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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

O objetivo deste estudo é identificar e selecionar indicadores de avaliação do valor da marca 

(Brand Equity - BE), no segmento de combustíveis. Dentro deste prisma foram avaliados os 

atributos: Lealdade à marca (LM), Conhecimento da Marca (CM), Qualidade Percebida (QP) 

e Associações à Marca (AM), pela percepção dos consumidores nos Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. A partir de entrevistas em profundidade na fase qualitativa e 

levantamentos na quantitativa, procedeu-se à análise dos dados pela Regressão Linear 

Múltipla, conforme o modelo de Atilgan et al. (2005) e Ha (1996). No primeiro modelo o 

“CM” foi considerado não explicativo ao “BE”, optando por excluí-lo do modelo de estudo 

posterior. No modelo final, além das variáveis remanescentes, incluiu-se as variáveis 

demográficas: Renda Familiar (RF) e Estado da Federação (EF), como variáveis 

independentes. As conclusões mais relevantes, pela percepção dos consumidores, foram as de 

que o “BE” da empresa analisada tem melhor avaliação no Estado do Rio de Janeiro do que 

no Estado de São Paulo, e quanto à renda, as classes mais elevadas tendem a perceber menos 

valor do “BE” da Petrobras BR. O estudo finaliza com menções da contribuição da pesquisa e 

implicações gerenciais, além das limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: marca, brand equity, ativos intangíveis, stakeholders, reputação. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

   

 

 

 

The main purpose of this study is identify and select the assessment indicators for Brand 

Equity (BE), in the fuels segment.  Within this perspective, we have chosen to assess the 

influences based on the following attributes: Brand Loyalty (Lealdade à Marca – LM), Brand 

Recognition (Conhecimento da Marca – CM), Perceived Quality (Qualidade Percebida – QP) 

and Brand Associations (Associações à Marca – AM), through perception of consumers in 

Rio de Janeiro and São Paulo States.   Based on deep interviews in the qualitative phase and 

in surveys, in the quantitative phase, we began the data analysis through Multiple Linear 

Regression, according to Atilgan et al. (2005) model and Ha (1996).  In the first model, the 

“CM” was considered non-explanatory to “BE”, and we’ve chosen to remove it from the 

following study model. In the final model, besides remaining variables, demographic 

variables were included, such as: Family Income (Renda Familiar – RF) and Federation State 

(Estado da Federação – EF), as independent variables.  The main relevant findings, through 

perception of consumers, indicated that the “BE” of company analyzed was better ranked in 

Rio de Janeiro than in São Paulo and, as for the income, higher level classes tend to have less 

understanding on the value of “BE” of Petrobras BR. The study finish with mentions the 

contribution of the research and management implication, as well as limitations and 

suggestions to further researchers. 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: brand, brand equity, intangible assets, stakeholders, reputation. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Na introdução discorre-se sobre a evolução histórica do ativo intangível, aborda a 

correlação deste com o conceito de marca e valor da marca, qualifica a Petrobras pela sua 

representatividade no contexto nacional e internacional, apresentando os itens: objetivo, 

problema e perguntas de pesquisa que norteiam este estudo. 

 

1.1 Apresentação 
 

A relevância do conhecimento nas etapas de consolidação da riqueza não traz 

novidade à sociedade contemporânea. Dentro dos 150 anos anteriores ao final do século XX, 

os avanços tecnológicos foram responsáveis pelo surgimento de uma nova civilização 

(DRUCKER, 1993, pg.3). 

Como uns dos marcos da Era do Conhecimento ou da Informação, e com uma 

velocidade acelerada, os grandes grupos industriais concentrados em ativos e produtos 

tangíveis perceberam a tendência da transformação de seu patrimônio em commodities1, 

resultando aos seus investidores em retornos com níveis básicos de remuneração. De acordo 

com Antunes (2000, p.74) observa-se que os ativos podem ser tangíveis ou intangíveis2.  

Em contraposição aos ativos tangíveis, os ativos intangíveis detêm como uma de suas 

principais características, a singularidade, trazendo a titulação de “ativos únicos”, com alto 

grau de dificuldade na aquisição, de reproduzir e igualmente de desenvolver, ademais, com a 

possibilidade de proteção legal em algumas situações. 

Substanciais ganhos, domínio setorial e desempenho destacado podem ser obtidos 

pelo controle e gestão dos ativos intangíveis, resultando em real vantagem competitiva entre 

as empresas. Como observado em pesquisa de Lev (2001), é feita uma análise do índice 

Standard & Poor 500, das maiores companhias dos Estados Unidos e constata, conforme a 

Figura 1, que em 2001 apenas 15% do valor dessas companhias estão mensurados pela 

contabilidade tradicional, ou seja, são identificados como ativos tangíveis. 

 

 

                                                 
1 Commodities: produtos primários como: algodão, soja e minério de ferro que são negociados em centros 
financeiros específicos, denominado Mercado de Commodities (Sandroni, 1985). 
 

2 Segundo o Dicionário Houaiss, “Intangível: que não se pode tocar, pegar; não perceptível pelo tato” ou no 
sentido figurado “que não é suficientemente claro ou definido para ser percebido ou entendido”. 
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Lev (2001) constata ainda que os ativos intangíveis obtêm a supremacia competitiva 

pela composição de dois fenômenos: 

a) A intensificação da competição nos negócios gerada pela globalização do comércio, 

pela desregulamentação de setores-chave das economias, como telecomunicações, 

eletricidade, transportes, infra-estrutura; e 

b) O avanço da tecnologia da informação e a consolidação da internet. 

Segundo a IFAC (1998), os ativos intangíveis podem ser classificados como: 
 

                             Tabela 1 - Classificação de Ativos Intangíveis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFAC Federação Internacional de Contabilidade (1998) 
 

 

 

Figura 1 – Os Intangíveis como fonte de valor – Fonte: Milslav Vucic 
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Com a industrialização, as empresas começaram a marcar, com seus nomes ou 

insígnias, os barris usados para transportar os seus produtos. Além disso, com a produção em 

massa, as empresas precisavam vender para um mercado mais amplo, com consumidores que 

estavam acostumados a comprar apenas produtos de fabricação local. 

Assim surgiram as primeiras marcas, com o objetivo de convencer o mercado que seus 

produtos eram tão bons e confiáveis quanto os produtos manufaturados. 

O valor de uma marca depende da relação dinâmica e multifacetada com seus 

consumidores, tratando-se, portanto, de uma experiência ativa, integrada ao dia a dia dos 

consumidores e dos produtores (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2000; MCKENNA, 1998).  

Em uma evolução recente, estas passaram a representar as próprias empresas, reunindo 

um conjunto de valores intangíveis percebidos por clientes, funcionários e parceiros. Agora, 

fatores que eram meras abstrações tornam-se estatísticas que orientam estratégias de 

planejamento, analistas do mercado de capitais e investidores. 

O poder da marca é visto em certos setores de negócios como a chave do sucesso 

comercial. Pesquisa realizada em 1999, pela consultoria de marcas Interbrand, revelou que o 

valor da marca institucional Coca-Cola, primeira colocada no ranking das marcas mais 

valiosas, equivalia a 59 por cento do seu valor de mercado, e que 96 por cento do valor da 

Coca-Cola encontra-se intangível, como reputação, conhecimento e marca (GRAYSSON & 

HODGES, 2002, p.33). 

