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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar o efeito que uma estratégia de extensão de 

marcas tem na imagem de marca. O presente estudo é situado no contexto brasileiro, com uma 

amostra de 192 elementos, e considera duas categorias de produtos diferentes. Trata-se de 

uma extensão de um artigo de Martinez e Chernatony (2004). Usando o modelo de regressão 

linear, identifica-se na imagem da marca um efeito de diluição após a extensão. As 

características de qualidade percebida, a atitude dos consumidores e a familiaridade com a 

marca apresentaram um efeito positivo sobre a marca após a extensão; a similaridade entre as 

categorias teve um efeito positivo somente na imagem de marca. Como uma contribuição 

complementar ao estudo original, são também analisados os efeitos do interesse pela categoria 

da marca-mãe e resultam num efeito de diluição após a extensão. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to analyze the effect that a brand extension strategy has 

on the brand image. The present study is analyzed on the Brazilian context, with a sample of 

192 consumers and with two different product categories. It is an extension on the article of 

Martinez e Chernatony (2004). Through a linear regression analysis, it is identified a brand 

image’s dilution effect after the extension. The characteristics of the perceived quality, the 

attitude and the familiarity had a positive effect over the brand after the extension; the 

similarity had a positive effect only at the brand’s image. In a complementary way to the 

original paper, the effects of the interest for the original category are also analyzed and result 

in a dilution effect after the extension. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 As distintas emoções que marcas como Chanel, McDonald´s e Bombril 

despertam nos indivíduos sinalizam a importância das marcas no relacionamento com o 

consumidor. 

      Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo destinado a identificar os 

bens ou serviços de um vendedor e a distinguir esses bens ou serviços daqueles dos 

concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege o 

consumidor e o fabricante dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos 

(AAKER, 1998, p.7). 

 De atributo meramente funcional, as marcas tornaram-se parte do capital das 

empresas – em alguns casos, o seu maior capital. Empresas como a Coca-Cola e Souza Cruz 

possuem mais valor financeiro nas suas marcas que em todo o seu parque industrial. 

O início da preocupação com a diferenciação dos produtos começou no século 

XIX. Nesse momento, devido à efervescência de novas invenções, a propaganda tinha mais a 

função de despertar o interesse que criar uma identidade para um produto. Com a revolução 

industrial e a produção em massa, os fabricantes buscaram, com o trabalho de comunicação 

mais voltado para a criação e gerenciamento das marcas, personalizar ao máximo aquilo que 

tinha sido industrializado, e que por conseqüência havia afastado o consumidor do produtor 

direto e tirado dele as suas referências de qualidade, função e preço (KLEIN, 2002, p. 30).  

Segundo Ries e Trout (1995, pg. 17 e 18): 

 

Por volta da década de 50, a propaganda vivia a Era do Produto e concentrava 
suas atenções nas características do produto e nos benefícios que ele traria para o 
consumidor. No fim dos anos 50, a tecnologia igualou os produtos, acabando com 
os argumentos de vendas dos fabricantes. A fase seguinte foi a Era da Imagem. As 
empresas de sucesso descobriram que a reputação, ou imagem, era mais 
importante para se vender um produto do que as suas características específicas. 

 

Começa a haver, então, uma distinção entre produto e marca. “Produto é algo que 

pode ser oferecido a um mercado para satisfazer a um desejo ou necessidade. Marca é um 

nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de identificar 
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bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los dos 

concorrentes” (KOTLER, 1998, 383;393). 

Ao comprar uma marca, já estabelecida, por exemplo, uma empresa adquire uma 

posição na mente dos consumidores (RIES e TROUT, 1996, p. 2). Esta posição pode lhe 

garantir uma vantagem competitiva sobre os demais produtos semelhantes, assegurando à 

empresa notoriedade, confiança e reputação, conquistadas ao longo do tempo, e que poderão 

justificar a cobrança por um preço mais alto. Mesmo em épocas de retração econômica, as 

marcas continuam a ser uma referência para os consumidores.  

No final do século XX, com o avanço da tecnologia, os produtos tornaram-se cada 

vez mais semelhantes, iniciando-se assim uma disputa de mercado com base no preço. 

Acreditava-se, então, que “a redução de preços provavelmente se tornaria a base da 

competição e reforçaria a percepção dos consumidores sobre a falta de diferenciação da 

marca” (JOACHIMSTHALER, 2000, p.89). Não foi o que aconteceu. As marcas tornaram-se 

mais fortes, pois passaram a ser cada vez mais personalizáveis, criando sentimentos e relações 

com os consumidores que extrapolaram a relação com o preço. Um exemplo de tal reação é o 

crescimento do segmento de luxo, antes restrito ao consumidor de classe alta e que agora se 

expande para a classe média (COSTAS, 2005). 

A presente procura investigar as conseqüências de uma das estratégias mais 

modernas de gerenciamento das marcas: a extensão de marcas. 

  

 

1.1 TEMA 

 
Este trabalho analisa a extensão de marcas do ponto de vista do consumidor para 

avaliar os seus efeitos na imagem de marca. À luz das teorias de marketing, serão abordados 

diferentes aspectos do gerenciamento das marcas envolvidos na sua extensão, bem como as 

suas conseqüências positivas e negativas, além da percepção das mesmas para o consumidor. 

A principal questão será em torno da avaliação da imagem da marca-mãe em relação às 

extensões de marca. 

Devido à ausência de divulgação de estudos acadêmicos sobre marcas no mercado 

brasileiro, algumas vezes serão utilizados dados sobre marcas do mercado norte-americano 

como referencial. 
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1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

Atualmente, as empresas passam por uma pressão competitiva que as levam a um 

número cada vez maior de lançamentos de produtos; as extensões de marca acabaram se 

tornando um meio aparentemente confiável de aumentar as vendas de maneira rápida e 

relativamente pouco dispendiosa. Como reflexo desta intensa estratégia empresarial, 

multiplicam-se na área acadêmica internacional os estudos sobre a relevância das extensões 

de marca como estratégia de mercado e a avaliação das mesmas pelo consumidor (AAKER e 

KELLER, 1990; BRONIARCZYK e ALBA, 1994; HEM et al., 2003; JOHN et al., 1998; 

KLINK e SMITH, 2001; PARK et al., 2001; SHEININ, 1998). Ainda assim, o tema 

permanece bastante controverso, principalmente com relação à eficácia dessa estratégia. 

Restam também pontos obscuros e ainda inexplorados, como por exemplo, quais critérios 

beneficiam uma extensão, o que demanda contribuições de pesquisa para uma melhor 

compreensão do assunto.  

Destaca-se também que, apesar da sua relevância no mercado brasileiro, trata-se 

de um tema ainda pouco pesquisado. Por exemplo, no Encontro Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), no período de 1997-2004, não há artigos 

publicados especificamente sobre o assunto. Portanto, o estudo do presente tema tem como 

objetivo contribuir para elucidar os processos de avaliação brasileiros de extensão de marca, 

propiciando a oportunidade de verificar semelhanças e diferenças entre os atributos relevantes 

na decisão de compra em extensões de marca no Brasil com relação a outros países. 

Este trabalho replica e estende o estudo de Martinez e Chernatony (2004), 

publicado no Journal of Consumer Marketing e busca analisar os efeitos que uma estratégia 

de extensão de marca possui na imagem de marca.  O estudo analisa especificamente como as 

variáveis relacionadas à marca mãe e à extensão – qualidade, similaridade das categorias, 

familiaridade e atitude dos consumidores - influenciam a imagem de marca após a extensão. 

Como uma contribuição adicional ao artigo original, este estudo também analisou o interesse 

pela categoria de produto original antes e depois da extensão. 
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1.3  PROBLEMA GERAL DE PESQUISA 

 

Esta dissertação procura investigar as conseqüências da extensão de marcas na 

imagem de marca. Pretende então responder ao seguinte problema: 

Qual o efeito das extensões de marca na imagem da marca?  

 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é: 

Avaliar o efeito que uma estratégia de extensão de marcas tem na imagem de 

marca.  

 

Os objetivos específicos dessa pesquisa são: 

• Avaliar como as variáveis relacionadas à marca original e à extensão influenciam a 

imagem de marca depois da extensão. As variáveis relacionadas são: qualidade 

percebida, familiaridade com a marca-mãe, similaridade das categorias e atitude 

dos consumidores. 

• Avaliar o efeito que uma estratégia de extensão de marcas tem no interesse pela 

categoria do produto original.  

• Avaliar as diferenças de avaliação de acordo com as categorias e a natureza das 

extensões. 

 

Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira: este capítulo introduziu e 

justificou o tema, além de expor o problema geral de pesquisa e os objetivos; o capítulo 2 

apresenta o referencial teórico; o capítulo 3 relaciona os objetivos e as hipóteses de pesquisa; 

no capítulo 4 encontra-se o método e os procedimentos empíricos; o capítulo 5 presenta a 

análise dos resultados; o capítulo 6 traz as considerações finais, incluindo as limitações da 

pesquisa, sugestões para estudos futuros e implicações gerenciais e para o conhecimento de 

marketing. Nos anexos, encontram-se o roteiro da pesquisa qualitativa e os questionários 

utilizados no levantamento. 
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CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. EXTENSÃO DE MARCAS 

 

2.1.1 DEFINIÇÃO 

 

Por extensão de marcas entenda-se a “utilização de um nome de marca 

estabelecido em uma categoria de produto para entrar em outra categoria” (AAKER, 1998, 

p.219).  

A Honda, por exemplo, usa seu nome de empresa como marca para cobrir 

produtos tão distintos quanto automóveis, motocicletas e motores de barcos. As lojas 

americanas The Gap, famosas por sua confecção, agora vendem uma linha completa de 

banho, com shampoo, sabonete e perfume em spray.  

A extensão de marca diferencia-se da extensão de linha por esta situar-se na 

mesma categoria de produto da marca original (FARQUHAR, 1989). Uma extensão de linha 

comum é aquela que, por exemplo,  aumenta as opções de iogurtes de uma mesma marca, 

oferecendo alternativas dietéticas, tamanho família e com diferenciação de sabores. 

Nesta dissertação, tratar-se-á especificamente das extensões de marca, ou seja, da 

presença de uma marca numa categoria de produtos diferente da original. 

Entretanto, tanto a extensão de linha quanto a extensão de marcas se aproveitam 

da elasticidade da marca, que é a sua capacidade de ampliar a sua identidade e 

posicionamento. “A extensão, é, portanto, a estratégia utilizada para capitalizar um nome já 

instalado na mente dos consumidores” (WILENSKY, 2003, p.293). 

A adequação da extensão de marca se dá quando há : 

• coerência com os valores da marca-mãe 

• compatibilidade, compreendida por: 

o transferência factível dos valores 

o complementaridade de conceitos entre a marca e a nova categoria 

• transferência de valores, a partir de: 

o atributos funcionais do produto-base 
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o atributos funcionais da marca 

o atributos simbólicos do produto-base 

o atributos simbólicos da marca 

o perfil típico de usuários da marca 

o elementos fundamentais do produto 

o posicionamento básico da marca (WILENSKY, 2003, p.295) 

 

 

2.1.2. RISCOS E BENEFÍCIOS DA EXTENSÃO 

 

O número de marcas tem-se proliferado: nos Estados Unidos, “aproximadamente 

3.000 marcas são lançadas todos os anos nos supermercados (…) tudo isso significou, e 

continua a significar, um aumento da competição das marcas na mente do consumidor, como 

também no acesso ao canal de distribuição” (AAKER, 1998, p.8).  

Considerando este cenário de intensa competitividade, os riscos de lançamento de 

uma nova marca apresentam-se altos. Fato este que tem levado as empresas a utilizarem, de 

maneira crescente, a estratégia de extensão de marcas nos lançamentos de seus produtos, 

qualquer que seja sua área de atuação. De fato, segundo Quelch e Kenny (2000, p.112), 

depois das promoções de vendas, as extensões de marcas representam o meio mais eficaz e 

menos criativo de aumentar as vendas de forma rápida e pouco dispendiosa. 

Por que fazer uma extensão de marca? Porque a mesma pode reduzir 

substancialmente o investimento de lançamento e aumentar a probabilidade de sucesso do 

novo produto. O conhecimento prévio da marca proporciona familiaridade, o que pode afetar 

positivamente a decisão de compra. 

“Criar o conhecimento de um nome e sua associação com uma classe de produto 

pode ser dispendioso. Por isso, a utilização de nomes de marcas reconhecidas num novo 

produto automaticamente proporciona o reconhecimento do nome e reduz as despesas de 

comunicação em associar este nome com a nova classe de produtos” (AAKER, 1998, p.225). 

Para Park et al. (1986), a estratégia de extensão de marca deve ocorrer somente 

em determinado momento do ciclo de vida da marca. A marca teria três estágios de vida: 

introdução, elaboração e fortificação. Na etapa de fortificação, a imagem da marca pode ser 

fortalecida com a extensão para produtos novos e complementares. Esta seria uma boa 

estratégia, pois possibilitaria sinergia no gerenciamento da imagem das marcas (a nova e a 

antiga), além de reduzir os custos de introdução de novos produtos. Também haveria uma 
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redução de tempo para evoluir o novo produto da etapa de introdução para a etapa de 

elaboração. 

Apesar da aparente simplicidade na aplicação das extensões de marca, as 

possibilidades e dificuldades são muitas, destacando-se entre elas a estagnação da demanda da 

categoria (QUELCH e KENNY, 2000), a diluição da imagem da marca (LOKEN e JOHN, 

1993; JOHN et al., 1998), o prejuízo à imagem da marca-mãe com a criação de novas 

associações ou confusão das associações atuais (AAKER, 1998; AAKER e KELLER, 1990; 

RIES e TROUT, 1995; WHITAKER, 2003), entre muitas outras. 

Para Ries e Trout (1995), “do ponto de vista do consumidor, a extensão de marcas 

trabalha contra a posição da marca genérica. Atrapalha a visão que ele tem da marca em sua 

mente. Ninguém mais pode entrar numa farmácia e pedir “Bayer” para receber aspirina. De 

certa forma, a extensão leva o consumidor a tomar consciência de que “Bayer” não passa do 

nome de uma marca. Acaba com a ilusão de que Bayer é uma aspirina superior”. 

Daí decorre uma grande polêmica na literatura acadêmica em relação aos 

verdadeiros efeitos de uma extensão de marca nos negócios. Autores como Ries e Trout 

(1995) assumem uma postura negativa e desclassificadora para com as extensões de marca. 

Outros, como Aaker e Keller (1990, 1992), preferem examinar o assunto de uma maneira 

mais global, analisando todas as suas possíveis conseqüências. Outros, ainda, argumentam 

que esta seria a saída mais lógica e racional em termos de estratégia corporativa, considerando 

o desenvolvimento global de um negócio (WILENSKY, 2003, p.294).  

Para Swaminathan et al. (2001), os efeitos negativos de uma extensão mal 

sucedida seriam observados somente entre os usuários iniciais da marca, especialmente 

aqueles com alto grau de lealdade em relação à marca-mãe1. No caso de uma extensão bem 

sucedida, ela possuiria ainda um papel adicional de aumentar o apelo da marca-mãe sobre os 

não usuários da categoria original. 

Segundo Aaker (1998, p. 220), são possíveis os seguintes efeitos da extensão de 

marca a um novo produto: o nome da marca pode auxiliar a extensão; a extensão pode 

ressaltar o nome da marca; o nome da marca pode falhar na ajuda à extensão; o nome para a 

marca pode ser danificado ou, num último caso, um novo nome para a marca seria necessário. 

Na FIGURA 1 observam-se as diversas possibilidades de efeitos sobre a marca-mãe, 

resultantes de uma estratégia de extensão de marca.  

 

 

 

 

1. marca-mãe: marca original, aquela que será estendida. 
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FIGURA 1. As conseqüências de se estender um nome de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aaker (1998, p.220). 

