, você se perde em outros indicadores, pois as 
prioridades podem ser outras. Alguém está preocupado com o market share, com o 
lucro no curto prazo, mas nem sempre se dá conta que a consistência é que traz o 
retorno no longo prazo. (entrevistado B) 

 

A análise dos depoimentos também levou ao entendimento de que as empresas da 

pesquisa possuem sistemas e processos internos que permitem a exploração dessa capacidade, 

enquanto recurso estratégico valioso, raro e difícil de ser imitado, conforme relato a seguir: 
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[...] no momento em que você têm os processos bem desenhados, de ponta a ponta, e 
consegue manter pessoas, líderes preocupados e responsáveis pela marca ao longo 
desses processos, você consegue garantir essa entrega consistente. Mas essa é a parte 
mais difícil. (entrevistado C) 

 

O depoimento destacado corrobora as colocações de Helfat e Peteraf (2003), pois 

afirmam que as capacidades são criadas a partir de um objetivo específico e de uma equipe 

adequadamente liderada.  

Os relatos analisados à luz da VBR evidenciam que a capacidade de atuar de forma 

consistente nos pontos de contato caracteriza-se como um recurso estratégico por promover o 

desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca nas empresas da pesquisa. 

 

4.2.5 Capacidade de gerar benefícios emocionais e simbólicos para os stakeholders 
 

Essa capacidade relaciona-se aos resultados para os públicos, dos esforços da 

organização ao desenvolver as atividades de orientação para a marca. Apesar de alguns 

entrevistados citarem a geração de benefícios funcionais para diferentes tipos de públicos, 

como serviço satisfatório para o consumidor (entrevistado A), entregas ágeis e assertivas para 

os lojistas (entrevistado D) e resolução de problemas sociais para as comunidades 

(entrevistado F), percebe-se que os benefícios emocionais e simbólicos são os de maior 

importância neste contexto.  

Tal capacidade é abordada por Bridson e Evans (2004) ao destacarem a capacidade 

simbólica como uma das competências de organizações orientadas para a marca. Os autores 

afirmam que essa capacidade inclui elementos de representação, de emoção, de personalidade 

e de expressão. Observa-se que esses elementos estão ligados à natureza conceitual da 

orientação para a marca discutida no subitem 4.1.1, formada principalmente pelos valores 

fundamentais da marca corporativa. 

O entrevistado A relaciona os benefícios emocionais diretamente à experiência que o 

consumidor final vivencia no ponto de vendas, conforme o trecho a seguir: 

 
[...] a experiência do cliente acontece a partir do momento em que ele entra na loja, 
mas ela não é com o produto, e sim com a marca. Ele espera um atendimento 
diferenciado, encontrar produtos diferenciados, vai encontrar serviços diferenciados, 
talvez conteúdo diferenciado [...]. (entrevistado A) 

 

Neste contexto, a experiência da marca atraiu recentemente muita atenção na literatura 

(BRAKUS; SCHMITT; ZARANTONELLO, 2009). Essa experiência ocorre não apenas no 
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ponto de venda, mas também no momento de consumo dos produtos. Schmitt (2000) afirma 

que os consumidores fazem cada vez mais suas escolhas com base na experiência que o 

produto oferece. É o caso da empresa C, que atua como fabricante de produtos para higiene e 

beleza, e garante os benefícios emocionais e simbólicos por meio da criação de significados 

associados à marca e ao produto, conforme o depoimento a seguir: 

 
O significado está ligado à relevância. O consumidor olha e pensa: “Isso é relevante 
para minha vida? Isso muda o meu jeito de pensar? Muda o meu jeito de ser?”. É 
nesse momento que se cria valor. O xampu é funcional, mas o que ele tem a mais que 
outro xampu? [...] O momento do banho do bebê é um momento de se conectar com 
ele, de tocá-lo, de olhá-lo, de conversar com ele. E aí surgem outras camadas que são 
emocionais, que são filosóficas que levam a outros pensamentos: “nossa, eu só queria 
lavar o cabelo dele, mas olha só quanta coisa legal tem no momento do banho”. Então, 
o consumidor passa a perceber coisas que talvez não tivesse parado para pensar. 
(entrevistado C) 