No presente estudo aborda-se o tema Valor da Marca, também citado na literatura 

mercadológica como Brand Equity ou capital-marca, por entender que marca não é apenas 

mais um nome estático em anúncios ou embalagens. A marca tem seu valor e, algumas vezes, 

ele é maior do que o valor total patrimonial de uma empresa. 

 

1.2  Contextualização e Relevância do Problema 
 

Os bens intangíveis ou incorpóreos ganharam notoriedade recentemente a partir da 

década de 80, com os processos de fusões e incorporações que ocorreram na Europa e nos 

Estados Unidos.  

Como observado anteriormente, os ativos intangíveis são essenciais na geração de 

valor e na percepção do diferencial competitivo em que as organizações industriais e 

comerciais estão inseridas. A gestão estratégica dos ativos intangíveis são determinantes 

influenciadores nas decisões dos investidores. 

Discorrendo também sobre os ativos intangíveis, Sá (2000, p.47) cita que: 
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                         A marca, o capital intelectual, o ponto comercial, a clientela, a 

patente etc, todos são bens intangíveis (imateriais), mas traduzem-se em aumento 

de utilidade e em ampliação, de utilização do capital. Influindo no aumento da 

funcionalidade que pode alcançar a todos os sistemas da empresa (liquidez, 

resultabilidade, economicidade, estabilidade, produtividade, invulverabilidade e 

elasticidade), embora de forma diferenciada em intensidade e expressão. (2000, p. 

47). 
 

Iudícibus (2000, p. 55) aborda que a preferência conservadora pelo registro dos ativos 

a valores originais de transação, está na preocupação de não correr riscos de avaliação, a cada 

situação, em função da variabilidade da potencialidade do ativo em gerar benefícios futuros, o 

que poderia levar a erros de julgamento. 

Entretanto, Iudícibus (2000, p. 55) lembra que a avaliação conservadora, baseada no 

custo original, falha nos demonstrativos financeiros, como instrumento de predição de 

tendências futuras para os usuários da informação contábil. 

Muitas empresas tinham um patrimônio físico registrado em seus balanços com um 

determinado valor, mas no mercado valia muito mais por conta do valor da sua marca, da 

representatividade junto aos fornecedores, uma boa carteira de clientes, executivos e 

funcionários bem preparados e treinados, etc.  

Assim, o valor intrínseco da imagem valia mais que o patrimônio registrado em seus 

balanços. Um exemplo clássico ocorreu nos Estados Unidos quando em 1985 a empresa 

Philip Morris adquiriu por US$ 10 bilhões a indústria de alimentos Kraft e seu patrimônio 

físico representava apenas US$ 1 bilhão; a diferença de US$ 9 bilhões estava atrelada ao valor 

da marca, representatividade no mercado, potencialidade de geração de benefícios futuros, 

inclusive dos tangíveis, que no Balanço Patrimonial estavam mensurados pelo custo de 

aquisição. (UERJ – ADM, 2008).  

No Brasil a negociação da venda da Kibon em 1997 por US$ 930 milhões para a 

Gessy Lever, atual Unilever, também foi marcante, pois o objeto da negociação não foi a 

venda de uma fábrica de sorvete e sim a venda da marca, pois o patrimônio registrado 

representava apenas 30% do preço da negociação (MARVIN CONSULTORIA, 1998). 

A empresa Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS é a maior em faturamento no 

Brasil, segundo a edição de 2007 da Revista Valor “Grandes Grupos” (Publicação do Valor 

Econômico S/A com dados gerados pela Fundação Getulio Vargas). Consta esta empresa 

como tendo o maior valor de capital aberto da América Latina, segundo a consultoria 



 
 

 

15 

Economática, tendo registrado em 12 meses um crescimento de 125,3% no seu valor de 

mercado, alcançado US$ 242,7 bilhões no final de 2007. 

É uma das maiores do mundo no segmento de “Oil and Gas” 3, sendo a 6ª companhia 

com maior valor de mercado do setor petrolífero (PFC Energy 50, 2007), e a 3ª no ranking da 

Bloomberg 2007. Obteve a 12ª posição em faturamento no setor petrolífero em 2007 

(FORTUNE GLOBAL 500, 2007) e a 56ª no ranking mundial do valor de mercado das 

empresas (BUSINESS WEEK GLOBAL 1200), tendo apresentado em 2005 um avanço de 68 

posições no referido ranking em relação a 2004 (124ª posição).  

Dentro da representatividade da Petrobras e dos reflexos potenciais no mercado 

nacional, e mundial, é relevante a várias partes interessadas, entre elas: acionistas, 

investidores, acadêmicos, governo e sociedade civil, em entender os reais motivos advindos 

desta valoração recorde, que se caracteriza em um fenômeno a ser mais bem compreendido. 

Como sugerido por Lev (2001), a maior parte do valor das empresas está no campo 

dos “intangíveis”, é racional e necessário verificar neste campo, os fatores relevantes e o grau 

de participação dos intangíveis na contribuição para esta valoração recorde. 

Segundo Lev (2001), o valor dos intangíveis é impactado por fenômenos econômicos 

que podem os atingir tanto de forma positiva quanto negativamente. Estes fenômenos foram 

classificados como benefícios, quando justificados pelo aumento no valor dos ativos, 

motivados pelo aumento das receitas auferidas ou pelas reduções de custo; e custos quando 

reduzem o valor percebido pelos ativos. 

Conforme Nunes e Haigh (2003), principalmente do ponto de vista empresarial, é 

necessário que os proprietários da marca quantifiquem e analisem o seu valor de marca e, 

assim, desenvolvam um entendimento de como estas alterações influenciam o comportamento 

do cliente. 

Nunes e Haigh (2003), dizem ainda que: 

                         No mundo real, o interesse está em buscar as conexões da marca (e 

do valor de marca) de forma confiável com o negócio, de maneira que isso possa 

ajudar a empresa a tomar decisões mais seguras sobre seus investimentos. (NUNES 

E HAIGH, 2003). 

 
Dentro da necessidade da gestão da marca e das dimensões que o valor da marca pode 

atingir, é oportuno citar a conhecida estratégia da Nike, que é uma das maiores empresas do 

                                                 
3 O segmento de petróleo está inserido dentro do setor de “Oil and Gas”, conforme o DJSI, 2006 
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mundo sem ter nenhuma fábrica própria. O seu maior patrimônio é a sua marca. Segundo 

Keller: 

                          O valor da marca pela visão do consumidor é definido como o 

efeito diferencial do conhecimento da marca na resposta do consumidor para o 

marketing da marca (KELLER, 1993). 

 

1.3 Justificativa da Escolha do Tema 
 

 O projeto de Dissertação se iniciou muito antes do Mestrado. No período de 2003 a 

2004, em um projeto de valoração dos benefícios financeiros dos investimentos em 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) na Petrobras, quando ocorreu um primeiro 

questionamento sobre as peculiaridades dos intangíveis. 

Este projeto teve sua motivação em função da necessidade de avaliar a relação custo x 

benefício do PEGASO (Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança 

Operacional), que investiu entre 2000 e 2004, aproximadamente US$ 3 bilhões. O PEGASO 

foi uma resposta estratégica da Petrobras frente aos graves acidentes ambientais observados 

na Baía de Guanabara/RJ (2000), Araucária/PR (2001) e Plataforma P-36 (2001). 