 

 

2.1.3. BREVE HISTÓRICO DOS ESTUDOS SOBRE EXTENSÃO DE MARCAS 

 
 

Como conseqüência da proliferação de extensão de marcas nos anos 80 e 90, os 

estudos acadêmicos mais profundos começaram na década de 90. A seguir, alguns são 

descritos.  

Aaker e Keller (1990) realizaram um dos estudos mais clássicos sobre o tema, 

onde avaliaram a importância do fit2 e da qualidade nas avaliações das extensões de marca. 

Utilizando seis marcas já existentes – Heineken, Vuarnet, Haagen Daaz, Vidal Sassoon, Crest 

e McDonald’s – e 20 extensões de marca hipotéticas, os pesquisadores desenvolveram um 

A positiva 
O nome da 
marca auxilia  
a extensão 

A negativa 
O nome da 
marca falha na 
ajuda à extensão 

A ainda melhor 
A extensão ressalta o 
nome da marca. 

Além da catástrofe  
Um novo nome para a 
marca é necessário. 

 
EFEITOS DA 
EXTENSÃO 
DA MARCA 
A UM NOVO 
PRODUTO 

A catastrófica 
O nome da marca é 
danificado. 

 

2. Fit: similaridade entre a categoria de produto original e a da marca estendida 
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experimento no qual concluíram que a qualidade percebida das marcas estendidas era positiva 

em casos de alta qualidade da marca-mãe, mas somente quando as categorias original e 

estendida eram vistas como similares (ou seja, quando havia fit). Ainda com relação ao fit, os 

consumidores pareceram não avaliar de maneira positiva extensões muito óbvias ou que não 

trouxeram alguma novidade real. Outra conclusão foi a de que o impacto de uma associação à 

marca, altamente valorizada na categoria de produto original, pode não ser positiva na nova 

classe de produto. 

Boush e Loken (1991) também estudaram a importância do fit, além da amplitude 

(elasticidade) das marcas. Utilizando nomes de marcas hipotéticos, os autores concluíram que 

a amplitude exerce um efeito moderador no fit. Assim, para extensões em categorias 

similares, as marcas estreitas (com poucas extensões) foram melhor avaliadas que as marcas 

amplas (com muitas extensões). Em extensões para categorias não similares, as marcas 

amplas foram melhor avaliadas que as estreitas.  

Park et al. (1991) examinaram a importância da similaridade das características de 

produto e da consistência com o conceito de marca na avaliação das extensões pelos 

consumidores. Os resultados revelaram que os consumidores avaliam uma extensão de marca 

não somente pela similaridade das características do novo produto e dos produtos já 

associados à marca-mãe, como também levam em conta a consistência do conceito entre a 

marca-mãe e a extensão. Assim, os produtos melhor avaliados foram aqueles em que os novos 

produtos se encaixaram mais na categoria e que tiveram maior consistência com o conceito. 

Os resultados revelaram também que as marcas de prestígio, diferenciadas por sua imagem, 

possuem maior potencial de expansão para diferentes classes de produtos (maior amplitude) 

que as marcas funcionais, diferenciadas por aspectos relacionados ao desempenho do produto. 

Smith e Park (1992) pesquisaram o efeito das estratégias de marca, 

particularmente o uso das extensões de marca contra o uso de marcas individuais, na 

participação de mercado e na eficiência da propaganda. Em seu estudo os autores combinaram 

informação sobre a estratégia de marcas obtida de gerentes de produto com o conhecimento 

de marca e avaliação de percepção dos consumidores. A análise revela que as extensões de 

marca tendem a ser mais eficientes em obter mais participação de mercado que as marcas 

individuais. 

Ainda com relação à participação de mercado, Swaminathan et al. (2001) 

analisaram os efeitos recíprocos da experimentação da extensão entre usuários e não usuários 

da marca-mãe. Através de um painel AC Nielsen com dados obtidos de compras de donas-de-

casa, identificou-se que a experiência prévia com a marca-mãe tem um impacto significativo 
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na decisão de provar uma extensão, mas não na sua repetição, o que pode sugerir que a 

estratégia de extensão pode ser utilizada para reduzir os custos iniciais associados à 

introdução do produto, mas não em obter mais participação de mercado, como Smith e Park 

(1992) sugeriram. Além disso, a similaridade entre as categorias aparece como um moderador 

da existência e da magnitude de efeitos positivos recíprocos. 

Keller e Aaker (1992) estudaram novamente a influência da qualidade e do fit, 

desta vez tomando como base a avaliação das extensões seqüenciais. Através de um 

experimento, concluiu-se que marcas de alta qualidade possuem uma elasticidade maior que 

marcas de qualidade de nível médio, sendo este um efeito moderador do fit. Ou seja, marcas 

com alto nível de qualidade percebida podem ter extensões seqüenciais bem sucedidas, desde 

que a distância entre as categorias não seja extrema. Concluiu-se também que, desde que as 

sucessivas extensões estejam relacionadas entre si, os consumidores podem criar uma pré-

disposição favorável para qualquer outra extensão da marca e podem enxergar a marca-mãe 

de maneira mais favorável. 

A questão da importância da qualidade percebida na avaliação das extensões, 

identificada por Aaker e Keller (1990), e Keller e Aaker (1992), foi ratificada por Dacin e 

Smith (1994). Os autores pesquisaram o efeito do portfolio de marcas na avaliação da 

extensão e concluíram que uma variável determinante é a consistência da qualidade percebida 

dos diversos produtos estendidos. Assim, dependendo da variação da qualidade entre os 

produtos originais e os estendidos, a marca poderá ser enfraquecida. Ao contrário, se a 

qualidade percebida dos novos produtos for gerenciada de tal modo que seja consistente com 

a percepção de qualidade do produto original, o aumento do número de produtos pode até 

fortalecer a marca-mãe e reduzir o efeito do fit nos lançamentos futuros. 

O primeiro estudo acadêmico a constatar efeitos de diluição da marca-mãe foi 

realizado por Loken e John (1993). Foram investigados os efeitos negativos de uma extensão 

de marcas sobre a marca-mãe, com foco nas crenças específicas associadas à marca. 

Concluiu-se que a força das mesmas associadas à imagem de marca é diluída quando os 

atributos da extensão são inconsistentes com a marca-mãe, independente da similaridade da 

categoria de produtos (fit).   

Em contrapartida, Broniarczyk e Alba (1994) identificaram que uma extensão 

adequada pode anular o efeito de diluição da marca, se a categoria estendida partilhar as 

mesmas associações específicas da marca, fortalecendo-a e aumentando seu valor na categoria 

original. Uma associação específica seria um atributo ou benefício que diferencia uma marca 

das suas concorrentes. O estudo mostrou ainda que os efeitos das associações específicas da 
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marca dominam o efeito do fit, quando estas associações são relevantes para a categoria 

estendida. Nesse caso, também, a marca será melhor avaliada que seus concorrentes, mesmo 

que esses sejam melhor avaliados na categoria original.  

Um novo estudo sobre diluição nas extensões de marcas foi realizado por John et 

al (1998), que investigaram se as extensões podem diluir crenças associadas a um produto de 

alta visibilidade (produtos carros-chefe), devido a uma extensão inconsistente. Os resultados 

apontaram que os riscos de extensão de marca são muito menores que os riscos de extensão 

de linha, particularmente no caso de produtos carros-chefes. Os resultados de três 

experimentos indicam que os carros-chefe são menos vulneráveis que a marca-mãe, em geral. 

As crenças em relação ao carro-chefe parecem ser mais resistentes à mudança devido à grande 

exposição, à familiaridade e à experiência dos consumidores com esse produto ao longo do 

tempo. As descobertas sugerem que estudos sobre o impacto de estratégias de extensão devem 

incluir análises sobre os efeitos nos produtos individualmente, assim como no nome da 

marca-mãe. Para estes pesquisadores, “extensões correm o risco de diluir o que o nome da 

marca significa para os consumidores, especialmente no caso de extensões que são 

inconsistentes com a imagem da marca ou que falham em atender as expectativas do 

consumidor” (JOHN et al., 1998). 

Martinez e Chernatony (2004) analisaram o efeito que uma estratégia de extensão 

de marcas tem na imagem de marca. Os autores abordaram especificamente como as variáveis 

relacionadas à marca-mãe e à extensão influenciam a imagem de marca depois da extensão. 

De acordo com o estudo, a estratégia de extensão dilui a imagem de marca. Uma análise de 

regressão mostrou que a qualidade percebida da marca e as atitudes em relação à extensão 

influenciam positivamente a imagem geral de marca (IGM) e a imagem de marca do produto 

(IMP). Ao mesmo tempo, a familiaridade com os produtos da marca afeta somente a IGM e a 

similaridade percebida das categorias original e estendida afeta somente a IMP. 

A partir da análise destes estudos, vê-se que as descobertas de alguns autores 

mostram-se incoerentes com as de outros, ao mesmo tempo em que faltam estudos que 

corroborem algumas descobertas.  

Por isso, investigações a respeito da avaliação dos consumidores sobre as 

extensões de marca e o impacto das mesmas na percepção da marca-mãe continuam sendo 

incessantemente analisados. 

 

 

 



 12

2.2. IMAGEM DE MARCA 

 

Para Aaker (1998, p.226) “as extensões podem (e idealmente devem) reforçar a 

imagem da marca, proporcionando uma função de crescimento”. 

Imagem de marca refere-se ao conjunto de associações ligados à marca na 

memória dos consumidores. As percepções que um consumidor tem de uma marca são, 

portanto, um reflexo das associações dessa marca presentes na sua mente (KELLER, 1993). 

Quanto maiores e melhores estas associações, maior é o valor da marca, o que favorece as 

decisões de marca por parte do consumidor.   

As associações da marca, adquiridas através das atividades da empresa definidas 

no composto mercadológico (tais como propaganda e promoção) ou através do uso do 

produto, contribuem e certamente ajudam a ampliar e definir a percepção dos consumidores 

em relação às marcas. Infelizmente, esse conhecimento não garante que as empresas 

entendam de que maneira a imagem de marca resultante é criada ou ainda, qual o seu impacto 

no valor da marca (FAIRCLOTH, 2001). 

Para Pitta et al. (1995), uma imagem de marca positiva é vital para definir qual o 

público-alvo da marca, determinar o posicionamento do produto e medir a resposta do 

mercado. Uma imagem de marca consiste de crenças funcionais e simbólicas (LOW e LAMB, 

2000). Por exemplo, os carros da Volvo são considerados os mais seguros porque possuem 

uma tecnologia específica para isso, com características próprias, tais como o seu campo de 

provas, que é uma referência mundial em testes de segurança. Entretanto, a Volvo reforça este 

aspecto, criando um posicionamento de “o carro mais seguro” através da sua comunicação, 

construindo um ambiente cheio de simbologias em relação à segurança – a presença de 

famílias, frases de impacto relacionadas à preocupação com as pessoas e com a vida, 

independente dos carros, faz com que a Volvo seja reconhecida como uma marca que se 

preocupa com a segurança, acima de tudo. 

As associações de marca podem ser classificadas em diferentes categorias. Uma 

dessas categorias são os atributos. Os atributos referem-se em geral ao desempenho do 

produto, estão ligados às características físicas do produto e variam de acordo com a sua 

categoria. Os atributos também se referem a aspectos externos relacionados à compra, como 

por exemplo o preço, a embalagem e o perfil do consumidor típico. Os consumidores passam 

a fazer inferências sobre um produto a partir da associação de dois ou mais atributos – por 

exemplo, se o produto é caro, podem acreditar que seja de qualidade. A personalidade das 
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marcas também surge dessas inferências ou a partir do estímulo da propaganda (PITTA et al., 

1995). 

Para Keller (1993), os diferentes tipos de associações de marca que compõem a 

imagem de marca incluem atributos relacionados e não relacionados ao produto, benefícios 

simbólicos, funcionais e experimentais e atitudes. Essas associações podem variar de acordo 

com a sua força, favorecimento e diferenciação. 

Partindo do pressuposto de Low e Lamb (2000), de que uma imagem de marca 

consiste de aspectos tanto funcionais quanto simbólicos, Martinez e Chernatony (2004), em 

seu estudo, consideraram que a imagem de marca pode ser analisada sob dois aspectos: 

• A imagem geral da marca (IGM), relacionada ao nome da marca e aos seus 

aspectos simbólicos 

• A imagem de marca do produto (IMP), relacionada diretamente aos atributos 

físicos e aos benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão do produto. 

A diferenciação e especificação entre as características de imagem e de produto 

são necessárias porque medidas globais de imagem de marca ou atitude podem não absorver a 

real extensão do prejuízo que foi feito à marca original por uma extensão de marca mal 

sucedida. (LOKEN e JOHN,1993). 

 

 

2.3. ASSOCIAÇÕES DE MARCAS E REDES ASSOCIATIVAS 

 

O valor resultante de uma imagem de marca é freqüentemente o seu conjunto de 

associações, o seu significado para as pessoas. As associações representam a base para as 

decisões de compra e para a lealdade à marca. As associações criam valores para as empresas 

e seus consumidores diferenciando a marca, gerando uma reação para comprar, criando 

atitudes positivas e proporcionando uma base para as extensões, entre outros (AAKER, 1998, 

p.116). 

Para saber como as extensões de marca podem fortalecer ou prejudicar uma 

imagem de marca, é preciso entender como elas se formam em nossa mente. 

As marcas são gravadas na mente do consumidor através da chamada “rede 

associativa”, memória esquemática ou schema, que fazem parte da nossa memória de longo 

prazo, ou memória permanente. Esta memória esquemática é uma complexa rede de 

associações, formada por nódulos ou nós, que são a informação arquivada. Essas informações 
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são conectadas por links associativos. O fator que determina quais e quantos nós serão 

ativados é a força dos links entre os nós (PITTA et al., 1995). 

A FIGURA 2 oferece uma visão simplificada de um schema, mostrando como 

alguém pode associar vários conceitos com a cerveja Mug Root para formar uma rede de 

significados para essa marca. Esse esquema hipotético contém características de produtos, 

situações de uso, reações afetivas. Trata-se, portanto, do que o consumidor pensa e sente de 

uma marca quando o nome dessa marca é mencionado. Esses conceitos, eventos e sentimentos 

são armazenados na memória em nós. Cada conceito, evento ou sentimento é um nó, o qual é 

ligado direta ou indiretamente à cerveja Mug Root por links associativos. Os links associativos 

conectam vários nós para formar o significado geral de um item. Links associativos variam em 

termos de força e podem ser diretos ou indiretos; alguns são permanentes enquanto outros são 

transitórios. Em geral, nós múltiplos são ativados simultaneamente. Ou seja, quando o nome 

da cerveja Mug Root é mencionado, o esquema completo é acionado, com todos os seus nós. 

Schema existem para todos os conceitos que temos; alguns são mais desenvolvidos e 

complexos, enquanto outros contêm poucos links. (HAWKINS et al., 1998, p.348). 

No esquema abaixo, quando o consumidor pensa na cerveja Mug Root, todo um 

schema é desvendado. Supondo um consumidor hipotético, ele poderia associar esta marca de 

cerveja a características como revigorante, divertida, cremosa e alegre (nós). Essas 

características podem ser funcionais (cremosa, uma característica do produto) ou simbólicas 

(divertida, provavelmente associada ao produto por propagandas que indiquem essa 

característica). Ao analisar especificamente o nó “divertida”, vê-se que há links associativos 

desta característica a outros nós, que aparentemente não têm relação com a cerveja, tais como 

“festas” ou “música”, que por sua vez se relacionam através de links associativos a outras 

situações (nós), como uma banda de rock chamada Pretenders e a última festa a que este 

consumidor foi, que era a de Halloween, e a última garota que ele conheceu numa festa, 

chamada Kim. Todas essas memórias estão ligadas de alguma forma à memória do que seria 

diversão para esse consumidor, que por sua vez está ligado à memória da cerveja Mug Root; 

ou seja, estas associações todas levam à construção de uma memória do que seja esta cerveja 

para ele. 
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FIGURA 2. Um esquema de memória parcial para a Cerveja Mug Root 

 

 

Fonte: Hawkins et al. (1998, p.349). 