 

Assim como acontece com a capacidade de atuar de forma consistente nos pontos de 

contato, tratada no subitem anterior, os entrevistados mencionam o envolvimento de outros 

stakeholders, além do consumidor final. Os colaboradores são considerados como um público 

que também é atingido por esses benefícios simbólicos, e que acabam sendo um meio de se 

atingir o público final, conforme trecho a seguir:  

 
Se o colaborador vai em um evento da marca, tem que ser uma pessoa com 
experiência de marca. Se eu consigo gerar uma experiência de marca através dessas 
ferramentas, eu consigo ecoar essas experiências de uma maneira que elas são 
representativas, aí o consumidor vê valor nessa área na medida em que eu enxergo 
isso lá na ponta. 

 

A habilidade de envolver emocionalmente o colaborador com a instituição, 

considerada pelos entrevistados como sentimento de orgulho ou senso de pertencimento, 

também se configura como parte dessa capacidade de gerar benefícios emocionais. Essa 

habilidade é expressada também por termos como “inspirados”, “engajados” e “contagia”, 

conforme as seguintes falas: 

 
Para mim, isso é trabalho de marca. Você investe no conhecimento, na capacitação 
dos teus colaboradores para que eles se sintam inspirados, se sintam engajados e 
motivados a trabalhar pra uma empresa que se preocupa com isso, que banca isso. 
(entrevistado F) 
 
As pessoas aqui dentro vivenciam essa missão, têm orgulho dessa história e acabam 
repassando isso para o público final e também para toda a comunidade. Então, essa 
história, essa missão contagia e atrai pessoas. Isso é bastante utilizado nas campanhas 
institucionais como um apelo de marca. (entrevistado B) 
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As entrevistas corroboram as posições de Hesterly e Barney (2010) de que as 

empresas que possuem e exploram recursos valiosos, raros e custosos de imitar poderão 

desfrutar de um período de vantagem competitiva sustentável, quando da definição e 

implementação de suas estratégias, conforme ficou demonstrado durante a análise dos 

depoimentos. Foi possível verificar também que as empresas da pesquisa estavam organizadas 

para explorar o potencial dessa capacidade (BARNEY; CLARK, 2007) por meio da melhoria 

contínua dos processos. 

Dessa maneira, a análise das entrevistas, revela que os recursos “valores fundamentais 

sólidos e manifestos” , “ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado”, “estrutura 

integrada com gestão focada e pessoas-chaves representantes da marca”, assim como as 

capacidades de “atuar de forma consistente nos pontos de contato” e de “gerar benefícios 

emocionais e simbólicos para os stakeholders” foram caracterizados como estratégicos no 

desenvolvimento e na sustentação da orientação para a marca nas organizações pesquisadas. 

Baseado no modelo VRIO, estes recursos e capacidades foram assumidos como estratégicos 

por terem confirmado suas condições de gerar valor, de serem raros e difíceis de serem 

imitados pela concorrência, e de serem organizacionalmente exploráveis pela empresa 

(BARNEY; CLARK, 2007). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a questão de pesquisa que buscou entender o que alicerça o 

desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca, tendo a Visão Baseada em 

Recursos como fundamentação teórica, é possível admitir que os recursos que guardam 

relação com  a cultura organizacional, como valores fundamentais sólidos e manifestos e um 

ambiente de proximidade, colaboração e aprendizado, uma estrutura organizacional integrada 

com área de gestão e pessoas-chave representantes da marca, assim como as capacidades de 

atuar de forma consistente nos pontos de contato e de gerar benefícios emocionais e 

simbólicos para os stakeholders foram a base para as estratégias que permitiram que as 

empresas estudadas desenvolvessem e sustentassem a orientação para a marca. 