O projeto de valoração dos benefícios financeiros dos investimentos em Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde (SMS), conseguiu relativo sucesso em seus objetivos, sendo 

convidado em 11/03/2004 para apresentação na Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais do Estado de São Paulo – APIMEC/SP (FGV-GVces 

2004), no evento: Meio Ambiente e os resultados financeiros nos setores de Mineração, 

Petróleo e Gás. Contudo sua limitação no desenvolvimento esteve justamente a cargo da 

valoração econômica dos intangíveis, que neste projeto, foram classificados aqueles 

diretamente relacionados aos fatores de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, entre os quais 

destacam-se: 

• Impacto no prazo de licenciamento de novos empreendimentos, refletindo na 

consolidação dos Investimentos; 

• Lucros cessantes ou perda de faturamento, relacionados a acidentes com sinistro 

motivado por falta de segurança ou agressões ao meio ambiente; 

• Efeitos sobre a saúde e qualidade de vida da sociedade; 

• Programas Sociais, e 

• Reputação e prejuízo na imagem da empresa motivado por acidentes, principalmente 

de natureza ambiental. 
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O segundo fenômeno que potencializou o interesse pela pesquisa foi pela observação 

nos últimos anos da valoração muito acima da média da Petrobras no mercado acionário, e 

outros fatores relacionados, como a escalada representativa da empresa em ranking de 

especialização na análise sócio-econômico e ambiental, como o: Dow Jones Sustainability 

Indexes, Goldman Sachs, Management & Excellence, além de significativos avanços na 

percepção do valor da marca e como uma das marcas mais lembradas pelos consumidores. 

Corroborou o fato de que em pesquisa realizada no ano de 2007, pela Consultoria 

Companhia de Talentos (PORTAL EXAME 2007) com universitários a recém-formados, pelo 

3° ano consecutivo, a Petrobras foi eleita a empresa dos sonhos dos jovens brasileiros. 

Destaca-se o fato da Petrobras ter sido escolhida, dentro das 600 maiores companhias 

do mundo, como a 8ª empresa mais admirada do mundo, através do Reputation Institute 

(FORBES–WORLD’S MOST RESPECTED COMPANIES 2007), sendo a 1ª empresa de 

energia deste ranking e a número um do Brasil. O avanço em 75 posições no ranking de 2007 

comparado a 2006 foi considerado uma das melhores performances desta pesquisa. O modelo 

de pesquisa mediu o nível de confiança, estima, respeito e admiração que os consumidores 

têm em relação às empresas. Foram entrevistadas mais de 60 mil pessoas, em 29 países. 
 

Tabela 2 – As Companhias mais Admiradas do Mundo 

       

 
 

Dados 2007  

 
 

Dados 2006  

  
Alterações de   

2006 para 2007  

Companhia       País      Indústria  Pontos  Posição  Pontos  Posição  Pontos Posição  

Lego 

 

  Dinamarca Produtos de 
Consumo 

85.01 1 86.58 2 -1.57 1 

IKEA   Suécia Varejo em Geral 84.05 2 84.08 4 -0.03 2 

Barilla    Italia Alimentos & Tabaco 83.53 3 87.79 1 -4.25 -2 

Mercadona, 
S.A. 

  Espanha Varejo de Alimentos 83.39 4 78.00 29 5.40 25 

A.P. Møller - 
Mærsk 

  Dinamarca Transporte & 
Logística 

83.39 5 83.15 7 0.24 2 

Toyota Motor 
Corp. 

  Japão Automotiva 82.79 6 83.15 6 -0.37 0 

Ferrero       Italia Alimentos & Tabaco 82.63 7 82.98 8 -0.35 1 

Petrobras    Brasil Energia 82.19 8 73.99 83 8.20 75 
 

Fonte: Forbes – As Companhias mais Admiradas do Mundo, 2007 
 

A Petrobras recebeu em 30/10/2007, na cidade de São Paulo, o “Top Intangível” do 

ano de 2007, principal categoria do Prêmio Intangíveis Brasil (PIB). A companhia foi 

considerada a melhor na gestão desses ativos (bens não físicos), considerados os principais 

agregadores de valor dos negócios e incluem: Governança Corporativa, Sustentabilidade, 
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Gestão do Conhecimento Corporativo, Inovação, Tecnologia da Informação, Internet, 

Talentos, Clientes e Consumidores; e Marcas4. 

Estes indicativos demonstram forte justificativa para uma análise mais detalhada sobre 

o desempenho da Petrobras em relação aos seus ativos intangíveis, mais especificamente o 

valor da sua marca. 

Este estudo não objetiva questionar as metodologias de quantificação monetária da 

marca, mas precisamente em analisar quais variáveis influenciam o valor de marca da 

Petrobras BR, de acordo com a atitude dos consumidores brasileiros. Buscando os aspectos de 

significância e representatividade, foi escolhida a marca “Petrobras BR” no segmento de 

combustíveis, pelo fato desta exercer um vínculo nítido e direto junto aos consumidores 

finais, como também pelo nível de concorrência deste segmento, que melhor pode caracterizar 

o objeto deste estudo. 

1.4 Objetivo  
 

O objetivo deste estudo é identificar e selecionar indicadores de avaliação do valor da 

marca (Brand Equity - BE), no segmento de combustíveis. Dentro deste prisma foram 

avaliados os atributos: Lealdade à marca (LM), Conhecimento da Marca (CM), Qualidade 

Percebida (QP) e Associações à Marca (AM), pela percepção dos consumidores nos Estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo. 
 

1.5 O Problema 

Especificamente, a presente pesquisa pretende investigar a partir do seguinte 

problema: “Quais os fatores relevantes na geração de valor da marca?”. Este 

questionamento será o foco central deste trabalho de pesquisa. 
 

 

 

1.6  Perguntas de Pesquisa 
 

Pretende-se, a fim de analisar os fatores relevantes na geração de valor da marca 

Petrobras, responder às perguntas específicas de pesquisa: 

• Quais as variáveis que influenciam o Valor da Marca Petrobras, de acordo com a 

percepção dos consumidores brasileiros? 

• Como estas variáveis contribuem na formação do Valor da Marca? 

                                                 
4 Foram analisadas mil empresas nacionais e multinacionais. A premiação é uma iniciativa do Grupo 

Padrão e da DOM® Strategy Partners e conta com o apoio da E-Consulting, Stern Stewart, Academia Brasileira 

de Inovação (ABI), Cidade do Conhecimento/USP, Instituto Titãs do Conhecimento, The Know Network Brasil 

(TKNB), e das revistas Consumidor Moderno e B2B Magazine. 
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• Qual a o grau de importância das variáveis demográficas neste estudo? 

• O Valor da Marca Petrobras é linear nos estados federativos do Rio de Janeiro e São 

Paulo? 

• Existe diferenciação do Valor da Marca Petrobras com relação às classes de renda? 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO   

 

Este capítulo procura definir e dar amplitude ao conceito de ativo intangível, adentrar 

com maior ênfase na composição dos grupos que compõem o Valor da Marca, e abordar as 

implicações destes com a Teoria dos Stakeholders e os envolvimentos com riscos e vantagens 

reputacionais. 

 

2.1. Definição: Ativos Intangíveis 
 

Na literatura acadêmica são encontradas diferentes definições de ativos intangíveis, 

influenciadas pelos objetivos a que os estudos se destinam, que privilegiam aspectos 

econômico-financeiros, aspectos conceituais e filosóficos, entre outros. 

No contexto do presente trabalho, analisar-se-á diferentes definições de ativos 

intangíveis apresentadas por autores cujos trabalhos têm foco similar aos objetivos desta 

dissertação, de modo a vislumbrar uma base para a discussão dos modelos de avaliação 

existentes e suas aplicações para determinação de valor dos intangíveis. 