 

 

John et al. (1998) explicam como as marcas líderes existem e funcionam num 

contexto de gerenciamento da marca. O conhecimento sobre as marcas é organizado numa 

rede associativa de crenças e sentimentos. O nome da marca-mãe, os produtos 

individualmente e as crenças e sentimentos sobre eles são representadas por nós na rede, que 

são conectados por links que variam de força. Existem vários tipos de nós e links, tantos 

quantos forem os nomes de marcas e produtos. O nome da marca-mãe, por exemplo, é ligado 

a nós representando produtos individuais, que são ligados, por sua vez, a um conjunto de nós 

que representam crenças e sentimentos que consumidores associam a um produto específico. 

Marcas líderes possuem várias redes de nós e os links são fortes, desenvolvidos 

como resultados de alta exposição à marca e sua própria experiência. Além disso, o link com 

o produto líder e a marca-mãe é maior que links similares para outros produtos, por isso ele é 

o primeiro a ser lembrado. 

Cerveja Mug Root 

Revigorante  Divertida Cremosa Alegre 
 

Gasosa Refrescante 
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Colas 

Música Festas 

Pretenders Última festa 
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Marcas estendidas existem sob o pressuposto de que a marca-mãe já possui uma 

rede associativa forte, da qual a marca estendida irá se beneficiar. Assim, esta nova marca 

será lembrada muito mais facilmente pelo consumidor. 

Por outro lado, como ambas – tanto a marca-mãe como a marca estendida – estão 

ligadas por uma mesma rede, no caso de extensões de marcas mal sucedidas, há aqueles que 

defendem os potenciais efeitos recíprocos entre a marca estendida e a marca-mãe 

(SWAMINATHAN et al., 2001), conforme será visto mais adiante no capítulo 3.2.  

 

 

2.4. O CAPITAL DA MARCA 

 

O capital da marca, também designado como o valor da marca, é definido como 

um conjunto de associações e comportamentos por parte dos clientes, dos componentes do 

circuito de distribuição e da empresa, que permitem à marca ganhar maior volume de vendas 

ou maior margem de lucro, que seria impossível sem a marca (AZEVEDO et al., 2003). O 

capital da marca é também designado por brand equity na literatura acadêmica internacional. 

Brand equity é o valor que os consumidores atribuem a uma marca, além das 

características funcionais de um produto (ainda que seja geralmente derivado dessas mesmas 

características). Por exemplo, muitas pessoas pagam um preço premium por uma aspirina da 

Bayer, ainda que nas mesmas lojas elas encontrem produtos quimicamente idênticos por um 

preço menor (HAWKINS et al, 1998, p.355). 

O sentido de brand equity é muito próximo ao de reputação da marca. Entretanto, 

o equity implica uma noção de valor econômico. (HAWKINS et al, 1998, p.355).  

 “O brand equity baseia-se na imagem que os consumidores possuem da marca” 

(HAWKINS et al, 1998, p.355). Ocorre quando o consumidor é familiar com a marca e 

mantém uma forte, favorável e única associação da marca na memória (KELLER, 1999, p.1).  

Os motivos para se estudar o brand equity são em geral dois: o primeiro refere-se 

às motivações financeiras. Estima-se o valor de uma marca por razões contábeis – a marca 

passa a ser um bem incluído nos relatórios de balanço empresariais. O segundo refere-se ao 

interesse em definir novas estratégias de mercado, a fim de manter ou conquistar mais espaço 

no mercado. 

No primeiro caso, a avaliação da marca é muito útil em momentos de fusão, 

compra ou venda de empresas. Para esse tipo de avaliação a mensuração mais conhecida 

mundialmente é a da Interbrand, que publica anualmente a lista das marcas mais valiosas do 
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mundo, como visto na TABELA 1. Das dez marcas mais valiosas do mundo, oito são 

americanas e quatro são da área de tecnologia; a Coca-Cola é a líder. A Interbrand faz seus 

cálculos a partir do desempenho da marca em sete dimensões – liderança, internacionalidade, 

estabilidade da marca, estabilidade de mercado, tendência, suporte e proteção (LOURO, 

2000).  

 

 

TABELA 1 – As marcas mais valiosas do mundo - 2005 

Marca Valor (US$) País de origem 

Coca-Cola 67,5 bilhões EUA 

Microsoft 59,9 bilhões EUA 

IBM 53,4 bilhões EUA 

General Eletric 50 bilhões EUA 

Intel 35,6 bilhões EUA 

Nokia 26,5 bilhões Finlândia 

Disney 26,4 bilhões EUA 

McDonald’s 26 bilhões EUA 

Toyota 24,8 bilhões Japão 

Marlboro 21,1 bilhões EUA 

Fonte: BBCBrasil.com. Acesso em: 06 set. 2005 

 

Brand equity é também definido como o “conjunto de ativos e passivos ligados a 

uma marca, seu nome e símbolo, que somam ou subtraem do valor proporcionado por um 

produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela” (AAKER, 1998, p.16). 

A extensão de marca baseia-se em determinados ativos e passivos da marca, tais 

como a lealdade à marca, a lembrança de marca (ou recall), a qualidade percebida e outros.  

O brand equity pode, portanto, proporcionar uma plataforma para o crescimento 

via extensões de marca. Daí surge a segunda razão para o estudo do brand equity: o interesse 

em definir novas estratégias de mercado. Quanto maior for o equity da marca, por exemplo, 

mais favoráveis serão as associações da marca que possibilitarão ações como uma extensão de 

categoria ou de linha. Extensões de marca são maneiras, portanto, de se emprestar o equity de 

marcas já estabelecidas para novos produtos (FARQUHAR, 1989).  
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Ao mesmo tempo em que as extensões são afetadas pelo equity das marcas, as 

extensões afetam as marcas, daí a importância do monitoramento do capital da marca, a fim 

de verificar a sua evolução, à medida que as novas estratégias são implementadas. 

Este capítulo apresentou o referencial teórico, definindo as extensões de marcas, 

seus riscos e benefícios, os principais estudos na área, além de definir a imagem de marca, as 

associações de marcas e o capital da marca. O próximo capítulo apresentará as hipóteses da 

pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 

HIPÓTESES 

 

 

O capítulo a seguir definirá as hipóteses, tais como no estudo de Chernatony e 

Martinez (2004), mas também incluirá uma nova hipótese, relacionada ao interesse pela 

categoria da marca-mãe após a extensão. As hipóteses abaixo são baseadas nos estudos sobre 

extensão de marcas mais representativos da última década.  

 
 
 

3.1 IMAGEM DE MARCA 

 

A partir da década de 90, vários estudos procuraram analisar as extensões de 

marca e entender o seu efeito na imagem da marca-mãe. Esta seria, afinal, a principal medida 

para se definir se as extensões, tão populares a partir dos anos 80, seriam ou não uma boa 

estratégia para as empresas e se o risco corrido estaria valendo a pena. 

Aaker e Keller (1990) colocaram-se numa posição intermediária ao mostrar que 

associações potencialmente negativas podem ser neutralizadas mais efetivamente ao elaborar 

os atributos de extensão de marca ao invés de lembrar aos consumidores as associações 

positivas da marca original. 

Mas será que é realmente isso o que acontece? Muitos estudos de extensões de 

marcas procuram saber se as extensões realmente produzem efeitos na marca-mãe, e quais são 

esses possíveis efeitos. Para Dacin e Smith (1994, p.240), adicionar produtos a uma marca 

não a enfraquece necessariamente, pois esta não é uma relação simples. De acordo com suas 

pesquisas, há uma relação positiva entre o número de produtos de uma marca e a confiança do 

consumidor nas suas avaliações de futuras extensões. Para estes pesquisadores, “embora uma 

única aberração na performance não prejudique a marca imediatamente, fracassar em 

gerenciar a variação da qualidade no longo prazo pode reduzir diretamente o poder da marca”. 

Para John et al (1998) “extensões correm o risco de diluir o que o nome da marca 

significa aos consumidores, especialmente no caso de extensões que são inconsistentes com a 

imagem da marca ou que falham em atender as expectativas do consumidor.” 
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Vários outros estudos confirmaram esta posição, ratificando que as extensões de 

marca podem diminuir os sentimentos e crenças do consumidor sobre um nome de marca. 

(LOKEN e JOHN, 1993; MILBERG et al , 1994; SULLIVAN, 1990). 

Para Pitta et al. (1995), entretanto, uma extensão de marcas pode incrementar a 

associação principal do produto, reforçando a imagem de marca ao invés de enfraquecê-la. 

Broniarczyk et al. (1994) acrescentaram: “as extensões de marca também podem 

reforçar associações específicas da marca. Uma extensão numa categoria que compartilha o 

mesmo benefício pode fortalecer esta associação com o nome da marca e conseqüentemente 

aumentar o valor da marca na categoria de produto original. Assim, uma extensão apropriada 

pode anular o tão temido efeito de diluição da marca”. Além disso, para estes pesquisadores, 

“uma marca estendida pode compensar a falta de similaridade categórica e histórica na nova 

categoria através de associações relacionadas aos seus próprios benefícios”. 

Vê-se, portanto, que não há uma unanimidade em torno do assunto, o que estimula 

a pesquisar mais profundamente sobre o assunto. 

Considerando-se o exposto acima, a primeira hipótese a ser testada é: 

 

H1: A opção pela extensão de marca terá um efeito de diluição (a) na imagem geral da 

marca e (b) na imagem do produto. 

 

As hipóteses dois, três, quatro e cinco a seguir são realizadas a partir de 

características que afetam a imagem das marcas – qualidade percebida da marca, 

familiaridade com a marca, similaridade com a categoria e atitude do consumidor. 

Conseqüentemente, afetariam a percepção da extensão. 

 

 

3.2 QUALIDADE PERCEBIDA DA MARCA 

 

 A qualidade percebida da marca é um dos ativos do brand equity; é, portanto, 

fator determinante na formação da imagem da marca.  

Trata-se da decisão do consumidor baseada num conhecimento intangível de 

qualidade, não necessariamente baseada em atributos específicos (ZEITHAML, 1988).  

“Muitas vezes o uso de nomes de marcas estabelecidas é uma boa maneira de 

atingir uma percepção de qualidade” (AAKER, 1998, p. 223; ZEITHAML, 1988, 

Swaminathan et al., 2001).  
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A percepção de qualidade pode assumir diferentes formas para diferentes tipos de 

indústrias. A qualidade percebida para a IBM tem significado diferente que para a Nestlé. A 

qualidade percebida influencia diretamente as decisões de compra, principalmente quando um 

consumidor está motivado ou capacitado a fazer uma análise detalhada da compra. Pode 

também sustentar um preço premium, aumentando a rentabilidade da marca e o seu brand 

equity (AAKER, 1998, p. 20).  

Aaker et al. (1990) conduziram um estudo com 18 extensões para seis marcas. 

Constatou-se que a qualidade percebida da marca no seu contexto original era um fator de 

avaliação significativo da extensão, desde que existisse uma correlação entre as duas classes 

de produtos envolvidos. “Assim, o conhecimento geral de qualidade associada a um nome é o 

ingrediente-chave para o sucesso da sua extensão” (AAKER, 1998, p.224). 

Posteriormente, Keller e Aaker (1992) conduziram um experimento com marcas 

fictícias na categoria de batatas chips, a fim de avaliar o impacto na qualidade percebida da 

marca-mãe. Os estudos de Keller e Aaker (1992) descobriram que marcas de alta qualidade 

são mais extensíveis que marcas de qualidade média e que extensões bem-sucedidas 

aumentam a avaliação de extensões propostas para marcas de qualidade média. 

Entretanto, Cardoso [199-] encontrou num experimento com aparelhos eletrônicos 

que uma extensão de marca bem-sucedida não melhora necessariamente a qualidade 

percebida dos produtos atuais.  

Conforme dito anteriormente, a estratégia de extensão de marca possui um efeito 

recíproco, ou seja, ao mesmo tempo em que a reputação da marca-mãe afeta e interfere na 

avaliação da extensão de marca, a mesma é também afetada pela avaliação da própria 

extensão. Swaminathan et al. (2001) identificaram que, no caso de extensões de marca mal 

sucedidas, há potenciais efeitos recíprocos entre a marca estendida e a marca-mãe. Entretanto, 

para Keller e Aaker (1992), uma marca com classificação de forte qualidade percebida pode 

permanecer, sem ser afetada por extensões fracassadas. (AAKER, 1998, p. 237). 

Para Dacin e Smith (1994), desde que mantido o grau de qualidade da marca-mãe 

nas extensões, quanto maior o número de produtos estendidos, melhor é a avaliação da marca. 

Daí pode-se considerar que: 

 

H2: A qualidade percebida da marca terá um efeito positivo (a) na imagem geral de 

marca após a extensão e (b) na imagem do produto após a extensão. 
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3.3 FAMILIARIDADE COM A MARCA-MÃE 

 

Familiaridade se refere ao conhecimento que uma marca tem na memória do 

consumidor (CAMPBELL e KELLER, 2003). As marcas familiares se diferenciam das não 

familiares de acordo com o conhecimento que um consumidor possui na sua memória. Os 

consumidores estabelecem diferentes associações com marcas familiares: seja por uso próprio 

ou familiar, seja pelo intermédio de amigos ou pelo contato através da imprensa ou 

publicidade. 

A familiaridade, “especialmente quando se trata de produtos de baixo 

envolvimento, pode, às vezes, dirigir a decisão de compra. Na ausência de motivação para 

uma avaliação mais profunda, este senso pode ser fundamental” (AAKER, 1998, p.68). 

Se por um lado o papel da familiaridade na formação da imagem da marca está 

claro, por outro lado o seu papel na avaliação das extensões pelo consumidor ainda é confuso. 

Para Keller (1990), quando o grau de informação de uma marca é baixo, os consumidores 

confiam na qualidade e na familiaridade da marca para fazer suas avaliações. Entretanto, 

segundo Broniarczyk e Alba (1994), nessas mesmas condições, são o afeto pela marca e o fit 

que fazem esse papel. 

Para John et al. (1998), os produtos que são carros-chefe são menos suscetíveis 

aos efeitos de diluição da extensão da marca-mãe devido à grande exposição, à familiaridade 

e à experiência dos consumidores com esse produto ao longo do tempo. 

Swaminatham et al. (2001) identificaram que a experiência com a marca tem um 

impacto significativo na experimentação de extensão de marcas. Os estudos de Low e Lamb 

(2000) indicaram que a variação na medida da imagem de marca pode depender da 

familiaridade com a marca. Da mesma maneira, Klink e Smith (2001) estudaram que a reação 

dos consumidores a uma extensão será afetada pela familiaridade do consumidor com os 

produtos da marca. 

Daí surge a terceira hipótese: 

 

H3: A familiaridade do consumidor com a marca terá um efeito positivo (a) na 

imagem geral de marca após a extensão e (b) na imagem do produto após a extensão. 
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3.4. SIMILARIDADE DAS CATEGORIAS 

 

Há evidência substancial de que a similaridade de categoria está relacionada à 

avaliação de extensão de marca (AAKER e KELLER, 1990; BOUSH e LOKEN, 1991; 

KELLER e AAKER, 1992).  

Segundo Broniarczyk e Alba (1994), a similaridade entre as categorias – a original 

e a estendida - é uma importante condição na avaliação do consumidor nas extensões de 

marca. Quando a similaridade é grande, os consumidores transferem atributos da marca-mãe 

para a marca estendida mais facilmente. Entretanto, eles identificam que há fatores, como o 

ambiente local e o grau de conhecimento do consumidor em relação à marca-mãe, como 

determinantes para ampliar ou reduzir a influência da similaridade.  