Ficou evidenciado que a orientação para a marca é uma estratégia “de dentro para 

fora”, em que se convertem os valores organizacionais em valores fundamentais da marca e 

estes, por sua vez, são expressados para o públicos externos. Assim, pode-se afirmar que a 

orientação para a marca é uma estratégia baseada nos valores e na cultura da empresa. 

Os valores fundamentais no desenvolvimento e manutenção da orientação para a 

marca das empresas participantes da pesquisa, foram identificados como um dos principais 

recursos intangíveis estratégicos. Tais valores, enraizados na cultura organizacional, refletem-

se nas atitudes, comportamentos e crenças compartilhadas pelos membros da organização, por 

serem claramente manifestados e comunicados por toda a empresa. Eles direcionam a ação e 

o processo de decisão dos colaboradores e criam neles uma identificação com a organização, 

o que gera senso de pertencimento, afetando as liderança, estratégias, estrutura da 

organização, desenvolvimento de produtos, comunicações, dentre outros aspectos.     

Quando as empresas da pesquisa desenvolveram uma posição estratégica na qual a 

missão, a visão e os valores organizacionais foram reunidos na forma de valores 

fundamentais, um passo vital no sentido da orientação da marca foi tomado. Isso significa que 

os valores fundamentais são, em quase todos os aspectos, o centro em torno do qual giram a 

estratégia e o negócio dessas empresas orientadas para a marca. 

Com o objetivo de manter, disseminar e potencializar ainda mais a cultura da marca, 

essas organizações procuram promover a integração da estrutura organizacional, facilitando a 

proximidade, colaboração e aprendizado, criado a partir do bom relacionamento interpessoal e 

de diversas iniciativas institucionais para integrá-los e capacitá-los. Para isso, 

institucionalizaram a gestão da marca para garantir a sua efetividade.   
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Ficou claro pela pesquisa que ser orientado para a marca requer um alto grau de 

integração intersetorial, ou seja, a combinação dos conhecimentos e habilidades de 

profissionais de vários departamentos diferentes, a fim de se cumprir os valores fundamentais 

internamente de forma consistente, possibilitando alcançar a consistência externa por meio da 

coordenação das atividades de diferentes unidades de negócio responsáveis pela publicidade e 

pela comunicação externa.  

Neste sentido, a capacidade de atuar de forma consistente nos pontos de contato 

revelou-se uma capacidade estratégica crítica para a orientação para a marca. Essa 

consistência refere-se à padronização das ações externa ao longo do tempo, que se refletem no 

desempenho dos produtos e serviços que carregam a identidade da marca corporativa ou o 

discurso que ela comunica. Além desta, identificou-se como capacidade estratégica a de gerar 

benefícios emocionais e simbólicos para os stakeholders, estreitamente relacionada com a 

experiência que a marca é capaz de proporcionar. 

Ressalta-se que o alvo da consistência e da geração de benefícios emocionais e 

simbólicos se estende além do consumidor final, abrangendo todos os públicos interessados. 

Isto demonstra que a orientação para a marca é uma estratégia de visão ampla e holística, em 

que a marca corporativa se torna uma plataforma de interação contínua entre a empresa e seus 

mais diversos públicos. A partir dessa análise, pode-se concluir que as duas capacidades 

estratégicas identificadas relacionam-se diretamente com imagem e a reputação que as marcas 

corporativas imprimem na mente dos seus stakeholders.  

Há que se observar que outros recursos e capacidades, não estratégicos, são utilizados 

de maneira integrada com os estratégicos, por exemplo, reuniões e chamadas telefônicas 

(calls) aparecem como recursos vitais na sustentação da integração intersetorial. Todavia, são 

práticas amplamente adotadas no mercado e, portanto, não possuem a característica de 

raridade. Do mesmo modo, a capacidade de atrair e selecionar pessoas alinhadas aos valores 

fundamentais, apesar de essencial para a manutenção da cultura organizacional, é vista como 

algo de baixa dificuldade de implementação, cujo desenvolvimento não encontra barreiras no 

mercado. 