Lev (2001, pg.5) define ativos intangíveis como: 
 

                        Ativos representam expectativas de benefícios futuros, entre os 

quais rendas provenientes do aluguel de propriedades comerciais, pagamento de 

juros derivados de títulos, fluxos de caixa de instalações de produção. Um ativo 

intangível é, portanto, uma expectativa de benefícios futuros que não é decorrente 

de um bem físico ou financeiro (ações ou títulos). Uma patente, uma marca e uma 

estrutura organizacional única (por exemplo, uma cadeia de suprimento via 

Internet), que reduzem custos são ativos intangíveis. 
 

Para o grupo de trabalho organizado pelo Brookings Institute (2000, pg. 12) para 

estudar os ativos intangíveis, os mesmos podem ser definidos da seguinte forma: intangíveis 

são fatores não físicos que contribuem ou são utilizados na produção de bens ou no 

fornecimento de serviços ou para os quais se esperam gerar benefícios futuros para indivíduos 

ou firmas que os controlem. 

Nesse contexto, a contribuição adicional dessa definição reside em realçar, no âmbito 

das definições de ativos intangíveis, a importância de sua contribuição para os benefícios 

gerados pela firma como um todo. 

As definições de Lev (2001, pg.5) e Brookings Institute (2000, pg. 12) apresentam 

dois importantes pontos de convergência: primeiro a de que intangíveis são fatores não 
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físicos, e segundo, de que ativos são bens ou serviços que asseguram a seu proprietário um 

fluxo de benefícios futuros esperados e o fato de a entidade controlá-lo. 

A combinação desses dois conceitos remete à idéia de que os ativos intangíveis não 

têm sua construção de valor associada a um produto físico cujo controle é transferido ao 

cliente, mas, antes, está diretamente associada aos benefícios transferidos ao consumidor, pelo 

qual ele aceita pagar. 

Assim, o benefício pode estar representado por um novo serviço, diretamente entregue 

ao consumidor ou, alternativamente, estar embutido em uma nova tecnologia de produção ou 

em um novo produto. 

O modelo apresentado por Sullivan (2000, pg.30), que associa o Capital Intelectual da 

empresa à produção de valor, nos auxilia no entendimento dessas associações: 

 
 

 

Esse modelo remete a duas discussões importantes: em primeiro lugar, como definir 

os ativos intangíveis como um conjunto amplo de fatores, que incluem o capital intelectual e, 

em segundo, como separar fatores intangíveis, ativos intangíveis e propriedade intelectual, o 

que nos remete a dimensão de que para associarmos valor a um ativo intangível, seu detentor 

deverá ser capaz de exercer o direito de controle sobre o ativo em questão. 

Embora alguns ativos intangíveis como a marca, direitos autorais, patentes, etc., já 

tenham seus direitos de propriedade reconhecidos por lei, muitos ainda não o estão. 

Ainda de acordo com Reilly e Schweihs (1998, pg.7), a análise dos direitos de 

controle também nos auxiliam na separação dos ativos intangíveis de fenômenos econômicos 

Capital Intelectual 
  (Ativos Únicos) 

Criação de Valor     Extração de Valor 

 Capital 
Humano 

Capital Estrutural (Ativos Genéricos) 
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  Figura 2 - Um Modelo de Capital Intelectual nas Organizações 
  Fonte: Sullivan (1988) adaptado pelo autor 
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que contribuem para o valor de um negócio, mas que não podem, per si, serem classificados 

como ativos intangíveis, entre os quais: 

1) Market-share; 

2) Alta lucratividade; 

3) Baixa regulamentação; 

4) Posição protegida; 

5) Monopólio (ou barreiras à entrada); 

6) Potencial de Mercado; 

7) Longevidade; 

8) Estágio competitivo; 

9) Status do ciclo de vida do produto. 

Como resultante da discussão acima, a aplicação das metodologias de determinação de 

valor deverá considerar o conjunto de conceitos que suportam que os ativos intangíveis 

representam fatores não-físicos que contribuem individual ou coletivamente à geração de 

benefícios futuros a uma firma ou indivíduo dele proprietário. 

Hendriksen e Breda (1999, p. 388) cita o SFAC 5 (Statement of Financial Accouting 

Concepts), parágrafo 63 e indica algumas condições para um bem ser considerado ativo, pois 

apesar de um intangível não possuir substância ele pode ser reconhecido quando atende aos 

seguintes requisitos:  

• Corresponder à definição apropriada  

• ser mensurável  

• ser relevante  

• ser preciso  

Ainda segundo Hendriksen e Breda (1999, p. 285), as características de um ativo 

citando um pronunciamento do FASB (Financial Accouting Standards Board):  

• Incorpora um beneficio futuro provável que envolve a capacidade, isolado ou 

combinado com outros ativos, de contribuir na geração de entradas líquidas de caixa futuro, 

ou seja, deve existir algum direito específico a benefícios futuros ou potencial de serviço.  

• Uma dada entidade pode conseguir o beneficio e controlar o acesso de outras 

entidades nesse beneficio. Assim, os direitos devem pertencer a algum indivíduo ou a alguma 

empresa.  

• A transação ou eventos que originam o direito da entidade ao beneficio ou seu 

controle sobre o mesmo, já terá ocorrido, pois os benefícios econômicos devem resultar de 

transações ou eventos passados.  
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Para Hendriksen e Breda (1999, p. 285) essas condições têm que ocorrer em conjunto, 

basta uma delas não acontecer para que não possa reconhecer a existência de um ativo.  

Sendo assim, pode-se definir como ativo tudo aquilo que pode gerar benefícios 

econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por uma entidade, em decorrência de 

eventos passados. Nesse caso, um bem intangível vindo a preencher esses requisitos poderá 

então ser reconhecido como um ativo.  Um gasto classificado comumente como despesa e se 

conseguir provar que trará benefícios futuros, pode-se considerá-lo como um ativo, desde que 

se respeitem todos os princípios contábeis, inclusive da competência e da prudência. 

Bens Tangíveis - São os chamados bens palpáveis, imóveis, veículos, bens móveis, 

máquinas e equipamentos, todo ativo da empresa que é de fácil mensuração;  

Bens Intangíveis - Conhecidos como bens imateriais é aquele que contribui para 

projetar os resultados futuros da empresa, porém são de difícil mensuração, agregam valor, 

mais muitas vezes não são representados nas Demonstrações Contábeis. São considerados 

como bens intangíveis as: patentes, franquias, direitos, marcas de produtos, entre outras.  

Conforme Hendriksen e Breda (1999, p. 389) são alguns exemplos de ativos intangíveis:  
 

                     Tabela 3 - Ativos intangíveis tradicionais / despesas diferidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O Ativo Intangível é a soma de tudo aquilo que agrega valor imaterial para a empresa. 

A partir do momento que o ativo intangível passa a ser relevante ele adiciona vantagem 

competitiva para a empresa, pois está exposto a fontes internas e externas que facilitam a sua 

identificação e classificação; é o processo de longos anos de investimentos em processos de 

gestão, em pesquisas e inovações procurando um diferencial que em certo tempo ficam 

impregnados na cultura organizacional e passam a gerar valor para a organização; é nesse 

 
Intangíveis tradicionais  Despesas diferidas  
Nomes de produtos  Propaganda e promoção  
Direitos de autoria  Adiantamentos e autores  
Compromissos de não concorrer Custos de desenvolvimento de software  
Franquias  Custo de emissão de títulos de dívidas  
Interesses futuros  Custos judiciais  
Goodwill Pesquisa de marketing  
Licenças  Custos de organização  
Direitos de operação  Custos pré-operacionais  
Patentes  Custos de mudança  
Matrizes de gravação  Reparos  
Processos secretos  Custos de pesquisa e desenvolvimento  
Marcas de comércio  Custos de instalação  
Marcas de produtos  Custos de treinamento  
 

 Fonte: Hendriksen e Breda (1999, p. 389) 
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momento que vem a parte mais difícil da sua mensuração.  