Vê-se, portanto, que a similaridade de categorias entre produtos tem parte na 

extensão de produtos. Ou seja, uma marca tem maior elasticidade quando a nova categoria é 

similar à original (AAKER e KELLER, 1990; BOUSH e LOKEN, 1991). Entretanto, Park, 

Milberg e Lawson (1991) argumentaram que esta relação pode ser relativa à percepção de 

prestígio ou de funcionalidade da marca. O estudo de Broniarczyk e Alba (1994) mostrou que 

os atributos são o principal fator determinante da elasticidade de uma marca e que os mesmos 

não se restringem somente a prestígio ou funcionalidade. 

Conforme visto anteriormente, a proximidade entre a categoria original e a 

estendida é também definida na literatura acadêmica estrangeira como fit (AAKER e 

KELLER, 1990; BRONIARCZYK e ALBA, 1994; DACIN e SMITH, 1994). 

A importância do fit para a extensão tem dois motivos: o primeiro é que a 

transferência da qualidade percebida de uma marca poderá ser aumentada quando as duas 

classes de produtos são consistentes entre si. A segunda razão é porque um fit pobre não só 

enfraquece a transferência de associações positivas, como também pode efetivamente 

estimular associações e crenças não desejadas. Quando o fit é baixo, o consumidor pode 

questionar a habilidade da empresa em fazer bem o novo produto. Se o fit é incoerente, a 

extensão pode ser ridicularizada pelo consumidor. (AAKER e KELLER, 1990). 

Entretanto, se por um lado o fit é necessário numa extensão, Aaker e Keller (1990) 

identificaram que extensões extremamente fáceis de fazer são, em média, menos aceitas pelos 

consumidores. Ou porque a extensão não justificaria o preço cobrado ou porque seria uma 

incoerência aplicar um nome de qualidade numa classe de produto tão trivial. (AAKER e 

KELLER, 1990). 
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Além disso, Dacin e Smith (1994) identificaram que sucessivas extensões, bem 

sucedidas em diversas categorias, podem reduzir o efeito do fit nas extensões seguintes. 

Segundos os pesquisadores, o consumidor entenderia que “tudo o que aquela empresa faz, faz 

bem”. 

Mais recentemente, Klink e Smith (2001) observaram que os efeitos do fit são 

menores que o esperado, dando conseqüentemente maior flexibilidade às marcas. Isso 

explicaria, para eles, porque marcas como a General Electric estão em produtos tão diversos 

como uma lâmpada e um reator, ou a Yamaha em motos e raquetes de tênis. 

Outro estudo recente corrobora o questionamento dos efeitos do fit. Park e Kim 

(2001) identificaram que o relacionamento do consumidor com a marca influencia 

diretamente a intenção de compra de extensões, independente do fit da extensão. 

Considerando-se o exposto acima, a quarta hipótese a ser testada é: 

 

H4: A similaridade percebida pelo consumidor terá um efeito positivo (a) na imagem 

geral da marca após a extensão e (b) na imagem do produto após a extensão. 

 

 

3.5. ATITUDE DOS CONSUMIDORES 

 

Atitude é a “predisposição em avaliar um objeto ou produto positiva ou 

negativamente” (SOLOMON, 1998). Para Keller (1993), as atitudes em relação às marcas são 

importantes porque geralmente formam a base do comportamento do consumidor, ou seja, a 

escolha da marca. 

Atitudes em relação à marca são um “modelo definido como a soma das crenças 

que um consumidor possui sobre um produto ou serviço, multiplicado pela força da avaliação 

de cada uma dessas crenças. Uma implicação importante deste modelo é que muitas crenças 

positivamente avaliadas podem ser derrotadas por poucas crenças fortemente negativas” 

(PITTA et al., 1995). Por exemplo, se um consumidor prova um suco dietético e gosta do 

sabor, ele pode avaliá-lo como positivo por esses dois atributos - baixas calorias e sabor – no 

entanto, dependendo do tipo de adoçante utilizado, ele pode avaliá-lo como ruim para a saúde 

e rejeitar o produto. 

Segundo Aaker e Keller (1990), “o sucesso das extensões de marca depende de 

certas premissas a respeito do comportamento do consumidor, tais como (1) o consumidor 

possui crenças positivas e atitudes favoráveis em relação à marca original; (2) essas 



 25

associações positivas facilitam a formação de atitudes favoráveis e crenças positivas a 

respeito da extensão de marca e (3) associações negativas não são nem transferidas nem 

criadas pela extensão”. 

Mas ainda há relativamente poucos estudos a esse respeito, e são incoerentes entre 

si. Para Pitta e Katsanis (1995), as atitudes do consumidor em relação à extensão de marca 

alteram as associações que ele já possui com a marca-mãe. Faircloth et al. (2001) conduziram 

um estudo no qual identificaram que a atitude em relação à marca possui um efeito direto na 

imagem de marca e um efeito indireto no brand equity. 

Zimmer e Bhat (2004), através de quatro experimentos, dão evidências de que 

uma extensão aprimora a atitude em relação à marca-mãe ou a mantém intacta, independente 

da variação na qualidade e no fit da extensão. 

Daí surge H5: 

 

H5: As atitudes dos consumidores em relação à extensão terão um efeito positivo (a) 

na imagem geral de marca após a extensão e (b) na imagem do produto após a extensão.    

 

 

3.6. INTERESSE PELA CATEGORIA 

 

Uma das vantagens da extensão de marcas é que uma grande variedade de 

associações com a marca-mãe poder ser potencialmente transferida às extensões, 

estabelecendo mais facilmente associações positivas com o novo produto. Dentre as  diversas 

associações possíveis de uma marca, uma delas pode ser com uma categoria de produto. 

Budweiser, Chevrolet e Levi’s são marcas que possuem definitivamente uma forte associação 

com a categoria de produto à qual pertencem.  

A categoria de produto da marca original, especialmente uma familiar como 

cerveja ou carro, pode ela própria ter um conjunto de associações que são anexadas à 

extensão. O impacto dessas associações, altamente valorizadas na categoria de produto 

original, pode não ser positiva no contexto da nova categoria de produto (AAKER e 

KELLER, 1990).  

Sob um ponto de vista mais positivo, Broniarczyk e Alba (1994) explicam que: 
 
“um fenômeno que pode acontecer com as extensões é os consumidores inferirem 
sobre atributos de extensão que anteriormente não existiam na categoria estendida. 
Assim, uma marca estendida pode colaborar com um novo atributo para esta 
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categoria, até então inexistente, devido à sua entrada nesta categoria com o seu 
atributo-chave – por exemplo, a pasta Crest, ao entrar na categoria de balas ou 
chicletes, pode introduzir o atributo de proteção dental nesta categoria”. 
 
Ou seja, claramente as extensões de marca influenciam nas associações das novas 

categorias, seja de maneira positiva ou negativa. Caso essas associações sejam positivas, elas 

certamente irão reforçar as associações pré-existentes na categoria original, mas se forem 

negativas, mas como ele se comporta em relação à categoria de produto original? Terá a nova 

extensão afetado as associações iniciais do consumidor sobre essa categoria de produto? 

Leong et al. (1997) manipularam a dominância da categoria a partir da variação da 

força da relação – marca-produto e descobriram que a similaridade entre as categorias (fit) é 

menos crucial que a dominância da categoria da marca original da decisão sobre extensões. 

Partindo-se do pressuposto de que as associações de marcas diferem entre marcas 

e categorias de produtos (LOW e LAMB, 2000) e que as extensões de marcas podem ter 

efeitos de diluição nas marcas (LOKEN e JOHN, 1993), considera-se a hipótese de que esses 

mesmos efeitos poderiam ser estendidos à categoria de produto original, com efeito de 

diluição de suas associações específicas. 

Considerando-se o exposto acima, a sexta e última hipótese a ser testada é: 

 
H6: A opção pela extensão de marca terá um efeito de diluição no interesse pela 

categoria original do produto. 

 

 

Este capítulo apresentou as hipóteses de pesquisa, baseadas nas variáveis: imagem 

de marca, qualidade percebida da marca, familiaridade com a marca-mãe, similaridade das 

categorias, atitude dos consumidores e interesse pela categoria. O próximo capítulo apresenta 

o método e o modelo da pesquisa, com os procedimentos tanto da coleta quanto da análise dos 

dados.  
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO E PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 

 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA E 

DEFINIÇÃO DO MODELO 

 

Devido ao fato de haver mais de uma variável independente, o estudo estatístico 

será utilizado para medir os efeitos destas variáveis independentes em vários níveis, além de 

possíveis interações entre as mesmas. 

A análise de regressão “ocupa-se do estudo da dependência de uma variável – a 

variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis – as variáveis explicativas, com o 

objetivo de estimar e/ ou prever o valor médio da dependente em termos dos valores 

conhecidos ou fixos das explicativas. Estas relações entre estas variáveis não são 

deterministas (GUJARATI, 2000, p.4). 

A regressão pode testar a hipótese de existência de relação – não necessariamente 

causal – em fenômenos observacionais; ela também pode estabelecer a direção, grau e o tipo 

da relação, além de permitir previsões da variável explicada, quando as variáveis explicativas 

assumem particulares grandezas. 

Neste estudo foi utilizado como técnica de controle a aleatorização, seja na 

seleção da amostra, seja na ordem das perguntas e das alternativas e da entrega dos 

questionários, além do controle estatístico, utilizando para tal o software SPSS e análise via 

tabela ANOVA, além do controle de planejamento, que estará presente em todo o projeto. 

Na análise das variáveis utilizou-se a média dos dados agrupados. O uso de dados 

agrupados em regressão é comum em estudos de extensões de marca (AAKER, 1990; 

MARTINEZ e CHERNATONY, 2004) e também costuma ser utilizado em pesquisa 

internacional de Marketing, a fim de facilitar a interpretação dos dados (MALHOTRA, 2001, 

p.540). 

O modelo aqui proposto baseia-se no modelo de Martinez e Chernatony (2004), 

que avalia o impacto da estratégia de extensão na imagem da marca. a partir do valor médio 

de cada escala, utilizando duas equações de regressão com as seguintes variáveis: qualidade 

percebida da marca – proposto por Park e Kim (2001); familiaridade, proposto por DAWAR 
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(1996); imagem da marca, proposto por Aaker (1996); similaridade das categorias, proposto 

por Park et al (1991) e atitude do consumidor em relação à marca, proposto por Klink e Smith 

(2001). O modelo para o teste das hipóteses H2 a H5 está definido abaixo, que representa um 

modelo clássico de regressão linear, cujas hipóteses descritas anteriormente estão 

representadas na FIGURA 3. 

 

 

YM= ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + e 

 

YP= ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + e 

 

 

Onde: 

YM : imagem geral da marca após a extensão 

YP : imagem do produto após a extensão 

X1 : qualidade percebida        

X2 : familiaridade do consumidor com a marca     

X3 : similaridade percebida pelo consumidor     

X4 : atitude do consumidor em relação à marca     

H2: ß1 > 0 

H3: ß2 > 0 

H4: ß3 > 0 

H5: ß4 > 0 

 

Adicionalmente, propõe-se investigar o impacto da extensão de marca no interesse 

pela categoria de produto original. O modelo está definido conforme a fórmula abaixo, cuja 

hipótese anteriormente descrita está representada na FIGURA 3. 
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FIGURA 3: Modelo para análise da qualidade, familiaridade, similaridade e atitude do 

consumidor na imagem de marca e interesse pela categoria após uma extensão. 

 

 

 

Fonte: Autora da Dissertação. 

 

 

 

O estudo de Martinez e Chernatony (2004) foi escolhido como base porque seus 

resultados desafiam as suposições comuns de que as conseqüências das estratégias de 

extensão são totalmente positivas ou negativas em relação à imagem de marca. Foi também 

escolhido pela sua recência, o que lhe permitiu utilizar as medidas de vários estudos anteriores 

de extensões de marcas, de modo a validar suas métricas.  

Foram adotadas, conjuntamente na análise do problema, as pesquisas qualitativa e 

quantitativa. A utilização conjunta destas duas metodologias proporciona ao pesquisador uma 

maior flexibilidade nas investigações, que com isso consegue entender melhor o fenômeno a 

ser estudado.  
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Os produtos com marcas líderes são menos vulneráveis à diluição em extensões 

impróprias (JOHN et al., 1998; ZIMMER e BHAT, 2004), por isso as marcas selecionadas na 

presente dissertação são marcas líderes e representativas do seu segmento. Ao mesmo tempo, 

são marcas com pouca ou nenhuma extensão, para que os possíveis efeitos de sucessivas 

extensões (KELLER e AAKER, 1992) não comprometam os resultados. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo empírico é uma pesquisa descritiva, que visa testar hipóteses 

específicas para examinar relações entre variáveis. Trata-se de um levantamento de corte 

transversal, no qual foi obtida uma amostra por conveniência.   

A utilização da amostragem por conveniência, não probabilística, justifica-se pois 

a mesma é utilizada em testes conceituais, para os quais, em geral, não são necessárias 

projeções para as populações. Em tais estudos, o interesse está focado na proporção da 

amostra que dá várias respostas ou expressa várias atitudes (MALHOTRA, 2001, p.453). 

A análise dos dados do modelo foi feita com base no modelo de regressão linear, 

através do software SPSS 10.0, que será detalhada mais adiante. O modelo de regressão linear 

é apropriado para a análise de relações associativas, cujo objetivo é definir a natureza e o grau 

de associação entre as variáveis, o que não implica nem supõe qualquer causalidade entre elas 

(MALHOTRA, 2001, p. 459). 

 

 

4. 3. COLETA DE DADOS E AMOSTRAGEM  

 

A população de uma pesquisa é constituída dos elementos que poderão ser 

selecionados para compor sua amostra da pesquisa. Assim, a população deste estudo consiste 

em pessoas de ambos os sexos, residentes no estado do Rio de Janeiro.  

Este estudo utilizou os métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa para coleta 

de dados. 
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4. 3. 1. PESQUISA QUALITATIVA 

 

A utilização da pesquisa qualitativa visou identificar e analisar profundamente 

dados não-mensuráveis como sentimentos, percepções, intenções, comportamentos passados e 

motivações. Segundo Mc Daniel e Gates (2003:120, apud PINHEIRO et al., 2004), “não 

existe maneira melhor do que a pesquisa qualitativa para compreender a fundo as motivações 

e os sentimentos dos consumidores”. 

A pesquisa qualitativa foi realizada através de grupo focal e de entrevistas em 

profundidade. A coleta dos dados foi realizada de acordo com as etapas descritas abaixo. 

Diferentemente do artigo original, por questões logísticas, de investimento e 

acadêmicas, foram realizadas adaptações à proposta inicial, as quais encontram-se descritas a 

seguir.  

O estudo anterior focou em artigos esportivos, comparando o resultado de duas 

marcas dentro da mesma categoria. De acordo com Low e Lamb (2000), as associações de 

marcas diferem entre marcas e categorias de produtos. Por isso, no presente estudo, são 

comparados os resultados de duas marcas presentes em duas categorias distintas: uma de 

telefonia celular e outra de sandálias. Foram também selecionadas duas marcas de categorias 

distintas para melhor avaliar o comportamento do consumidor na extensão, pois duas marcas 

na mesma categoria poderiam apresentar resultados muito similares, de difícil comparação.  