Pôde-se constatar também que orientação para a marca é resultado das escolhas 

conscientes dos principais decisores da empresa. A alta liderança é responsável pela 

iniciativa, pela manutenção e pelo aprimoramento desse modelo de gestão ao longo do tempo, 

realizando investimentos e alocando recursos conforme as necessidades. Isso significa que a 

empresa deliberadamente e ativamente se esforça para administrar os processos que dão o 

valor e significado à marca corporativa.  
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As empresas da pesquisa estão empenhadas no estabelecimento de uma cultura de 

marca e de uma estrutura apropriada com o objetivo de transmitir o posicionamento da marca 

de forma consistente e, portanto, de gerar valores funcionais, mas principalmente, emocionais 

e simbólicos para os públicos interno e externo. Como resultado, elas gozam de alta 

credibilidade, boa reputação e vantagem competitiva sustentável. É importante destacar que a 

singularidade de cada setores não influenciou nas conclusões emitidas, pelo contrário, de 

maneira geral houve uma proximidade os recursos e as capacidades estratégicos identificados 

entre as empresas. 

Além da contribuição acadêmica, espera-se que esta dissertação possa contribuir para 

as reflexões sobre este tema para as empresas que participaram da pesquisa, seja por meio de 

evidências quanto a aspectos relacionados à orientação para a marca que não tenham ainda 

sido conhecidos ou percebidos pelos executivos, seja insights que ocorreram na medida em 

que eram entrevistados e interagiam com o pesquisador, conforme evidenciado nas gravações 

de algumas entrevistas. Destaca-se a crescente importância atribuída por eles, na medida em 

que compreendiam os conceitos durante a formulação das questões, especialmente quanto a 

recursos e capacidades que detinham e que até então não haviam sido tratados sob a ótica da 

administração estratégica. Espera-se também oferecer contribuição a outras empresas que 

pretendem implementar ou já estão implementando ações estratégicas no sentido da 

orientação para a marca, pois há uma crescente tendência na utilização desta estratégia, na 

medida em que cresce também a valorização da marca corporativa como recurso estratégico 

intangível. 

De maneira geral, recomenda-se às empresas da pesquisa uma maior atenção quanto à 

adequada integração e otimização dos recursos e capacidades estratégicos desenvolvidos, para 

que estes possibilitem o contínuo aprimoramento da orientação para a marca como estratégia 

fomentadora de novas oportunidades de mercado, visando garantir o crescimento sustentável 

de seus negócios. 

O presente estudo apresenta como uma de suas limitações o fato de ter sido realizado 

apenas com grandes corporações nacionais, uma vez que não refletem a realidade de 

organizações com perfis diferentes, como multinacionais, pequenas e médias empresas ou 

start-ups. Reconhece-se, também, a limitação no uso de critérios subjetivos para a escolha dos 

gestores das empresas destacadas, dependente do acesso dado ao pesquisador. 

Recomenda-se a continuidade deste estudo de maneira a aprofundar o conhecimento 

acerca dos recursos e capacidades que são desenvolvidos em organizações orientadas para a 

marca, tais como: a) um estudo quantitativo que corrobore estatisticamente as conclusões 
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desta pesquisa; b) outros estudos descritivos similares a este, utilizando como objeto de 

estudo empresas de outros segmentos de atuação, menos tradicionais; e c) um estudo 

exploratório com o objetivo de se compreender como esses recursos e capacidades 

estratégicos identificados influenciam o patrimônio de marca (brand equity) e outras variáveis 

de desempenho financeiro. 

Por fim, a Figura 2 propõe um modelo de visualização das conclusões desta 

dissertação e pretende ilustrar a forma como os objetivos específicos bem como os recursos e 

estratégicos identificados se interrelacionam, visando à geração da vantagem competitiva 

sustentável para as empresas orientadas para a marca. 
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Figura 2 – Modelo de conclusões desta pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

Tópicos a serem explorados: 
 
Grupo 1. Conceito de orientação para a marca 
 
1) A sua empresa poderia ser considerada uma organização orientada para a marca 

corporativa? 
2) O que vem a ser para você uma organização orientada para a marca corporativa? 