O exemplo de uma árvore pode facilmente identificar o ativo intangível, pois a árvore 

tem uma parte visível e outra invisível. Analogicamente, a parte visível que corresponde ao 

caule, às folhas, às flores e aos frutos - evidencia a saúde da árvore, parte facilmente relatada 

pela contabilidade que normalmente aparece no Balanço Patrimonial. A parte invisível 

denominada como as raízes - poderão modificar a saúde da árvore em anos futuros, pois trata 

da parte oculta que nem sempre é relatada pela contabilidade; normalmente não aparece no 

Balanço Patrimonial. Dentro deste contexto e como um dos integrantes do conjunto de 

intangíveis, é discorrido sobre o valor da marca e os subgrupos que o compõe.  
 

2.2 O valor da marca (Brand Equity) 

Fombrun & Van Riel (2003) ressaltam que reputação e marca têm significados 

diferentes: embora os dois ativos intangíveis estejam relacionados, a marca se refere ao 

conjunto de atributos e emoções que são associadas pelos clientes a um determinado produto 

ou conjunto de produtos, enquanto que a reputação se refere ao que os diversos públicos (não 

apenas os clientes, mas fornecedores, reguladores, comunidades, empregados, etc.) pensam da 

empresa como um todo. O desastre ocorrido com o navio Exxon Valdez em 1989, embora não 

tenha modificado a opinião das pessoas sobre a qualidade dos produtos da Exxon 

Corporation, certamente mudou a percepção sobre a companhia como um todo. 

Kotler (1998, p.393) define marca como sendo um nome, um termo, um sinal, símbolo 

ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de identificar bens ou serviços de um 

vendedor ou de um grupo de vendedores e diferenciá-los dos concorrentes. Para Aaker 

(1998), o Valor da Marca é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome 

e seus símbolos, que se somam ou subtraem do valor proporcionado por um produto ou 

serviço. Segundo o autor, esses ativos e passivos podem ser agrupados em cinco categorias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 – A estrutura conceitual para o Brand Equity - Fonte: Aaker (1998) 
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Graysson & Hodges (2002) acrescentam que nas últimas décadas do século 20 alguns 

empresários resolveram associar suas marcas a causas específicas, como meio ambiente, 

saúde, bem-estar, relações comunitárias e direitos humanos. A empresa de cosméticos 

britânica The Body Shop International, por exemplo, construiu sua marca e reputação 

proibindo experiências com animais para a confecção de seus produtos, criando um programa 

de comércio comunitário e manifestando preocupação com o meio ambiente, e no Brasil a 

empresa de cosméticos Natura, utilizando ingredientes naturais em seus produtos. 

A imagem da marca pode ser atingida positiva ou negativamente pelo que aconteça em 

qualquer estágio do ciclo do produto ou do serviço, ou em qualquer lugar no processo do 

negócio. A empresa Toys ‘R’ Us, fornecedora de 25% dos brinquedos da América do Norte, 

precisou certificar a qualidade de seus produtos ou enfrentar declínio comercial. Juntamente 

com outros revendedores de brinquedos, a empresa descobriu que não somente os 

trabalhadores de países em desenvolvimento, como a China, estavam sofrendo de doenças 

causadas por ingredientes tóxicos presentes nos produtos, mas também as crianças norte-

americanas estavam sendo intoxicadas. (Mcintosh at al, 2001, p.78) 

Na pesquisa realizada em 2007 pela Revista BusinessWeek para ranquear as 100 

maiores marcas globais, as marcas americanas, na sua maioria, mantiveram posição no 

mercado global (Tabela 4).  

A Petrobras começa a aspirar em ter sua marca dentro das 100 mais valorizadas no 

mundo. Em “Considerações Finais”, item 5.2, pg. 59, ocorre maior abordagem a respeito. 

                                     Tabela 4 - Top 100 Global Brands Scoreboard – 2007 
 

2007 
Posição  

 

2003       2002 
Posição    Posição  

  Nome da Marca 
 

           2007 
               Valor da Marca                        

US$ 
 

      País 
 
 

1     1             1 Coca-Cola       65,324 U.S. 

2     2             2 Microsoft       58,709 U.S. 

3     3             3 IBM       57,091 U.S. 

4     4             4 GE       51,569    U.S. 

5     6             6 Nokia       33,696     FINLANDIA 

6    11           -x- Toyota       32,070        JAPÃO 

7      5            5 Intel       30,954 U.S. 

8      8            8 McDonald's       29,398 U.S. 

9      7            7 Disney      29,210 U.S. 

10     10          10 Mercedes-Benz       23,568     ALEMANHA 

11     13          -x- Citi       23,443 U.S. 

12     12          -x- Hewlett-Packard       22,197 U.S. 
 

      Fonte: Business Week, 2007 
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2.2.1 Conceito de Marca: 

Existem diversas definições para marcas: Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou 

desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar bens e serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes (AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION, 2006). Kotler (2000, p.426) também apresenta a mesma 

definição. Pode-se dizer também que uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto 

e protege tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos 

que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p.7) e sendo desta forma, existem alguns princípios 

básicos de memória que podem ser usados para entender o conhecimento acerca desta marca e 

como isto está relacionado ao valor da mesma. 

Entretanto, a tecnologia empregada nos processos de produção e comercialização dos 

produtos homogeneizou-os, tornando-os parecidos de uma forma geral e fazendo com que as 

marcas ganhassem valores que transpassam o próprio produto. E esse é o grande patrimônio 

de uma empresa.  

Ao que parece, o conceito oficial de marca é limitado, porém, uma vez que no 

contexto atual, as marcas vão muito além da função de identificação e diferenciação dos 

produtos em relação aos seus concorrentes. No presente estudo, abordar-se-á sobre o valor da 

marca em si, ou como também é conhecido, o Brand Equity. 

 

2.2.2 O que é o Brand Equity (BE)? 

Aaker (1998, p.16) aborda o conceito onde mostra que “BE” é um conjunto de ativos e 

passivos ligados à marca, seu nome e seu símbolo. Para que certos ativos e passivos 

determinem o Valor da Marca, eles devem estar ligados a estes nomes e/ou símbolos da 

marca. Os ativos e passivos nos quais o Valor da Marca se baseia vão diferir em seus 

contextos. Contudo, podem, de forma prática, ser agrupados em cinco categorias: 

� Lealdade à marca (LM): a lealdade da base de consumidores reduz a 

vulnerabilidade da ação competitiva. 

� Conhecimento da marca (CM): uma marca conhecida tem maior 

possibilidade de ser escolhida, uma vez que o consumidor dá preferência a um produto 

que lhe é familiar. Na competição, uma marca conhecida sempre levará vantagem 

sobre a desconhecida. 

� Qualidade percebida (QP): a percepção de qualidade da marca interfere 

diretamente na escolha e preferência dos consumidores, decidindo também em fatores 

de “LM”.  
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� Associações à marca (AM): o valor de uma marca está também atrelado 

a um conjunto de associações estabelecidas na mente de seus consumidores, o que 

pode também interferir em sua simpatia/preferência pela marca. 