Martinez e Chernatony (2004) realizaram duas rodadas de pesquisas qualitativas, 

chamadas pelos pesquisadores de pré-testes, cada um com uma média de 50 estudantes, 

ambos utilizando escala Likert de sete pontos. No caso do presente estudo, devido à 

dificuldade em obter tal número de unidades amostrais, realizou-se um único pré-teste, no 

caso a entrevista em profundidade, sem escala Likert, com um total de 15 elementos. Em 

ambos os estudos foram levantadas as seguintes características: 

 

 

1ª etapa – Definição das categorias a serem estudadas 

Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados secundários no relatório 

Monitor 2004 do Ibope, instituto verificador de anunciantes em veículos de mídia (revistas, 

programas de TV, sites da internet) para identificar os maiores anunciantes de mídias 

dirigidas a pessoas de 25 a 40 anos pertencentes às classes A e B (classificação critério 

Brasil), a fim de obter uma listagem de produtos anunciados e das marcas mais relevantes 
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para esse público. A partir deste levantamento, identificou-se a categoria de telefones 

celulares e de sandálias como algumas dentre as mais representativas. 

 

2ª etapa – Grupo de foco 

A seguir foi realizado um grupo de foco para definir as categorias de extensão 

mais similares a telefones celulares. “Grupos de foco são entrevistas realizadas, de maneira 

não-estruturada e natural, por um moderador treinado, junto a um pequeno grupo de 

respondentes“ (MALHOTRA, 2001, p.156). Foi realizado no mês de abril de 2005 e era 

composto por oito estudantes universitários residentes na cidade do Rio de Janeiro.  

O moderador era a própria pesquisadora, que apresentou inicialmente as marcas 

mais conhecidas e, posteriormente, as extensões de marcas mais e menos conhecidas. Foi 

solicitado aos entrevistados que apresentassem suas percepções e os motivos que os levariam 

a consumir as marcas que são extensões de marcas conhecidas. Foi solicitado também que 

dessem suas sugestões de outras extensões de marcas possíveis. Com isso foi possível avaliar 

se as hipóteses escolhidas eram válidas e gerar informações úteis para estruturar o roteiro que 

foi aplicado na entrevista em profundidade.  

Para compor os participantes dos grupos de foco, as pessoas recrutadas deveriam 

atender aos seguintes critérios: 

• Pessoas de ambos os sexos pertencentes às classes A e B, segundo o critério Brasil de 

avaliação utilizado pela Associação Nacional das Empresas de Pesquisa (ANEP); 

• Os entrevistados não poderiam ter participado de outros grupos há menos de um ano; 

• Os entrevistados também não poderiam ter participado de outros grupos sobre as 

marcas a serem apresentadas nem poderiam trabalhar em áreas relacionadas ao 

Marketing ou às marcas estudadas. 

O principal motivo da escolha do grupo focal como método de coleta de dados 

está relacionado ao fato de que discussões em grupo proporcionam confrontos de idéias entre 

os participantes, comentários e visões interessantes a respeito do assunto a ser abordado.  

Baseado em Pinheiro et al. (2004, p.136), o grupo focal teve as seguintes 

características: 

• Grupos de oito pessoas, participantes de um curso de pesquisa de 

mercado da Fundação Getulio Vargas; 

• A duração da entrevista em grupo girou em torno de duas horas; 
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• Não houve incentivo para os entrevistados após a participação, através 

de distribuição de brindes ou pagamento do transporte como ajuda de custo. 

  

Alguns pesquisadores questionam a efetividade da utilização de estudantes em 

projetos de pesquisa (BARRET et al., 1999). Entretanto, segundo Patzer (1996, p.56), 

depende da situação: 

• “quando as descobertas servem como esforço pioneiro ou de 

fundamentação para ser testado com outros tipos de sujeitos; 

• quando os produtos e comportamentos de interesse do 

pesquisador são características de tais sujeitos; 

• quando o pesquisador direciona questões fundamentais de 

marketing como processamento de  informações cognitivas relacionadas ao 

estímulo de marketing”. 
Nestas situações, segundo Patzer, os estudantes são boas fontes amostrais. Como 

o presente estudo encontra-se entre as situações descritas, considerou-se própria a 

amostragem de estudantes. 

 

3ª etapa – Entrevistas em profundidade 

A partir dos dados obtidos foi realizada uma pesquisa qualitativa, com entrevistas 

individuais, em profundidade, para se levantar as características mais identificadas nestas 

marcas, nas marcas concorrentes e as categorias de extensão possíveis.  

As entrevistas em profundidade, segundo Malhotra (2001, p. 165), são 

recomendadas quando, entre outras situações, é necessária uma compreensão detalhada de um 

comportamento complexo. 

Foram entrevistados cerca de 15 indivíduos, moradores da cidade do Rio de 

Janeiro. O roteiro desta pesquisa encontra-se no Anexo 1. As características identificadas na 

pesquisa qualitativa são descritas a seguir: 

 

A. Associações: 

Os alunos descreviam os atributos ou sentimentos associados às categorias de 

produtos – celulares e sandálias. 

Esta é uma metodologia empregada já por outros pesquisadores, como Low e 

Lamb (2000). A intenção era evitar impor a referência dos próprios pesquisadores aos 
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elementos. Como resultado, foram obtidos no presente estudo mais de 50 associações, muitas 

com o mesmo conceito. As associações foram a seguir agrupadas por dois publicitários, 

especialistas em imagem de marcas e resultaram numa lista de quatro associações, que foram 

posteriormente utilizadas no levantamento. 

 

B. Qualidade e Familiaridade 

Para cada categoria – celulares e sandálias - foram identificadas quatro marcas – 

as mais lembradas no focus group. 

Os alunos indicaram, numa associação livre, os produtos de melhor qualidade 

percebida em cada uma das principais marcas das duas categorias.  Eles também indicaram o 

grau de familiaridade com essas marcas, numa escala de um a cinco.  

No presente estudo, foi obtida em cada categoria uma marca – NOKIA e 

HAWAIANAS.  

 

C. Escolha das extensões 

Os alunos respondiam quanto ao grau de similaridade de uma série de oito 

produtos com as duas marcas pesquisadas. Os produtos questionados eram obrigatoriamente 

diferentes daqueles comercializados pelas marcas pesquisadas. 

No estudo anterior, os produtos mencionados eram 11 e já haviam sido usados em 

estudos sobre extensões. No presente estudo, a relação de produtos estendidos foi definida na 

parte qualitativa da pesquisa, no grupo de foco.  

 

D. Elasticidade 

Os alunos foram questionados sobre que outros produtos as marcas pesquisadas 

poderiam lançar. As respostas davam uma idéia da elasticidade da marca e do tipo de produto 

que se poderia propor. 

 

 

4. 3. 2. PESQUISA QUANTITATIVA 

 

A pesquisa quantitativa foi aplicada na quarta e última etapa da obtenção de dados primários, 

conforme descrita  a seguir. 
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4ª etapa – Levantamento (survey) 

A pesquisa de levantamento (survey) é um método já utilizado no estudo de 

avaliação dos consumidores sobre extensões de marcas (DACIN et al., 1994; HEM et al., 

2003; MARTINEZ et al., 2004; PARK e KIM, 2001; SMITH e PARK, 1992) e se mostra 

muito adequada por ser de natureza explicativa. 

O método do levantamento apresenta vantagens por ser de aplicação simples e por 

obter dados confiáveis, visto que as respostas são limitadas às alternativas apresentadas. 

Entretanto, os entrevistados podem relutar em fornecer a informação desejada e em responder 

quando a questão é pessoal; perguntas estruturadas e alternativas de respostas fixas também 

podem resultar na perda de sensações e crenças, Apesar disso, é o método mais comum de 

coletas de dados em pesquisas de marketing (MALHOTRA, 2001, p. 179). 

Igualmente na pesquisa quantitativa, as demais especificações do estudo de 

Martinez e Chernatony (2004) foram seguidas: no levantamento, o questionário, as medidas e 

os indicadores de cada variável foram rigorosamente os mesmos, considerando as adaptações 

para língua portuguesa e os comentários do pré-teste, além da medida extra de interesse pela 

categoria, que não constava no estudo original. 

 

Operacionalização das Variáveis 

A partir do tipo de análise adotada neste estudo e o modelo da pesquisa 

apresentado anteriormente, identificou-se que tanto a variável dependente quanto as 

independentes são variáveis latentes. As variáveis latentes são construtos, ou seja, construções 

teóricas, que não podem ser diretamente observadas (NETEMEYER et al, 2003, p.04) e são a 

base para formação da relação entre variáveis. 

Os construtos não podem ser medidos diretamente, mas podem ser observados 

através de variáveis observáveis ou indicadores. Os construtos são, aqui, formados por itens 

das escalas.  

Aqui foram adaptadas escalas a partir das existentes no estudo de Martinez e 

Chernatony (2004), que por sua vez utilizaram escalas presentes na literatura estrangeira; 

todas também foram averiguadas no Marketing Scales Handbook e foram traduzidas do inglês 

para o português com o auxílio do pré-teste. 
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Qualidade percebida 

A escala para medição da variável latente “qualidade percebida da marca” (QUA) 

foi utilizada por Martinez e Chernatony (2004) a partir da adaptação dos itens das escalas 

originais dos estudos de Park et al. (2001) sobre relacionamentos do consumidor com a 

marca, medida através dos níveis de qualidade com o produto e com a marca. O QUADRO 1 

apresenta as questões relativas aos indicadores desta variável utilizadas no questionário. 

 

Familiaridade da marca 

A escala para medição da variável “familiaridade com a marca” (FAM) foi 

utilizada por Martinez e Chernatony (2004) a partir da adaptação dos itens da escala original 

de Dawar (1996), na qual as medidas refletem o grau de conhecimento da marca, a freqüência 

de compra e o conhecimento dos produtos. As questões relacionadas a estes indicadores são 

apresentadas no QUADRO 1. 

 

Similaridade das categorias 

A escala para medição da variável latente “similaridade entre as categorias ou fit” 

(FIT) foi utilizada por Martinez e Chernatony (2004) a partir da adaptação dos itens da escala 

original de Park et al (1991), que mediu o fit entre o produto estendido e os produtos originais 

da marca e o fit entre o produto estendido e a imagem da marca-mãe. No QUADRO 1 

encontram-se as questões relacionadas aos indicadores desta variável. 

 

Atitude com a marca 

A escala para medição da variável latente “atitudes do consumidor em relação à 

marca” (ATT) foi utilizada por Martinez e Chernatony (2004) a partir da adaptação dos itens 

da escala original de Klink e Smith (2001), que se relacionam com a percepção favorável ao 

novo produto e com a possibilidade de comprar o novo produto. As questões relacionadas a 

estes indicadores estão no QUADRO 1. 

 

Imagem de marca 

A escala para medição da variável latente “imagem da marca” foi feita de duas 

maneiras por Martinez e Chernatony (2004), investigando tanto a imagem geral da marca 

(IGM) quanto a imagem de produto (IMP).  



 37

A imagem geral de marca (IGM) foi medida a partir da adaptação dos itens da 

escala original de Aaker (1996), que mediu a preferência da marca, a sua personalidade, o seu 

valor em relação ao custo, o interesse pela marca e a sua diferenciação em relação à 

concorrência, omitindo aqueles referentes à organização, pois não se aplicavam ao contexto. 

O QUADRO 1 apresenta as questões referentes aos indicadores desta variável. 

A imagem de produto (IMP) foi mensurada utilizando os quatro atributos ou 

sentimentos associados aos produtos pesquisados - celulares e sandálias, atributos esses 

derivados da fase qualitativa do estudo: 

o Celulares: para pessoas modernas, práticos, duráveis, dão status 

o Sandálias: resistentes, confortáveis, práticas e bonitas 

O QUADRO 1 apresenta os indicadores desta variável. 

As duas medidas foram aplicadas antes (IGM1, IMP1) e depois da extensão 

(IGM2, IMP2). 

 

 

Interesse pela categoria 

De acordo com Netemeyer et al. (2003, p.9), a revisão de literatura pode evitar o 

desenvolvimento de uma nova escala, podendo ser possível obter um construto já bem 

mensurado. Por isso, para a medição da variável latente “interesse pela categoria da marca-

mãe” a escala foi obtida do estudo de Beatty e Talpade (1994), presente no Marketing Scales 

Handboook (BRUNER II et al, 2001, p. 328) e validada no pré-teste. Das quatro questões 

propostas, ficaram três, que se referem ao interesse, à importância e ao prazer sobre o assunto. 

As questões referentes a estes indicadores são apresentadas no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 – Escalas do Modelo 

Variáveis do Modelo Questões/ Indicadores Escala 
Original 

Eu considero os produtos dessa marca ótimos. Qualidade percebida da 
marca (QUA) Eu a considero uma marca de qualidade. 

Park et al. 
(2001) 

Eu conheço muito pouco dessa marca. 

Eu nunca comprei os produtos dessa marca. Familiaridade com a 
marca (FAM) Eu considero que os produtos dessa marca são muito 

conhecidos. 

Dawar (1996) 

Um (tênis) e um (celular) são produtos parecidos. 
Similaridade entre as 

categorias (FIT) Um (tênis) da (Nokia) não combina com a imagem da 
(Nokia). 

Park et al 
(1991) 

Eu sou favorável a este novo produto. Atitudes do consumidor 
em relação à marca 

(ATT) Eu me interessaria em comprar este novo produto. 
Klink e Smith 

(2001) 

Eu prefiro essa marca ao invés das outras. 

Essa marca tem personalidade. 

Essa maca vale o quanto ela custa. 

Eu me interesso por essa marca. 

Imagem Geral da Marca 
(IGM) 

Essa é uma marca diferente das suas concorrentes. 

Aaker (1996) 

Para pessoas modernas (celulares) 

Resistentes (sandálias) 

Práticos (celulares) 

Confortáveis (sandálias) 

Duráveis (celulares) 

Práticas (sandálias) 

Imagem do Produto 
(IMP) 

Dão status (celulares) 

Bonitas (sandálias) 

Martinez e 
Chernatony 

(2004) 

Eu normalmente não tenho nenhum interesse por  
(produto estendido). 

Os (celulares) são muito importante pra mim.  
Interesse pela Categoria 

original (CAT) 

Eu gosto de conversar sobre marcas de (celulares). 

Beatty e 
Talpade 
(1994) 

Fonte: Autora da Dissertação. 
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Outras variáveis 

Além das variáveis já citadas, existem variáveis estranhas ao modelo, algumas já 

possivelmente identificadas em estudos anteriores como influenciadoras da avaliação dos 

consumidores acerca das extensões de marca. Assim, procurou-se, quando possível, isolar 

aquelas não estudadas, para efeitos de validade interna, averiguando a sua existência na parte 

qualitativa da pesquisa: 

• Conhecimento do consumidor acerca da nova categoria de produto 

(BRONIARCZYK e ALBA, 1994): as categorias de produtos selecionadas procuraram ser 

simples e de conhecimento do consumidor; 

• Tempo de existência da categoria da marca-mãe (AAKER, 1998): ambas as 

categorias de produto – celulares e sandálias – são de vasto conhecimento do público 

pesquisado;  

• Reconhecimento da marca (AAKER e KELLER, 1990): ambas as marcas 

pesquisadas – Hawaianas e Nokia – são de amplo conhecimento do público; 

• Expertise (i.e., conhecimento) do consumidor acerca da marca-mãe 

(BRONIARCZYK e ALBA, 1994); 

• Sexo: distribuição equilibradas na amostra do levantamento; 

• Faixa etária. 

 

 

Questionário 

 

Os dados primários, coletados pelo pesquisador especificamente para resolver o 

problema de pesquisa, foram obtidos através de questionários estruturados, conforme 

detalhado a seguir, contendo perguntas fechadas, auto-aplicados e entregues por dois meios – 

de maneira pessoal ou via eletrônica.  

O questionário estruturado para a coleta de dados consiste de uma série de 

perguntas escritas que um entrevistado deve responder. O questionário tem três objetivos: (1) 

traduzir a informação desejada em um conjunto de questões específicas que os entrevistados 

tenham condições de responder; (2) motivar e incentivar o entrevistado a cooperar, 

respondendo as perguntas; e (3) minimizar o erro das respostas (MALHOTRA, 2001, p.274).  