 
Grupo 2. Recursos e capacidades 
 
3) A cultura da organização assimilou esse conceito? Tem facilitado a realização dessa 
orientação, de que maneira? 
4) A estrutura da organização dá sustentação às estratégias e às práticas orientadas para a 
marca corporativa? De que maneira? 
5) Além desses recursos que capacidades/habilidades dão suporte à efetivação da 
orientação para a marca? 
6) Que outros recursos e capacidades dariam esse tipo de suporte? 
	
Grupo 3. VRIO 
 
7) Como estes recursos e capacidades mencionados criam valor para os clientes, de 

maneira a efetivar a orientação para a marca? 
8) Estes recursos e capacidades também estão disponíveis para os concorrentes ou são 

exclusivos da empresa? 
9) Eles podem ser imitados ou adquiridos no mercado? 
10) Como a empresa garante que esses recursos e capacidades sejam explorados eficiente 

e eficazmente, de maneira sustentada ao longo do tempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	 65	

APÊNDICE B – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 
 

 
 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do roteiro de entrevistas 
 
a) entender o conceito de empresa 
orientada para a marca praticado 
pelos gestores das empresas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.1 Orientação para a marca  

• Urde (1994, 1999)  
• Gromark e Melin (2011)  
• Urde Baumgarth e Merrilees (2011) 
• Bridson e Evans (2004) 
• Harrison-Walker (2009) 
• Ewing e Napoli (2005) 
• Leão et al. (2015) 

Conceito operacional: Orientação para a marca é um direcionamento 
organizacional estratégico. (URDE; BAUMGARTH; MERRILEES, 2011) 

 

 
1) A sua empresa poderia ser considerada uma 

organização orientada para a marca 
corporativa? 

 
2) O que vem a ser para você uma organização 

orientada para a marca corporativa? 
 

 
b) caracterizar os recursos e 
capacidades estratégicos no 
desenvolvimento e manutenção da 
orientação para a marca das 
empresas participantes da pesquisa. 
 

 
1.2 Recursos e capacidades  

• Barney (1991) 
• Grant (2005) 
• Barney e Clark (2007) 
• Knott (2009) 
• Helfat e Peteraf (2003) 
• Bridson e Evans (2004) 

 
 

 
3) A cultura da organização assimilou esse 

conceito? Tem facilitado a realização dessa 
orientação, de que maneira? 
 

4) A estrutura da organização dá sustentação às 
estratégias e às práticas orientadas para a marca 
corporativa? De que maneira? 
 

5) Além desses recursos, que 

Problema de pesquisa: 
O que alicerça o desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca? 

Objetivo geral: 
Identificar que recursos e capacidades da empresa são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca. 
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• Urde, Baumgarth e Merrilees (2011) – Em empresas orientadas 
para a marca, a missão e a cultura corporativa giram em torno da 
construção da marca, e a operação da empresa gira em torno da 
criação e manutenção dessa marca. 

 
• Huang e Tsai (2013) - As organizações não podem se transformar 

em empresas orientadas para a marca até que sejam feitos 
arranjos sistemáticos adequados em três elementos internos: 
cultura, estrutura e recursos. 

 
 
Conceito operacional: Recursos tangíveis são aqueles que podem ser 
vistos e quantificados, como instalações industriais e máquinas, matérias-
primas e recursos financeiros. 
 
Conceito operacional: Recursos intangíveis são aqueles que consomem 
tempo, são difíceis de acumular e fornecem competitividade e 
adaptabilidade.  
 
Conceito operacional: Capacidade é a habilidade de uma organização 
para executar um conjunto de tarefas, utilizando os recursos 
organizacionais, com um objetivo definido. 
 
 
1.3 Avaliação da condição estratégica dos recursos e capacidades 

Conceito operacional: Serão utilizados os conceitos de Valor, Raridade, 
Inimitabilidade e Organização propostos por Barney (1995) e Barney e 
Clark (2007). 

  

capacidades/habilidades dão suporte à 
efetivação da orientação para a marca? 