� Outros ativos da empresa: patentes, marcas registradas e relações com 

canais de distribuições constituem exemplos de outros ativos que a empresa pode 

possuir a fim de agregar valor e/ou proteger sua marca. 

Mesmo que de forma “inconsciente”, tudo o que o Valor da Marca faz e representa já 

está incorporado à rotina das empresas, de alguma forma, há muitos anos. Pequenas, grandes 

ou médias empresas, nacionais ou internacionais, de capital aberto ou fechado, todas detêm o 

mínimo de orientação para o mercado, fazem em maior ou menor escala pesquisas de 

satisfação e segmentação de consumidores, reconhecimento e medição dos níveis de 

elasticidade de preços, lembrança e memorização de marca e publicidade, e outros tantos 

procedimentos ditos mercadológicos. Entretanto, independentemente da atividade, o que as 

empresas apresentam como interesse consiste na verificação se tais ações estão se 

convertendo em lucro para as empresas (MARTINS, 2000, p.197). 

De forma clara e objetiva ao discutir sobre preços premium, preferência do 

consumidor e outros importantes fatores influenciadores ao valor da marca, Aaker (1998, 

p.23) coloca que o Valor da Marca cria valor não só para o consumidor como também para a 

empresa e para os clientes, auxiliando no processo de interpretação, processamento e acumulo 

de informações sobre a marca. Além disso, afetam também a confiança do consumidor e a 

potencial possibilidade de aumento de satisfação e lealdade no uso dos produtos e/ou serviços 

da marca. 

O valor da marca é definido de várias formas, dependendo inclusive da especificidade 

do seu propósito. A avaliação das variáveis que influenciam o Valor da Marca da Petrobras 

BR, segmento de combustíveis, pode trazer resultados significativos para o entendimento do 

valor atribuído a esta marca. O estudo proposto tratará objetivamente da percepção do 

consumidor sobre o valor da marca em quatro eixos básicos, sendo eles: lealdade à marca 

(LM), qualidade percebida (QP), conhecimento da marca (CM) e associações à marca (AM). 
 

2.2.3 Lealdade à marca (LM): 

O que é visto dentro de pesquisas sobre lealdade à marca é que o principal desafio é 

definir exatamente o que é o construto da lealdade à marca e sua possível mensuração. A 

“LM” é definida de acordo com o comportamento, atitude e perspectivas de escolha do 

indivíduo. Enquanto a perspectiva comportamental está baseada em uma súmula de 
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aquisições por uma marca em particular, a atitude assume uma perspectiva de incorporação 

sobre as preferências e disposições visualizadas em uma marca (JAVALGI e MOBERG, 

1997). Aaker (1998, p.44) também define a “LM” como uma situação na qual o consumidor 

refletiria como ele se sentiria caso tornasse um consumidor de uma outra marca, 

especialmente se sua marca realizasse mudanças como preços ou configurações em seu 

produto ou serviço. 

Aaker (1998, p.48) vai ainda mais longe ao abordar à lealdade do consumidor em 

relação à marca. Para ele, “a lealdade à marca dos consumidores existentes representa um 

ativo estratégico que, se adequadamente gerenciado e explorado, tem o potencial de 

proporcionar valor de diversas maneiras”.  

Um aspecto interessante é o momento em que a marca começa a abranger uma série de 

significados que se transferem para a personalidade do consumidor. A marca começa a 

influenciar efetivamente na personalidade decisória do consumidor e desta forma se apresenta 

aos olhos da sociedade. Os consumidores, neste patamar, apresentam um envolvimento 

extremo com a marca a qual passa a fazer parte integrante da vida do consumidor. Como 

exemplo, pode-se citar a Harley Davidson e o apoio que é dado pelo HOG-Harley Davidson 

Owers Group, para os consumidores e seus grupos locais (SCHOUTEN E 

MCALEXANDER, 1995). É importante salientar que, segundo Schouten e McAlexander 

(1995), este seria o único momento em que existiria a lealdade da forma mais pura. A questão 

é saber quais empresas e em que categoria de produtos é possível que ocorra este tipo de 

lealdade.  

Pelo aqui apresentado poder-se-á dizer que os ambientes mais favoráveis para o 

desenvolvimento deste tipo de lealdade seria o composto por uma categoria de produto que 

permitisse um alto envolvimento do consumidor com o produto. No caso de combustíveis, 

que é nosso foco de estudo, o fator lealdade não chega ao ponto extremo como os HOG’s de 

comprar camisetas ou criar reuniões de “consumidores BR”, mas, como presenciado em 

algumas entrevistas, alguns clientes relatam que não utilizariam outro combustível se não os 

BR, pois ao reconhecer sua qualidade e, como a compra vai além do local de consumo 

englobando seu o carro e logo, o rendimento e cuidado do mesmo, demonstram claramente 

seu orgulho e lealdade à marca. 

Sendo assim, surge nossa primeira hipótese: 
 

H1. A Lealdade à Marca aumenta o valor da marca Petrobras BR. 
 

 



 
 

 

29 

2.2.4 Qualidade percebida (QP): 

Aaker (1998, p.88) nos ensina que a “QP” é antes de tudo, o conhecimento dos 

consumidores. Ela é o conhecimento que o consumidor tem da qualidade geral ou 

superioridade de um produto ou serviço, pode ser definida também como o julgamento sobre 

a excelência total de um produto ou sua superioridade (ZEITHAML, 1988), se diferindo em 

conceitos correlatos como: 

� Qualidade real ou objetiva: o quanto o serviço ou produto agrega com 

sua superioridade. 

� Qualidade baseada no produto: natureza e quantidade dos ingredientes, 

características ou serviços envolvidos. 

� Qualidade de fabricação: conformidade com as especificações, meta de 

“defeito zero”.  

E, necessariamente, a “QP” não pode ser determinada objetivamente, não só porque se 

trata de um conhecimento, mas também porque estão envolvidos julgamentos sobre o que seja 

importante para os consumidores. A “QP” é intangível, um sentimento geral sobre a marca. 

Zeithaml (1988), orienta a olhar este tema, a “QP”, de outra forma, porém de 

significado muito próximo ou quase idêntico, que é o Valor Percebido. Quando ocorre a fala 

ou pensamento sobre qualidade, associa-se também ao valor que aquele produto ou serviço 

possui, seja ele físico ou não. O valor leva em consideração a qualidade percebida relativa a 

benefícios e custos envolvidos na troca. Ou seja, valor percebido é a avaliação total do 

consumidor sobre a utilidade de um produto baseado na percepção do que é recebido e do que 

é dado (ZEITHAML, 1988). 

As pressões por aumento da eficiência do marketing, forçaram as empresas a buscar 

ganho de competitividade pelo aumento da eficiência, fato que exige conhecimento profundo 

dos componentes subjetivos dos produtos ou serviços (MARTINS, 2000, p.199). Em nosso 

estudo, entende-se por fatores subjetivos não somente a “QP” nos combustíveis in loco, mas 

também a percepção de qualidade que o consumidor tem em sua mente, se ao abastecer, 

demonstre que procurou e confiou na marca Petrobras BR. O provável sucesso que a empresa 

possa alcançar (e que demonstre tê-lo) deve estar representado na qualidade dos seus 

produtos, ou seja, por uma associação subjetiva em que o consumidor possa reconhecer 

positivamente o histórico que ela possui e transmita. 