 40

As perguntas foram estruturadas pré-especificando o conjunto de respostas, 

escalonadas em todos os itens (MALHOTRA, 2001, p.282). O questionário foi também 

organizado em duas seções. A primeira seção foi organizada de maneira lógica, agrupando-se 

as perguntas referentes às escalas de medição das variáveis, com instruções das mesmas. Na 

segunda seção foram solicitados dados demográficos da amostra, tais como sexo e renda.  

O questionário se referia, nessa ordem, à qualidade percebida da marca e ao grau 

de familiaridade, à imagem do produto e à imagem geral da marca antes da extensão, ao fit e à 

atitude em relação à extensão. Por fim, a imagem geral da marca, a imagem do produto  e o 

interesse pela categoria após a extensão. Os quatro modelos de questionários encontram-se no 

Anexo 2. 

Para o pré-teste do questionário foi escolhido, por conveniência, um grupo piloto 

de sete pessoas que se dispuseram a responder o questionário na presença da autora para que 

fossem analisadas as dúvidas e o tempo gasto. Diversas sugestões foram dadas para melhoria 

das questões em geral. As solicitações mais significativas na primeira seção foram com 

relação ao significado de algumas perguntas, mal compreendidas e com relação à definição 

dos produtos estendidos. Na segunda seção, foi excluída a avaliação pelo sistema de pontos 

do “Critério de Classificação Econômica Brasil” da Associação Nacional de Empresas de 

Pesquisa (ANEP), por ser considerado longo, e substituído por perguntas objetivas em relação 

à renda. Assim, os questionários foram refeitos e enviados novamente para os colaboradores 

do grupo piloto para nova crítica. Este grupo piloto, apesar de ter as principais características 

dos entrevistados da amostra, não participou da amostra desta pesquisa. 

Ao todo, o questionário foi alterado sete vezes, em função não só da adaptação do 

enunciado das perguntas, mas também da definição dos produtos estendidos e críticas à 

escala.  

Quatro questionários foram preparados com questões análogas, de tal maneira que 

cada questionário tivesse uma marca e uma categoria de extensão: Nike e jeans, Nike e 

relógio, Hawaianas e camiseta e Hawaianas e celular. As extensões eram sinalizadas pelas 

seguintes figuras: 

 

 

 

 

 

 
Nokia Tênis 
(NOK TEN) 

Nokia Relógio 
(NOK REL) 

Hawaianas 
Celular   
(HAW CEL) 

Hawaianas 
Camiseta 
(HAW CAM) 
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De um total de 35 questões, oito tiveram o seu sentido invertido a fim de 

equilibrar o número de respostas positivas e negativas em relação à marca e minorar o efeito 

de questionários respondidos de maneira única, com as mesmas notas para todas as questões. 

Outro cuidado realizado foi o de alterar a ordem das questões acerca da imagem 

geral da marca, da imagem produto e do interesse pela categoria após a extensão, visto que se 

tratavam das mesmas questões antes da extensão. A fim de evitar a mera transcrição da 

avaliação desses itens anterior à extensão, a ordem das frases foi completamente alterada em 

relação ao bloco anterior. 

Após o pré-teste, os questionários foram finalmente aplicados, nos meses de 

setembro e outubro de 2005. As análises do pré-teste proporcionaram a elaboração de um 

questionário de auto-aplicação, com duração de 6-7 minutos economizando o tempo dos 

entrevistados, facilitando o processo e minimizando o erro das respostas pela correta 

interpretação dos itens aplicados. 

A aplicação dos questionários foi realizada com 192 respondentes. Cada 

respondente recebeu dois questionários com duas marcas diferentes e com grau de extensões 

similares. Essa logística foi necessária a fim de contornar o número de unidades amostrais 

necessárias para os quatro questionários. Sendo assim, cada respondente preencheu dois 

questionários. Os questionários foram assim divididos: cada um correspondia a uma extensão 

de uma marca diferente – Nokia com relógio e Hawaianas com camisetas, por exemplo. Os 

questionários foram agrupados de tal maneira que cada indivíduo respondesse a duas marcas 

diferentes. A natureza da extensão de cada jogo entregue era similar, ou seja, os dois 

questionários possuíam extensões próximas ou muito distantes da marca-mãe. Essa 

similaridade das extensões foi necessária para evitar viés de interpretação dos elementos – se 

o indivíduo fosse muito resistente a extensões, o efeito nas duas marcas seria o mesmo.  

Em relação à medição das variáveis, foram adotadas as escalas intervalares, de 

classificação por itens do tipo de Likert, com cinco categorias de respostas que vão de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Esta escala foi escolhida por ser de fácil 

aplicabilidade e pelo entendimento rápido que os entrevistados têm a respeito da questão 

(MALHOTRA, 2001, p.255). No estudo de Martinez e Chernatony (2004), as escalas 

utilizadas eram de sete categorias, entretanto no pré-teste aqui realizado ficou clara a rejeição 

dos respondentes, alegando o não entendimento da diferença entre as declarações mais 

extremas da escala, dificultando sua aplicabilidade. Portanto, para facilitar a auto-aplicação do 

questionário, foram adotadas para todas as respostas escalas de cinco itens.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
Neste capítulo serão analisados a amostra, as variáveis e o resultado das hipóteses. 

 
5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

A amostra total consta de 192 respondentes. Percebe-se que há uma 

predominância de homens (53%) na faixa de 26 a 35 anos (41,5%), com renda média mensal 

de R$ 3.000,00 a R$6.000,00. O estado civil está distribuído de maneira equilibrada entre 

solteiros (49%) e casados (47%). Na TABELA 2, encontram-se resumidos os resultados das 

estatísticas das informações coletadas junto aos entrevistados. 

 

 

TABELA 2: Estatística descritiva da amostra 

Faixa de idade N %  Faixa de renda N % 

Até 25 anos 56 29,50 (1) Não possui trabalho remunerado 20 11 
26-35 80 41,50 (2) Até R$ 1.000,00 26 13,5 
36-45 45 23  (3) De R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 46 24 
+ de 45 11 6  (4) De R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 50 26 
Total 192 100  (5) Acima de R$ 6.000,0 48 24 
média 31,46   Não declarados 2 1,5 
    Total  192 100 
    média 3,40  

Estado Civil    Sexo   

Solteiro 95 49%  Masculino 102 53% 
Casado 90 47%  Feminino 90 47% 
Separado 6 3%  Total 192 100 
Outros 1 2%     
Total 192 100     

Fonte: Autora da Dissertação. Informações baseadas nos questionários considerados na 
amostra. 
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5.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

 

Todas as escalas para medir as variáveis resultaram num alto nível de consistência 

interna3 entre as quatro sub amostras e na amostra total, composta pela somatória das quatro 

sub amostras, conforme vê-se nos valores de Alpha de Cronbach (α) na TABELA 3, com 

exceção da variável FIT. Nas variáveis Familiaridade (FAM) e Imagem Geral da Marca Antes 

da Extensão (IGM1), ambas com mais de duas questões cada, foi necessária a retirada de um 

indicador em cada variável para se obter um valor de a próximo de 0,7, o que garante 

consistência interna para a análise do modelo de regressão linear.  Os valores obtidos na 

variável FIT foram os únicos abaixo dessa média.  

 

 

TABELA 3: Coeficientes Alpha de Cronbach (α) 

Variáveis 
HAW CAM 

(n=95) 

HAW CEL 

(n=98) 

NOK TEN 

(n=97) 

NOK REL 

(n=95) 

Total 

(n=385) 

QUA 0,93 0,87 0,83 0,88 0,88 

FAM* 0,67 0,56 0,68 0,62 0,67 

FIT 0,52 0,16 0,07 0,27 0,48 

ATT 0,84 0,83 0,80 0,78 0,85 

CAT1 0,76 0,77 0,70 0,67 0,72 

CAT2 0,65 0,41 0,69 0,61 0,60 

IMP1 0,81 0,72 0,65 0,58 0,69 

IMP2 0,86 0,86 0,71 0,69 0,80 

IGM1* 0,72 0,72 0,75 0,78 0,77 

IGM2 0,80 0,61 0,64 0,62 0,71 

Fonte: Autora da Dissertação 

* Valores considerando a exclusão das questões A05 e A14 do questionário do Anexo 2, 
respectivamente, na análise de cada uma das variáveis acima. 

 

3: refere-se à inter-relação entre os itens de uma escala (NETEMEYER et al., 2003). 
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Outra providência foi verificar os valores médios de cada variável em cada sub-

amostra, a fim de constatar se as mesmas possuíam homogeneidade e eliminar possíveis 

características atípicas. A TABELA 4 mostra que os valores médios de cada variável são 

compatíveis entre as sub-amostras. Portanto as sub-amostras comprovaram consistência em 

relação às medidas das variáveis consideradas antes da extensão. 

 

 

TABELA 4: Média das variáveis 

Variáveis NOK TEN 
 

NOK REL 
 

HAW CAM 
 

HAW CEL 
 

QUA 3,82 4,09 3,87 3,95 

FAM 3,01 3,09 2,71 2,76 

IMP1 3,36 3,52 3,98 3,92 

IGM1 3,15 3,30 3,85 3,77 

CAT1 3,23 3,27 3,07 2,81 

FIT 2,46 2,28 2,40 2,52 

ATT 2,41 2,99 3,47 2,11 

Fonte: Autora da Dissertação 

 

 

5.3 ANÁLISE DA HIPÓTESE H1 

 

A primeira hipótese procurou testar se a opção pela extensão de marca teria um 

efeito de diluição na marca, composta por imagem geral da marca (IGM- H1a) e imagem do 

produto (IMP- H1b). 

Para testar H1 foi utilizado o teste t de comparação de valores médios de pares, no 

caso IGM1-IGM2 e IMP1-IMP2. Foram identificados os valores médios dos pares em cada 

sub-amostra e na amostra total.   

A TABELA 5 mostra que há uma diferença nos valores médios finais de ambos os 

pares (IMP/IGM), em cada uma das sub-amostras, o que demonstra que a imagem da marca é 

afetada pela estratégia de extensão. Como os valores médios posteriores à extensão são 
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sempre menores que os valores iniciais, tem-se a evidência de que a estratégia de extensão 

possui um efeito de diluição tanto na imagem geral da marca quanto na imagem de produto. 

 

 

TABELA 5: Análise da Hipótese H1a Testada na Pesquisa – IGM2 

H1a HAW CAM HAW CEL NOK TEN NOK REL TODAS Resultado 

Comparação 
dos valores 
médios de 
pares 

3,85 

? 

3,72 

3,77 

? 

3,25 

3,15 

? 

3,03 

3,31 

? 

3,13 

3,52 

? 

3,28 

Não 

Rejeitada 

Diferença 
dos valores 
médios dos 
pares - % 

3% 14% 4% 5% 7%  

Valores de t 2,513 9,012 1,682 3,072 7,753 
Não 

Rejeitada  

Fonte: Autora da Dissertação 

Estatística t : significativo 95% probabilidade 
H0 = o valor das médias inicial e final é igual, a 5% de significância 
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TABELA 6: Análise da Hipótese H1b Testada na Pesquisa – IMP2 

Hipótese HAW CAM HAW CEL NOK TEN NOK REL TODAS Resultado 

Comparação 
dos valores 
médios de 
pares 

3,98 

? 

 3,86 

3,92 

? 

3,65 

3,35 

? 

2,94 

3,52 

? 

3,24 

3,70 

? 

3,42 

Não 

rejeitada 

Diferença 
dos valores 
médios dos 
pares - % 
 

3% 7% 12% 8% 8%  

Valores de t 3,688 4,513 5,767 4,951 9,390 
Não 

rejeitada 

Fonte: Autora da Dissertação 

Estatística t : significativo 95% probabilidade 
H0 = o valor das médias inicial e final é igual, a 5% de significância 

 

 

Avaliando caso a caso, na hipótese H1a, percebe-se que há uma queda maior na 

Imagem Geral da Marca no caso Hawaianas Celular, mais precisamente de 14% (IGM1=3,77; 

IGM2=3,25; t=9,012), talvez por ser uma extensão de tecnologia numa marca 

tradicionalmente distante dessa característica (GRÁFICO 1).  

Ainda em relação à Imagem Geral da Marca, a extensão com menor efeito de 

diluição foi o caso da Hawaianas Camiseta, com 3% (IGM1=3,85; IGM2=3,72; t=2,513).  

A Imagem Geral da Marca após a extensão foi diluída em média 7%, (t=7,753) 

conforme visto no GRÁFICO 2. 
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GRÁFICO 1: Análise da Hipótese H1a Testada na Pesquisa por sub-amostra 

Hipótese H1a - IGM2

0
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1
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2
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3
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Nokia Relógio

 

Fonte: Autora da Dissertação 

IGM2: imagem geral de marca após a extensão 

 

GRÁFICO 2: Análise da Hipótese H1 Testada na Pesquisa pela amostra total 

Antes da
extensão Depois da

extensão

IMP

IGM

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

IMP

IGM

IMP 3,52 3,28

IGM 3,7 3,42

Antes da extensão Depois da extensão

 

Fonte: Autora da Dissertação 

IMP: imagem de produto 
IGM: imagem geral de marca 

 



 48

 

Em relação à Hipótese H1b, a Imagem de Produto com maior queda (12%) dentre 

as sub-amostras foi a de Nokia Tênis (IMP1=3,35; IMP2=2,94; t=5,767); a Imagem de 

Produto com menor queda (3%) foi a sub-amostra de Hawaianas Camiseta (IMP1=3,98; 

IMP2=3,86; t=3,688). O GRÁFICO 3 ilustra a situação da IMP de cada sub-amostra, antes e 

depois da extensão. 

A Imagem de Produto após a extensão foi diluída em média 8% (t=9,390), 

conforme visto no GRÁFICO 2. 

 

 

GRÁFICO 3: Análise da Hipótese H1b Testada na Pesquisa por sub-amostra 

Hipótese H1b - IMP2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

1 2

Hawaianas Camiseta

Hawaianas Celular

Nokia Tênis

Nokia Relógio

 

Fonte: Autora da Dissertação 

IMP2: imagem de produto após a extensão 

 

 

A partir da TABELA 5, de cálculo de valores t para cada variável em cada sub-

amostra e na amostra total, verifica-se a análise da Hipótese H1. Apesar de haver valores 

médios menores de IGM2 em todas as sub-amostras e de haver um valor de t aceitável para a 

amostra total em IGM2 (t=7,753), no caso específico de Nokia Tênis, devido ao seu valor 

t=1,682, pode-se dizer que o efeito de diluição da Imagem Geral da Marca não é rejeitado.  

Observa-se também, pelos valores de t na TABELA 6, que os efeitos de diluição na extensão 
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também não são rejeitados na Imagem de Produto, em todas as sub-amostras e na amostra 

total.  

Portanto, considerando a magnitude dos outros nove valores de t, pode-se dizer 

que não se rejeita a hipótese de que a estratégia de extensão de marca possui um efeito de 

diluição na imagem da marca, seja ela a imagem geral da marca ou a de produto.  

Pela análise da hipótese H1 verifica-se, portanto, um efeito de diluição da marca, 

decorrente da estratégia de extensão de marcas. Essa estratégia possui um efeito de diluição 

da marca independente da categoria de produto e do tipo de extensão – se é mais discreta 

(categorias mais similares) ou mais ousada (categorias bem distintas). O GRÁFICO 2 ilustra 

essa situação, considerando a amostra como um todo. 

Considerando a amostra total, a Imagem Geral de Marca caiu em média 7,6% 

(t=7,75) e a Imagem de Produto caiu 8% (t=9,39), resultando numa queda média da Imagem 

de Total da Marca de 7,5% após a extensão. 