 
6) Que outros recursos e capacidades dariam esse 

tipo de suporte? 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

7) Como estes recursos e capacidades 
mencionados criam valor para os clientes, de 
maneira a efetivar a orientação para a marca? 
 

8) Estes recursos e capacidades também estão 
disponíveis para os concorrentes ou são 
exclusivos da empresa? 
 

9) Eles podem ser imitados ou adquiridos no 
mercado? 

 
10) Como a empresa garante que esses recursos e 

capacidades sejam explorados eficiente e 
eficazmente, de maneira sustentada ao longo do 
tempo? 



	

	 67	

APÊNDICE C – QUADRO DE CATEGORIAS 
 
 
Questão de pesquisa: O que alicerça o desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca? 
 
Objetivo geral: Identificar que recursos e capacidades da empresa são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da orientação para a marca. 
  
Objetivos específicos Perguntas  Síntese das unidades semânticas Temas  Categorias  
1. entender o conceito de 
empresa orientada para a 
marca praticado pelos 
gestores das empresas 

1)  A sua empresa poderia ser 
considerada uma organização 
orientada para a marca 
corporativa? 

 
Antecedentes 
• Pré-disposição 
• Aproveitamento da força/potencial/história 

da marca 
• Consolidado/solidificado em um projeto de 

branding 
• Iniciativa da alta liderança 
 
Natureza conceitual: elementos 
representativos da marca 
• Pilares 
• Proposta de valor 
• Missão 
• Visão 
• Valores 
• Conceitos fundamentais 
• Propósito 
• Filosofia 
• Pensamento de marca 
• Essência 
 
Natureza prático-gerencial:  
• Trabalho de gestão contínuo/processo 
• Implementação de ações internas e externas 
• Envolvimento de toda a empresa: áreas, 

líderes, colaboradores 
• Gerar valor para todos os stakeholders 
• Institucionalização: mantida pela alta 

 
Natureza conceitual: 
elementos representativos 
da marca 
 
Natureza prático-
gerencial:  
Aplicação dos elementos 
representativos 
 

 
Orientação para a 
marca: conceitual e 
prático-gerencial 
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liderança; comunicada de forma clara 
internamente 

 

2)  O que vem a ser para você 
uma organização orientada para a 
marca corporativa?  

 
Elementos conceituais de marca bem 
definidos 
• Proposta de valor 
• Missão 
• Visão 
• Valores 
• Crenças 
• Essência 
• Pensamento 
• Propósito 
 
Aplicação prática desses elementos 
conceituais 
• Não é apenas discurso/ferramenta de 

marketing. É entrega efetiva. 
• Relacionamento com todos os stakeholders 

em todos os pontos de contato 
• Experiência do consumidor 
• Expressão visual da marca 
• Envolvimento/alinhamento com os 

colaboradores 
• Direcionamento da alta gestão/comitês 

administrativos/fundadores/principais 
líderes 

• Processo de gestão contínuo/de longo prazo 
 

 

 
2. caracterizar os recursos e 
capacidades estratégicos no 
desenvolvimento e 
manutenção da orientação 
para a marca 

 

3)  A cultura da organização 
assimilou esse conceito? Tem 
facilitado a realização dessa 
 orientação, de que maneira?   

 
Valores humanos e éticos sólidos e 
comunicados 
• Filosofia, identidade, crenças, história da 

organização 
• Acolhimento 
• Valorização das relações humanas 

 
Valores humanos e éticos 
sólidos e manifestos 
 
Clima organizacional 
agradável 
 

 
Valores 
fundamentais 
sólidos manifestos 
 
Ambiente de 
proximidade, 
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• Valorização do colaborador 
• Seriedade 
• Transparência 
• Sustentabilidade 
• Compromisso social 
• Propósito além do lucro 
• Busca gerar valor para todos os 

stakeholders 
 
Clima organizacional de proximidade 
• Bom relacionamento/sentimento de família 

entre os colaboradores 
• Relacionamento próximo entre níveis 

hierárquicos diferentes/colaboradores e 
liderança 

• Envolvimento emocional do colaborador 
com a instituição: orgulho, senso de 
pertencimento, identificação com os 
valores, motivação 