Surge assim, a segunda hipótese: 
 

H2. A Qualidade Percebida aumenta o valor da marca Petrobras BR. 
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2.2.5 Conhecimento da marca (CM): 

A importância do conhecimento na memória para tomada de decisão do consumidor 

tem sido vastamente documentada. O entendimento do conteúdo e da estrutura do “CM” é 

importante porque influencia o que vem à memória quando um consumidor pensa acerca de 

uma marca – por exemplo, na resposta para atividade de marketing para uma marca. 

A conceituação mais aceita sobre o “CM” e conhecimento de estrutura de memória 

envolve algum tipo de formulação de modelo associativo. (ANDERSON, 1983; WYER E 

SRUUL, 1989 apud KELLER, 1993). Por exemplo, o “modelo de rede de memória 

associativa” considera o conhecimento ou a memória semântica como composta por um 

conjunto de interseções e ligações. As interseções são informações arquivadas conectadas por 

ligações que diferem em intensidade. Assim, a força da associação entre a interseção ativada e 

todas as interseções interligadas determina a extensão de certa “disseminação da ativação” e a 

informação particular que pode ser recuperada a partir da memória. Por exemplo, 

considerando a aquisição de um combustível de qualidade, um consumidor pode pensar sobre 

a BR devido à sua forte associação com a categoria do produto. O conhecimento do 

consumidor mais fortemente conectado à BR deve também surgir na memória, tais como 

percepção de sua qualidade, associações desta mesma com outros serviços e produtos 

advindos da Petrobras, ou mesmo as imagens relembradas de uma campanha publicitária 

recente como também experiências anteriores com o próprio produto. 

Keller (1993) em seu artigo demonstra e discorre sobre a primeira dimensão de 

distinção do “CM”, que é o reconhecimento da marca. Este reconhecimento da força da 

interseção da marca ou rastreabilidade na memória está refletido na habilidade do consumidor 

em identificar a marca sob diversas condições (ROSSITER E PERCY, 1987 apud KELLER, 

1993). Em outras palavras, como a identidade da marca cumpre com a sua função? Em 

especial, o reconhecimento da marca apresenta como a identificação da marca surgirá na 

memória e em qual nível de facilidade. O reconhecimento da marca consiste de lembrança da 

marca e recordação da atuação da marca. A lembrança da marca apresenta a habilidade do 

consumidor em confirmar exposição anterior à marca quando exposto a um sinal 

característico da marca. Em outras palavras, o reconhecimento da marca requer que um 

consumidor corretamente caracterize a marca como tendo sido anteriormente vista ou ouvida. 

A relativa importância do reconhecimento e lembrança da marca depende da extensão 

com que os consumidores tomam decisões no local de compra (aonde estão potencialmente 

expostos à marca) versus reconhecimento fora do local de compra, entre outros fatores. 

(ATILGAN, AKSOY e AKINCI, 2005). 
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De acordo com Keller, o “CM” exerce papel importante na capacidade de decisão do 

consumidor devido a três maiores razões. Primeira razão: é importante que consumidores 

pensem sobre a marca quando estiverem pensando sobre a categoria do produto. Segundo: o 

“CM” pode afetar decisões acerca de marcas no conjunto de considerações, mesmo que não 

existam essencialmente outras associações de marca. A elaboração de um modelo de 

probabilidade sugere que consumidores podem basear suas escolhas nas considerações do 

“CM”, quando têm pouco envolvimento, o que pode resultar da perda de motivação do 

consumidor (isto é, consumidores que não se preocupam acerca do produto ou serviço) ou de 

perda de habilidade do consumidor (consumidores que nada conhecem acerca das marcas). 

Finalmente, o “CM” afeta a tomada de decisão do consumidor porque influencia a formação e 

a intensidade das associações de marca na imagem da marca. 

Assim chegar-se-á na terceira hipótese: 
 

H3. O Conhecimento da Marca aumenta o valor da marca Petrobras BR. 
 

2.2.6 Associações à marca (AM): 
 

Uma “AM” é algo “ligado” a uma imagem na memória, e essa associação não somente 

existe, mas tem ainda um grau de força (uma ligação com uma marca), que será ainda mais 

forte quando for baseada em muitas experiências ou exposições a comunicações. “AM” será 

mais forte quando apoiada por uma rede de outras associações. (AAKER, 1998, p.114). 

Desta forma fica mais claro imaginar se toda vez que falarmos dos combustíveis BR 

viermos a lembrar com facilidade da empresa Petrobras, caso o inverso também ocorresse. 

Uma suposição, que deve ser verificada empiricamente, é que o resultado positivo desta 

associação deva-se através dos diversos meios de exposição e comunicação que esta empresa 

utilizou massivamente ao longo dos anos para divulgar sua marca e também suas ações tanto 

empresariais quanto de cunho social, entre os quais: ações de patrocínio a esporte, cultura e 

meio ambiente. 

Associações positivas criam valor à marca e esse valor resultante é dado pelo seu 

conjunto de associações, ajudando a processar e a encontrar informações, criando 

diferenciações, razões de compra e também criando atitudes e sentimentos positivos sobre a 

marca, sendo todo este conjunto uma grande base para as extensões de marca (AAKER, 1998, 

p.118). 

Levando em consideração também em Aaker (1998) que as “AM” podem ser medidas: 

de perguntas diretas a pessoas para que se verifique o que aquela determinada marca significa 

para ela, de enfoques indiretos ocultando a razão real para o respondente de uma pesquisa 
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através de uma livre associação, interpretando figuras ou outras abordagens indiretas, 

contribuem na formulação da quarta hipótese: 
 

H4: As Associações à Marca aumentam o valor da marca Petrobras BR. 
 

2.3 A Teoria dos Stakeholders 

Neste item estudar-se-á pela teoria dos stakeholders, como esta pode afetar a 

competitividade da marca, aumentando ou ameaçando o valor da marca, na percepção dos 

acionistas minoritários, analistas, market-maker, formadores de opinião, clientes, entre outros. 

A teoria dos Stakeholders está relacionada ao conceito de que as empresas têm 

obrigações com outros grupos ou indivíduos da sociedade, além dos proprietários e 

funcionários. Em 1984, Freeman no seu livro “Strategic Management: a Stakeholder 

Approach” introduziu o conceito de stakeholders no pensamento acadêmico e empresarial 

(MITCHEL, AGLE & WOOD, 1997). Para Frooman (1999), “a abordagem dos stakeholders 

é sobre grupos ou indivíduos que podem afetar a organização, e é sobre o comportamento 

empresarial tido como resposta àqueles grupos e indivíduos”. 

Segundo Freeman (2000), os proprietários possuem uma porção financeira ou “stock” 

da organização, na forma de ações ou cotas. O tipo de proprietário, neste caso, pode variar 

amplamente, desde o de uma empresa familiar, que pode ser o próprio gestor e funcionário, 

até o acionista de uma grande corporação com milhares de acionistas, todos eles tendo uma 

determinada porção do capital da organização. 