 

 

5.4 ANÁLISE DAS HIPÓTESES H2 A H5 

 

As hipóteses H2 a H5 foram analisadas pelo método de regressão linear múltipla, 

utilizando-se somente a amostra como um todo (n=385). O uso de informações agrupadas em 

uma regressão é comum em estudos de extensão (MARTINEZ E CHERNATONY, 2004; 

AAKER, 1990; DACIN E SMITH, 194). Ainda que cada unidade tenha respondido a dois 

questionários ao mesmo tempo, nenhuma unidade respondeu ao mesmo questionário duas 

vezes, o que não invalida o processo. 

Após avaliação dos resultados das duas regressões, em relação ao modelo como 

um todo, observa-se que, apesar dos valores do Coeficiente de Regressão não estarem muito 

altos (0,342 para IGM2 e 0,289 para IMP2), eles estão próximos aos valores encontrados no 

estudo de Martinez e Chernatony (2004) para o mesmo modelo (0,425 para IGM2 e 0,333 

para IMP2). Na TABELA 7 encontra-se a descrição dos valores de cada regressão do presente 

estudo. 

Na avaliação da hipótese H2, os valores de t da regressão de IGM2 (6,598) e 

IMP2 (8,066) dão suporte para não rejeitar H2, ou seja, a qualidade percebida pelo 

consumidor tem efeito positivo na imagem geral da marca e na imagem do produto após a 

extensão. 
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A familiaridade da marca com o consumidor obteve valores de t de IGM2 (-4,674) 

e IMP2 (-3,720) acima do valor tabelado, o que leva a não rejeitar a hipótese H3 de que a 

familiaridade teria efeito positivo na imagem geral da marca e na imagem do produto após a 

extensão. 

Em relação ao fit, encontra-se um valor de IMP2 (0,436) muito baixo, que permite 

rejeitar a hipótese H4, de que a similaridade entre as categorias original e estendida tem um 

efeito positivo na imagem do produto após a extensão. Entretanto, o valor de IGM2 

encontrado (2,045) leva a não rejeitar a hipótese de que a similaridade entre as categorias 

original e estendida tem um efeito positivo na imagem geral de marca após a extensão. 

Os resultados das regressões provêem suporte para as duas partes da H5, ou seja, 

atitude dos consumidores em relação à marca tem um efeito positivo na imagem geral de 

marca (t=4,917) e na imagem do produto após a extensão (t=2,817). Todos os valores de t 

encontrados para as hipóteses H2 a H5 encontram-se na TABELA 7, a seguir. 

 

 

TABELA 7: Análise das Hipóteses H2-H5 Testadas na Pesquisa 

 

 

IGM2 

Valores 
de t 

IGM2 

Valores 
de ß 

IMP2 

Valores de 
t 

IMP2 

Valores de 
ß 

Resultado 

H2a QUA 6,598 0,305   Não Rejeitada 

H2b QUA   8,066 0,387 Não Rejeitada 
H3a FAM -4,674 -0,215   Não Rejeitada 
H3b FAM   -3,720 -0,178 Não Rejeitada 
H4a FIT 2,045 0,107   Não Rejeitada 
H4b FIT   0,436 0,024 Rejeitada  
H5a ATT    4,917 0,259   Não Rejeitada 
H5b ATT      2,817 0,154 Não Rejeitada 
       
 R2 0,342  0,289   
 Fcalculado 49,371  38,678   

Fonte: Autora da Dissertação 

Estatística t: significativo 95% de probabilidade. 
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5.5 ANÁLISE DA HIPÓTESE H6 

  

Na sexta e última hipótese teve-se a intenção de testar se a estratégia de extensão 

de marcas pode prejudicar o interesse pela categoria de produtos da marca-mãe.  

Para analisar seus resultados, a metodologia utilizada foi a mesma para o teste de 

H1, o teste t de comparação de valores médios de pares, no caso CAT1-CAT2. Novamente 

foram identificados os valores médios dos pares em cada sub-amostra e na amostra total.   

Observa-se na TABELA 8 que há uma diferença nos valores médios finais do par 

CAT1/CAT2, em cada uma das sub-amostras e na amostra total, ou seja, a estratégia de 

extensão de marcas afetou o interesse pela categoria da marca original. Como os valores 

médios posteriores à extensão são sempre menores que os valores iniciais, tem-se a evidência 

de que há um efeito de diluição no interesse da categoria de produto original. 

 

TABELA 8: Teste de H6 

H6 HAW CAM HAW CEL NOK TEN NOK REL TODAS Resultado 

Comparação 
de valores 
médios de 
pares 

3,07 

? 

2,90 

2,81 

? 

2,70 

3,23 

? 

2,88 

3,27 

? 

3,04 

3,09 

? 

2,88 

Não 

rejeitada 

Diferença 
de valores 
médios de 
pares - % 

6% 4% 11% 7% 7%  

Valores de t  2,590 1,364 4,769 3,525 6,014 
Não 

Rejeitada  

Fonte: Autora da Dissertação 

Estatística t: significativo 95% de probabilidade. 
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Avaliando cada sub-amostra, percebe-se que a maior queda no Interesse pela 

Categoria ocorreu no caso Nokia Tênis - 11% (CAT1=3,23; CAT2=2,88; t=4,769). Esta 

queda é também observada no GRÁFICO 5.  

De maneira contrária, a menor queda no Interesse pela Categoria ocorreu no caso 

Hawaianas Celular - 4% - entretanto, este valor não é confiável, pois o coeficiente t desse 

caso foi o único rejeitado (CAT1=2,81; CAT2=2,70; t=1,364). De qualquer modo, esta queda 

é também observada no GRÁFICO 4.  

Na análise da TABELA 8, os valores t para a variável CAT em cada sub-amostra 

e na amostra total demonstram não rejeição da hipótese H6, ainda que não para todas as 

extensões, pois a avaliação do Interesse pela Categoria na extensão Hawaianas Celular foi 

rejeitada devido ao seu baixo valor. Considerando, entretanto, os valores dos coeficientes dos 

parâmetros das demais sub-amostras, além do valor da amostra total, pode-se dizer que não há 

rejeição à hipótese de que a estratégia de extensão de marca possui um efeito de diluição do 

interesse pela categoria de produto original.  

 

GRÁFICO 4: Análise da Hipótese H6 Testada na Pesquisa por sub-amostra 

Hipótese H6 - CAT2
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Fonte: Autora da Dissertação 

CAT2= Interesse pela categoria de produto original após a extensão 
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GRÁFICO 5: Análise da Hipótese H6 Testada na Pesquisa pela amostra total 
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CAT

 

Fonte: Autora da Dissertação 

CAT= Interesse pela categoria de produto original 

 

 

 

Ao analisar H6 verifica-se, portanto, que há suporte para a hipótese de um efeito 

de diluição do interesse da categoria original, decorrente da estratégia de extensão de marcas. 

Considerando a amostra como um todo, na média, o interesse pela categoria caiu 7% após a 

extensão (t=6,014), como se vê pelo GRÁFICO 5.  
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DA PESQUISA 

 

O presente estudo demonstrou que a estratégia de extensão de marcas pode ser 

prejudicial à imagem das marcas, causando um efeito de diluição nas associações que as 

marcas possuem nas mentes dos consumidores. Este efeito pode ser maior na imagem do 

produto original que na imagem da marca. 

O estudo demonstrou também que a qualidade percebida pelo consumidor em 

relação à marca original, a familiaridade do consumidor com a marca-mãe e a atitude do 

mesmo em relação a essa marca podem contribuir de maneira favorável com a imagem 

final da marca após uma extensão seja a imagem geral da marca ou a imagem do produto. 

Além disso, foi também comprovado que a similaridade entre a categoria de 

produto original e a estendida pode favorecer a imagem geral da marca após uma extensão, 

mas não a imagem de produto. 

De maneira complementar, este estudo comprovou que o interesse do 

consumidor pela categoria do produto original pode ser afetado, de maneira negativa, após 

uma extensão, demonstrando que o efeito de diluição de uma extensão se desdobra não 

somente à marca estendida, mas a toda a sua categoria. Entende-se este resultado da 

seguinte maneira: evidentemente que uma extensão de marca mal sucedida, de uma única 

marca individualmente, não seria capaz de comprometer toda uma categoria, 

principalmente tratando-se de uma categoria em ascensão, como a de celulares. No 

entanto, é preciso ficar atento a extensões de marcas que atuam em categorias decadentes, 

por exemplo. É possível que essa extensão mal sucedida prejudique futuros lançamentos 

nessa categoria, mas para afirmar isso seriam necessários mais estudos sobre o assunto. 

Os resultados encontrados para as hipóteses H2 a H5 não diferem 

significativamente quanto à categoria pesquisada ou quanto ao tipo de extensão - se mais 

estreita ou se mais ousada, o que leva à conclusão de que os seus efeitos são os mesmos, 

independentes destes critérios. 
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Ao considerar os resultados desta pesquisa com os resultados do estudo de 

Martinez e Chernatony (2004), apresentados na TABELA 9, nota-se que quase todas as 

hipóteses originais foram ratificadas, à exceção das hipóteses 3b, 4a e 4b. Percebe-se então 

que os resultados de ambos os estudos mostraram que os efeitos da estratégia de extensão 

foram independentes da categoria de produto estudada e do tipo de extensão realizada, 

além de terem sido indiferentes ao território da pesquisa e ao tipo de consumidor, visto que 

a amostra do estudo de Martinez e Chernatony (2004) era bem mais jovem que a amostra 

do presente estudo. 

 

 

TABELA 09: Análise dos Resultados das Hipóteses Testadas nesta Pesquisa x Resultados do 
Artigo de Martinez e Chernatony (2004) 
 

Hipóteses Resultados desta 

Pesquisa 

Resultado Martinez, 

Chernatony (2004) 

H1a: A opção pela extensão de marca terá um efeito de 
diluição na imagem geral da marca 

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H1b: A opção pela extensão de marca terá um efeito de 
diluição na imagem do produto. 

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H2a: A qualidade percebida da marca terá um efeito 
positivo (a) na imagem geral de marca após a extensão. 

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H2b: A qualidade percebida da marca terá um efeito 
positivo na imagem do produto após a extensão 

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H3a: A familiaridade do consumidor com a marca terá 
um efeito positivo na imagem geral de marca após a 
extensão. 

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H3b: A familiaridade do consumidor com a marca terá 
um efeito positivo na imagem do produto após a extensão. 

Não Rejeitada Rejeitada 

H4a: A similaridade percebida pelo consumidor terá um 
efeito positivo na imagem geral da marca após a extensão. 

Não Rejeitada Rejeitada 

H4b: A similaridade percebida pelo consumidor terá um 
efeito positivo na imagem do produto após a extensão. 

Rejeitada Não Rejeitada 

H5a: As atitudes dos consumidores em relação à 
extensão terão um efeito positivo na imagem geral de 
marca após a extensão.    

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H5b: As atitudes dos consumidores em relação à 
extensão terão um efeito positivo na imagem do 
produto após a extensão.    

Não Rejeitada Não Rejeitada 

H6: A opção pela extensão de marca terá um efeito 
de diluição no interesse pela categoria original do 
produto. 

Não Rejeitada Não testada 

Fonte: Autora da Dissertação 
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6.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Nos resultados encontrados não foram identificadas diferenças significativas em 

relação ao tipo de categoria estendida, nem do tipo de extensão; isso poderia demonstrar, 

baseado apenas na amostra aqui avaliada, que os profissionais de Marketing poderiam ficar 

tranqüilos com extensões mais ousadas, que o resultado seria o mesmo.  

Por outro lado, considerando a atual época de globalização, os gerentes devem 

ficar atentos às conseqüências de extensões de marcas globais – elas podem ter os mesmos 

efeitos em várias partes do mundo, mas esses podem não ser, necessariamente, positivos. O 

resultado de diluição da marca após a extensão tem um efeito direto no brand equity, o que 

pode afetar estratégias futuras, além do próprio valor da marca. 

Entretanto, apesar dos estudos comprovarem que a extensão de marcas é 

prejudicial à imagem das marcas, isso não significa que esta seja uma estratégia proibitiva. O 

presente estudo corrobora para a confirmação do seu poder de diluição de imagem da marca 

independente da categoria de produto, da natureza da extensão e do tipo de consumidor, mas 

ainda restam muitos estudos para confirmar estes resultados e há ainda outras questões acerca 

dessa estratégia. A primeira questão refere-se à reversibilidade dos seus resultados. Seria 

possível, com apoio de propaganda e esclarecimento maior quanto ao produto estendido, 

reverter a queda na imagem de marca? Poderia a extensão ter seu efeito minimizado no longo 

prazo? São questões que demonstram que o resultado final deste estudo não é definitivo e que 

pode haver alternativas para os profissionais de Marketing que simplesmente abolir a 

estratégia da extensão de marcas.  

O fato de uma extensão poder prejudicar o interesse pela categoria, apontado neste 

estudo, pode indicar que os profissionais também devam estar atentos a extensões mal feitas 

em marcas originárias de categorias em estágio de declínio, pois o efeito pode ser ainda mais 

prejudicial não só à marca, mas à categoria como um todo, inibindo possíveis futuros 

lançamentos próprios. 
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6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

As limitações deste estudo derivam, primeiramente, da natureza do método 

utilizado, o que restringe a sua validade externa. Fatores como informação reduzida sobre as 

marcas estendidas, diferença entre o perfil dos consumidores e uma única exposição do 

consumidor à marca estendida são alguns dos fatores limitadores (KLINK e SMITH, 2001).  

Outro ponto refere-se à replicação deste estudo em relação ao anterior: os dois 

grupos de pré-teste do artigo original foram transformados, por questões logísticas e de 

custos, em uma única pesquisa qualitativa, o que pode ter limitado alguns achados que podem 

ter repercutido no levantamento. 

No levantamento, a forma de aplicação pode ser também um fator de limitação: a 

fim de conseguir o maior número de unidades possível, os questionários tiveram duas formas 

de aplicação – pessoal e por Internet. Cada uma dessas formas tem as suas limitações e o fato 

de ter unido as duas pode resultar em limitações duplicadas. 

Outras limitações referem-se à utilização da amostra na avaliação de duas marcas/ 

extensões por vez. Como a análise de algumas hipóteses pressupunha o agrupamento dos 

dados, pode haver um viés de análise pelo fato de as unidades estarem duplicadas, apesar de 

os resultados de cada questionário serem utilizados somente uma vez.  

Além disso, este estudo não leva em consideração outros fatores extremamente 

relevantes na avaliação de extensão de marcas, tais como o afeto pela marca, o tempo de 

existência da marca, o suporte de mídia dado a cada marca e extensões de marca anteriores, 

somente para citar alguns.  

Apesar das marcas pesquisadas terem sido reais, as suas extensões foram fictícias, 

apresentadas num ambiente artificial – o respondente teria que imaginar a extensão - o que 

pode ter contribuído também para um viés nos resultados.  

As implicações gerenciais deste estudo, entretanto, contribuem para o 

levantamento de alguns aspectos relevantes a serem considerados na tomada de decisão de 

extensão de marcas, auxiliando os executivos a gerenciarem suas marcas no Brasil e a 

utilizarem em seu proveito a reputação da marca, além de contribuir para a formação de uma 

rede nomológica brasileira sobre o assunto. 
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6.4 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Pesquisas futuras poderão validar os resultados, relacionando a diferença em 

categorias de produtos e serviços. Outros estudos futuros poderão relacionar o impacto da 

extensão na escolha do consumidor, avaliando os efeitos da extensão nas vendas daquela 

marca e de seus produtos, tanto no consumo tradicional como no consumo on-line. 

Entre outros estudos, a relação entre extensão e propaganda deveria ser mais 

esclarecida, a fim de definir a possibilidade de reverter a queda na imagem de marca, além 

dos efeitos da extensão no longo prazo.  