 
Ambiente de colaboração e aprendizado  
• Troca de experiências entre 

áreas/unidades/pessoas 
• Compartilhamento de conteúdos,  ideias, 

aprendizados 
• Processo de decisão democrático 
• Estímulo à reflexão/ao pensamento 

crítico/diversidade de pensamentos e ideias, 
à criatividade 

 
 

Ambiente de colaboração e 
aprendizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colaboração e 
aprendizado 
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4)  A estrutura da organização dá 
sustentação às estratégias e às 
práticas orientadas para a  marca 
corporativa? De que maneira?   

 
Área focada na gestão da marca 
• Desenvolvimento de ações/programas de 

disseminação da cultura entre os 
colaboradores 

• Responsável pela expressão da marca: 
elementos visuais, linguagem, 
comunicação, etc 

• Parceria com áreas essenciais para 
operacionalização das ações/ programas 

• Autonomia de decisão parcial/gestão 
compartilhada 

 
Líderes/pessoas-chave/representantes da 
marca  
• Espalhados por diversas áreas na empresa 
• Responsáveis por disseminar/guardar os 

valores da marca em suas áreas/equipes 
 
Integração intersetorial e entre unidades de 
negócios 
• Diversos formatos: fóruns colaborativos, 

oficinas de integração, reuniões, 
workshops, brainstorms, calls, convenções, 
palestras, viagens 

• Troca de experiências (benchmarking) 
• Parceria em projetos 
• Processos integrados 
• Alinhamento de ações estratégicas 

 
 
 

 
Área de gestão e pessoas-
chaves representantes da 
marca  
 
Integração organizacional 
 

 
Estrutura integrada 
com gestão focada e 
pessoas-chaves 
representantes da 
marca 

5)  Além desses recursos, que 
capacidades/habilidades dão 
suporte à efetivação da  orientação 
para a marca?   

 
Manter e disseminar cultura/ 
valores/expressão da marca 
• Programas e treinamento e capacitação dos 

colaboradores sobre cultura/valores 
• Seleção e integração de pessoas com perfil 

 
Cap. de manter e 
disseminar os elementos 
conceituais e 
representativos da marca 
 

 
Cap. de atuar de 
forma consistente 
nos pontos de 
contato 
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desejado 
• Nomeação de líderes representantes da 

marca 
• Ferramentalização: materiais de identidade 

e de comunicação da marca: Sites, Book da 
marca, Manifesto, etc 

 
Atuar de forma consistente e coerente nos 
pontos de contato 

Desempenho uniforme de produtos/serviços 
• Atendimento padronizado 
• Corresponder às expectativas de 

consumidores 
• Colaboradores alinhados com as 

expectativas da alta gestão 
• Visão de longo prazo 
 
Gerar benefícios simbólicos/emocionais para 
os stakeholders  
• Identificação do consumidor com os 

valores da empresa/significado do produto 
• Experiência diferenciada do consumidor 
• Envolvimento emocional do colaborador: 

senso de pertencimento, motivação 
• Contagiar/inspirar/atrair pessoas 
 
Gerar benefícios funcionais para os 
stakeholders 
• Serviço/atendimento satisfatório para o 

consumidor 
• Entregas ágeis e assertivas para os lojistas 
• Resolução de problemas sociais para as 

comunidades 
 

Gerar reputação positiva 
• Transmitir credibilidade, confiança 
• Fortalecer/solidificar imagem instituciona 
 

Cap. de atuar de forma 
consistente e coerente nos 
pontos de contato 
 
Cap. de gerar benefícios 
emocionais e simbólicos 
para os stakeholders  
 
Cap. de gerar benefícios 
funcionais para os 
stakeholders 
 
Cap. de gerar reputação 
positiva 
 
 
 
 
 

Cap. de gerar 
benefícios 
emocionais e 
simbólicos para os 
stakeholders  
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