Em relação ao declínio do interesse pela categoria de produtos, há que se 

investigar se esse resultado não foi afetado pelo fato de ambas as marcas pesquisadas estarem 

intimamente identificadas com a sua própria categoria (AAKER e KELLER, 1990); pesquisas 

com produtos mais elásticos, que já possuam identidade própria em outras categorias de 

produtos, poderiam obter um resultado distinto. 

Enfim, há muitas outras possibilidades de estudos em relação à extensão de 

marcas, a fim de que seus resultados possam viabilizar uma análise mais cuidadosa dos efeitos 

dessa estratégia para o brand equity. 
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CAPÍTULO 8 

ANEXOS 

 

 

8.1. Pesquisa Qualitativa - Roteiro 

Estamos fazendo uma pesquisa para analisar as estratégias de marcas, utilizando marcas de produtos de 

celulares 

 

1. Solicitamos a sua ajuda, escrevendo abaixo quais são as emoções, sensações ou qualidades que estão 

associadas a telefones celulares: 

 

 

2. Qual(is) o(s) produto(s) que você considera de melhor qualidade? (Escolher no máximo 2) 

Nokia  

Motorolla   

Samsung  

Siemens  

outro (definir):  

 

3. Quais as marcas que você conhece mais/ melhor? Favor numerar (1) para o mais conhecido até (5) para o menos 

conhecido. 

Nokia  

Motorolla   

Samsung  

Siemens  

outro (definir):  

 

4. Quais os produtos que você compra com mais freqüência? Favor numerar (1) para o que mais compra até (5) para 

o que menos compra 

Nokia  

Motorolla   

Samsung  

Siemens  

outro (definir):  

 

5. Favor indicar 2 produtos que você acredita que as marcas Nokia/ Motorolla/ Samsung e Siemens comercializam: 

(livre) 

NOKIA MOTOROLLA 
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Produto 1: Produto 1: 

Produto2: Produto2: 

 

SAMSUNG SIEMENS 

Produto 1: Produto 1: 

Produto2: Produto2: 

 

outro (definir): 

 

6. Imagine que os produtos abaixo serão lançados por uma ou mais das marcas  - Nokia, Siemens, Samsung, 

Motorolla ou outra marca de sua escolha 

Relacione os produtos abaixo com uma das marcas acima, de acordo com a identificação entre o produto e a 

marca.  

Não é necessário que todas as marcas sejam mencionadas, somente aquelas que você acha que realmente possuem 

relação com esses produtos. 

Você pode relacionar no máximo 2 marcas com cada produto 

 

 Marca(s) 

Câmera digital       

Jeans   

Tênis     

MP3 Player   

Notebook     

Palm top   

Carro     

Moto   

 

7. Que outros produtos, não comercializados por estas marcas, você compraria se elas lançassem? 

 

Produto(s): Marca(s): 
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8.2. Pesquisa Quantitativa –Questionários survey 

Questionário Hawaianas Camiseta 
Nas perguntas abaixo, circule apenas um número que corresponda à sua opinião ou percepção, de acordo com esta escala: 

 

A. As questões abaixo se referem à marca HAWAIANAS: 

1) Eu considero os produtos desta marca ótimos. 1 2 3 4 5 

2) Eu a considero uma marca de qualidade. 1 2 3 4 5 

3) Eu conheço muito pouco dessa marca. 1 2 3 4 5 

4) Eu nunca comprei os produtos dessa marca. 1 2 3 4 5 

5) Eu considero que os produtos dessa marca são muito conhecidos. 1 2 3 4 5 

6) As sandálias dessa marca são resistentes. 1 2 3 4 5 

7) As sandálias dessa marca são confortáveis. 1 2 3 4 5 

8) As sandálias dessa marca são práticas. 1 2 3 4 5 

9) As sandálias dessa marca são bonitas. 1 2 3 4 5 

10) Essa marca não vale o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

11) Eu prefiro essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

12) Essa marca tem personalidade. 1 2 3 4 5 

13) Eu me interesso por essa marca. 1 2 3 4 5 

14) Eu tenho uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

15) Essa não é uma marca diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

 

B. As questões abaixo se referem a SANDÁLIAS: 
     

16) Eu normalmente não tenho nenhum interesse por sandálias. 1 2 3 4 5 

17) As sandálias são muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

18) Eu gosto de conversar sobre marcas de sandálias. 1 2 3 4 5 

 
C. As HAWAIANAS pretendem lançar uma marca de camisetas (veja figura ao lado). Assinale a sua opinião a esse respeito:  

1. Uma camiseta e uma sandália são produtos parecidos. 1 2 3 4 5 

2. Uma camiseta da Hawaianas não combina com a imagem da 

Hawaianas. 
1 2 3 4 5 

3. Eu sou favorável a este novo produto. 1 2 3 4 5 

4. Eu me interessaria em comprar este produto. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
discordo discordo nem discordo, concordo concordo 

totalmente nem concordo totalmente



 67

 

D. Considerando que as HAWAIANAS já lançaram esta nova marca de camisetas, agora você diria que: 

1. As sandálias seriam muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

2. As sandálias dessa marca são confortáveis. 1 2 3 4 5 

3. Essa marca não seria diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

4. Eu gostaria de conversar sobre marcas de sandálias. 1 2 3 4 5 

5. As sandálias dessa marca são resistentes. 1 2 3 4 5 

6. Eu preferiria essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

7. As sandálias dessa marca são práticas. 1 2 3 4 5 

8. Essa marca teria personalidade. 1 2 3 4 5 

9. Eu normalmente não teria nenhum interesse por sandálias. 1 2 3 4 5 

10. As sandálias dessa marca são bonitas. 1 2 3 4 5 

11. Eu teria uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

12. Essa marca não seria interessante. 1 2 3 4 5 

13. Essa marca não valeria o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

E. Nesse momento gostaríamos de saber mais sobre você. Por favor, responda a essas últimas perguntas: 

  

 

 4. Qual a sua faxa de renda? (em Reais)

 3. Qual a sua idade? _______ anos

2. Seu estado civil:
(  ) solteiro  (  ) casado  (  ) separado 
 

(  ) outro: _____________ 
 
 

   (   ) não tenho trabalho remunerado 
   (   ) até 1.000,00 
   (   ) 1.000-3.000,00 
   (   ) 3.000-6.000,00 
   (   ) acima de 6.000,00 
 
 

1. Sexo   (  ) masculino    (  ) feminino
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Questionário Hawaianas Celular 
Nas perguntas abaixo, circule apenas um número que corresponda à sua opinião ou percepção, de acordo com esta 

escala: 
 

A. As questões abaixo se referem à marca HAWAIANAS: 

1) Eu considero os produtos desta marca ótimos. 1 2 3 4 5 

2) Eu a considero uma marca de qualidade. 1 2 3 4 5 

3) Eu conheço muito pouco dessa marca. 1 2 3 4 5 

4) Eu nunca comprei os produtos dessa marca. 1 2 3 4 5 

5) Eu considero que os produtos dessa marca são muito conhecidos. 1 2 3 4 5 

6) As sandálias dessa marca são resistentes. 1 2 3 4 5 

7) As sandálias dessa marca são confortáveis. 1 2 3 4 5 

8) As sandálias dessa marca são práticas. 1 2 3 4 5 

9) As sandálias dessa marca são bonitas. 1 2 3 4 5 

10) Essa marca não vale o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

11) Eu prefiro essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

12) Essa marca que tem personalidade. 1 2 3 4 5 

13) Eu me interesso por essa marca. 1 2 3 4 5 

14) Eu tenho uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

15) Essa não é uma marca diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

 

B. As questões abaixo se referem a SANDÁLIAS: 
     

16) Eu normalmente não tenho nenhum interesse por sandálias. 1 2 3 4 5 

17) As sandálias são muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

18) Eu gosto de conversar sobre marcas de sandálias. 1 2 3 4 5 

 
C. As HAWAIANAS pretendem lançar uma marca de telefones celulares (veja figura ao lado). Assinale a sua opinião a esse 

respeito:  

1. Um celular e uma sandália são produtos parecidos. 1 2 3 4 5 

2. Um celular da Hawaianas não combina com a imagem da 

Hawaianas. 
1 2 3 4 5 

3. Eu sou favorável a este novo produto. 1 2 3 4 5 

4. Eu me interessaria em comprar este produto. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
discordo discordo nem discordo, concordo concordo 

totalmente nem concordo totalmente
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D. Considerando que as HAWAIANAS já lançaram esta nova marca de celulares, agora você diria 

que: 

1. As sandálias seriam muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

2. Essa marca não valeria o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

3. Eu teria uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

4. Essa marca teria personalidade. 1 2 3 4 5 

5. As sandálias dessa marca são bonitas. 1 2 3 4 5 

6. Eu gostaria de conversar sobre marcas de sandálias. 1 2 3 4 5 

7. As sandálias dessa marca são resistentes. 1 2 3 4 5 

8. Essa marca não seria interessante. 1 2 3 4 5 

9. Eu normalmente não teria nenhum interesse por sandálias. 1 2 3 4 5 

10. As sandálias dessa marca são confortáveis. 1 2 3 4 5 

11. Essa marca não seria diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

12. As sandálias dessa marca são práticas. 1 2 3 4 5 

13. Eu preferiria essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

E. Nesse momento gostaríamos de saber mais sobre você. Por favor, responda a essas últimas perguntas: 

  

 

 4. Qual a sua faixa de renda? (em Reais)

  3. Qual a sua idade? _______ anos

2. Seu estado civil:
(  ) solteiro  (  ) casado  (  ) separado 
 

(  ) outro: _____________ 
 
 

   (   ) não tenho trabalho remunerado 
   (   ) até 1.000,00 
   (   ) 1.000-3.000,00 
   (   ) 3.000-6.000,00 
   (   ) acima de 6.000,00 
 
 

1. Sexo   (  ) masculino    (  ) feminino
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Questionário Nokia Relógio 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Nas perguntas abaixo, circule apenas um número que corresponda à sua opinião ou percepção, de acordo com esta 

escala: 
 

 

A. As questões abaixo se referem à marca NOKIA: 

1) Eu considero os produtos desta marca ótimos. 1 2 3 4 5 

2) Eu a considero uma marca de qualidade. 1 2 3 4 5 

3) Eu conheço muito pouco dessa marca. 1 2 3 4 5 

4) Eu nunca comprei os produtos dessa marca. 1 2 3 4 5 

5) Eu considero que os produtos dessa marca são muito conhecidos. 1 2 3 4 5 

6) Os celulares dessa marca são para pessoas modernas. 1 2 3 4 5 

7) Os celulares dessa marca são práticos (funcionais). 1 2 3 4 5 

8) Os celulares dessa marca dão status. 1 2 3 4 5 

9) Os celulares dessa marca são duráveis. 1 2 3 4 5 

10) Essa marca não vale o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

11) Eu prefiro essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

12) Essa marca tem personalidade. 1 2 3 4 5 

13) Eu me interesso por essa marca. 1 2 3 4 5 

14) Eu tenho uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

15) Essa não é uma marca diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

 

B. As questões abaixo se referem a CELULARES: 
     

16) Eu normalmente não tenho nenhum interesse por celulares. 1 2 3 4 5 

17) Os celulares são muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

18) Eu gosto de conversar sobre marcas de celulares. 1 2 3 4 5 

 

C. A NOKIA pretende lançar uma marca de relógios de pulso (veja figura ao lado). Assinale a sua opinião a esse respeito: 

1. Um relógio e um celular são produtos parecidos. 1 2 3 4 5 

2. Um relógio da Nokia não combina com a imagem da Nokia. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
discordo discordo nem discordo, concordo concordo 

totalmente nem concordo totalmente
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3. Eu sou favorável a este novo produto. 1 2 3 4 5 

4. Eu me interessaria em comprar este produto. 1 2 3 4 5 

 

D. Considerando que a NOKIA já lançou esta nova marca de relógios, agora você diria que: 

1. Eu gostaria de conversar sobre marcas de celulares. 1 2 3 4 5 

2. Eu teria uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

3. Eu preferiria essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

4. Eu normalmente não teria nenhum interesse por celulares. 1 2 3 4 5 

5. Essa marca não valeria o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

6. Os celulares dessa marca seriam práticos (funcionais). 1 2 3 4 5 

7. Essa marca teria personalidade. 1 2 3 4 5 

8. Celulares seriam muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

9. Essa marca não seria interessante. 1 2 3 4 5 

10. Os celulares dessa marca dariam status. 1 2 3 4 5 

11. Essa marca não seria diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

12. Os celulares dessa marca seriam para pessoas modernas. 1 2 3 4 5 

13. Os celulares dessa marca seriam duráveis. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

VIRE --à 
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Questionário Nokia Tênis 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nas perguntas abaixo, circule apenas um número que corresponda à sua opinião ou percepção, de acordo com esta 

escala: 
 

 

A. As questões abaixo se referem à marca NOKIA: 

1) Eu considero os produtos desta marca ótimos. 1 2 3 4 5 

2) Eu a considero uma marca de qualidade. 1 2 3 4 5 

3) Eu conheço muito pouco dessa marca. 1 2 3 4 5 

4) Eu nunca comprei os produtos dessa marca. 1 2 3 4 5 

5) Eu considero que os produtos dessa marca são muito conhecidos. 1 2 3 4 5 

6) Os celulares dessa marca são para pessoas modernas. 1 2 3 4 5 

7) Os celulares dessa marca são práticos (funcionais). 1 2 3 4 5 

8) Os celulares dessa marca dão status. 1 2 3 4 5 

9) Os celulares dessa marca são duráveis. 1 2 3 4 5 

10) Essa marca não vale o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

11) Eu prefiro essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

12) Essa marca tem personalidade. 1 2 3 4 5 

13) Eu me interesso por essa marca. 1 2 3 4 5 

14) Eu tenho uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

15) Essa não é uma marca diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

 

B. As questões abaixo se referem a CELULARES: 
     

16) Eu normalmente não tenho nenhum interesse por celulares. 1 2 3 4 5 

17) Os celulares são muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

18) Eu gosto de conversar sobre marcas de celulares. 1 2 3 4 5 

 

C. A NOKIA pretende lançar uma marca de tênis (veja figura ao lado). Assinale a sua opinião a esse respeito: 

1. Um tênis e um celular são produtos parecidos. 1 2 3 4 5 

2. Um tênis da Nokia não combina com a imagem da Nokia. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5
discordo discordo nem discordo, concordo concordo 

totalmente nem concordo totalmente
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3. Eu sou favorável a este novo produto. 1 2 3 4 5 

4. Eu me interessaria em comprar este produto. 1 2 3 4 5 

 

D. Considerando que a NOKIA já lançou esta nova marca de tênis, agora você diria que: 

1. Os celulares dessa marca seriam para pessoas modernas. 1 2 3 4 5 

2. Essa marca teria personalidade. 1 2 3 4 5 

3. Essa marca não seria diferente das suas concorrentes. 1 2 3 4 5 

4. Eu preferiria essa marca ao invés das outras. 1 2 3 4 5 

5. Essa marca não seria interessante. 1 2 3 4 5 

6. Os celulares dessa marca seriam práticos (funcionais). 1 2 3 4 5 

7. Eu gostaria de conversar sobre marcas de celulares. 1 2 3 4 5 

8. Os celulares dessa marca seriam duráveis. 1 2 3 4 5 

9. Eu teria uma clara impressão do tipo de gente que compra essa marca. 1 2 3 4 5 

10. Celulares seriam muito importantes para mim. 1 2 3 4 5 

11. Os celulares dessa marca dariam status. 1 2 3 4 5 

12. Essa marca não valeria o quanto ela custa. 1 2 3 4 5 

13. Eu normalmente não teria nenhum interesse por celulares. 1 2 3 4 5 

 

 

 VIRE --à 