Freeman (1984, apud BORGER, 2004) propõe que as corporações devem definir 

amplamente a responsabilidade social em relação aos grupos de interesse que afetam ou são 

afetados pela atuação das corporações. A Figura abaixo representa esse modelo: 

 
      Figura 4 - O modelo da teoria dos Stakeholders 
      Fonte: Freeman, 2000. 
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Graysson & Hodges (2002) ressaltam a necessidade de a empresa gerenciar as 

expectativas de seus stakeholders: 
 

                        As ações de toda instituição ou organização provocam certo efeito 

numa série de pessoas – chamadas de stakeholders -, “partes interessadas” no 

resultado dessas ações. Para a empresa, os stakeholders são os que podem 

influenciar no sucesso do negócio, como acionistas, empregados, clientes, 

parceiros, fornecedores, comunidades, governos e órgãos reguladores e, cada vez 

mais, grupos com preocupações específicas, como os ambientalistas. Suas 

expectativas de negócios têm mudado, e a sua capacidade de ouvir crescendo. É 

fundamental para o sucesso do negócio saber como agir diante da mudança de 

expectativa. (GRAYSSON HODGES &, 2002, p. 74). 
 

Para o Instituto Ethos (2007), a gestão empresarial deve ser alicerçada no diálogo com 

os diversos stakeholders: 

                          A gestão empresarial que tenha, como referência apenas os 

interesses dos acionistas (shareholders), revela-se insuficiente no novo contexto. 

Ele requer uma gestão balizada pelos interesses e contribuições de um conjunto 

maior de partes interessadas (stakeholders). A busca de excelência pelas empresas 

passa a ter como objetivos a qualidade nas relações e a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

2.4 A reputação como vantagem competitiva 

Petrick et al. (1999, p. 87) definem que uma vantagem competitiva global ocorre 

quando uma unidade global (seja no nível micro da firma ou no nível macro da indústria) 

implementa uma estratégia de criação de valor que uma outra unidade global seja incapaz de 

imitar. Os autores consideram que a reputação pode ser vista como o produto de um processo 

competitivo, no qual a firma sinaliza suas características distintas para o público (interno e 

externo à empresa), no sentido de maximizar o seu status moral e socioeconômico. O capital 

reputacional é parte do valor de mercado de uma empresa, e pode ser definida como a 

percepção da boa conduta da firma no mercado, sua credibilidade, confiabilidade, lealdade e 

responsabilidade. 

Para Fombrun (1996, p. 80), uma reputação forte é um ativo estratégico da empresa, e 

cria uma vantagem competitiva para a empresa. Segundo o autor, o valor de mercado de uma 

empresa seria a soma do capital físico, financeiro, intelectual e reputacional (Figura 5). 
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Figura 5 – Capital Reputacional é um subconjunto do valor de mercado. 
Fonte: Fombrun & Van Riel (2003), p.33. 
 
 

Com a crescente facilidade tecnológica e mercadológica de replicação de produtos e 

serviços, e a padronização dos processos de produção a nível global, o fator de diferenciação 

para obtenção de vantagens competitivas passa a ser a percepção do público sobre a reputação 

da empresa. Neste sentido, a gestão da identidade corporativa passa pelo gerenciamento 

corporativo de fatores tangíveis e intangíveis, com o objetivo de criar na mente dos 

stakeholders as percepções sobre a imagem e reputação da empresa, incluindo clientes, 

fornecedores, funcionários e a sociedade como um todo. Os ativos intangíveis das empresas 

passam a ter uma grande importância na sua diferenciação, e o capital reputacional, que 

sintetiza a percepção que se tem da firma quanto à sua conduta no mercado, é um importante 

componente.  

Segundo Kotler (2003), as empresas podem se diferenciar através do investimento na 

sua imagem: 
 

                         [...] Hoje em dia, os produtos de muitas empresas concorrentes são 

considerados similares. As pessoas talvez percebam pouca diferença entre uma 

Coca-Cola e a Pepsi, entre um hotel Hyatt e um Westin, entre uma geladeira 

General Electric e uma Whirpool. Está ficando cada vez mais difícil ser diferente, 

pois qualquer diferencial interessante tende a atrair imitações. Se mais compradores 

começarem a insistir em comprar um carro seguro, mais fabricantes de automóveis 

passarão a apresentar modelos mais seguros e competirão mais diretamente com a 

Volvo. Portanto, como uma empresa pode conquistar uma diferenciação mais 

sustentável na opinião pública? Eu argumentaria que uma base honestamente 

sustentável para a diferenciação é o caráter cívico da empresa. O McDonald’s 

esperou mais de 50 anos para consolidar seu caráter cívico, e para seus concorrentes 

 

Valor de  
Mercado 

 
Capital 
Físico 

 
Capital 

Financeiro 

 
Capital 

Intelectual 

 
Conhecimento 

único 

 
Competências 

únicas 

 
Capital  

Reputacional 

 
Valor da 
Marca 

(Brand Equity) 

 
Relacionamento  

com os  
stakeholders 



 
 

 

35 

não será fácil copiar isso. A imagem de uma empresa costuma persistir durante 

longo tempo. Essas imagens em geral revelam forte carga emocional capaz de criar 

vínculos com o cliente ou, no extremo oposto, afastá-lo. [...] E bem pode vir a 

acontecer que, à medida que os produtos forem se tornando mais iguais, a imagem 

cívica de uma empresa venha a ser um dos mais fortes fatores de influência na 

preferência do cliente. (KOTLER, 2003, p. 175). 
 

Os ativos corporativos, que dão origem às competências essenciais distintas de uma 

empresa, podem ser tangíveis ou intangíveis. Tradicionalmente, enfatizava-se somente os 

ativos tangíveis (tal como fábricas, equipamentos e imóveis). Os ativos intangíveis, 

entretanto, estão assumindo um aumento significativo de importância dentro das rápidas 

mudanças do mercado local e global, e cada vez mais se tornam a base da diferenciação entre 

muitas empresas. O valor de um ativo intangível é calculado na ocasião da venda de uma 

empresa, através da diferença entre o valor tangível líquido e o preço de venda. Essa 

diferença, também denominada goodwill, equivale ao valor dos ativos intangíveis, incluindo o 

valor da marca e da reputação da empresa. 

Para Petrick et al. (1999), a vantagem competitiva sustentável é o resultado de 

competências essenciais distintas da organização, devido em grande parte à influência dos 

recursos intangíveis, que são mais difíceis de substituir ou imitar pelos concorrentes do que 

recursos tangíveis. Segundo os autores, as competências essenciais de uma empresa seriam 

baseadas nos seus ativos intangíveis, ou seja, nas habilidades que uma companhia tem e na 

reputação dessa companhia (Figura 6). As habilidades fornecem diferencial funcional à 

organização, devido ao acúmulo de conhecimento e experiência, como por exemplo, 

conhecimento de liderança de equipe, conhecimento de logística e distribuição, habilidade 

coletiva de gerenciar mudanças e aprendizagem em equipe. 
 

 

    Figura 6 – Modelo Estratégico de Recursos para Vantagem Competitiva Global Sustentável 
    Fonte: Petrick et al., (1999) p. 89 
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2.5 Riscos Reputacionais 

Fombrun et al. (2000, p. 87-88) definem risco reputacional como sendo o diferencial 

entre os possíveis ganhos e as possíveis perdas de capital reputacional de uma determinada 

firma, e capital reputacional como sendo o valor do risco de interações diárias com os 

stakeholders. 

Para Graysson & Hodges (2002, p. 30-32), uma conseqüência do processo de 

globalização é que as companhias multinacionais se tornaram mais visadas. As campanhas 

para as mudanças sociais e políticas sempre encaram as empresas notórias como alvos 

legítimos e mais acessíveis do que os governos, fazendo com que empresas tidas como as que 

mais contribuem para o desenvolvimento econômico sejam cada vez mais visadas. A decisão 

de um executivo de fechar ou abrir uma fábrica tem hoje muito mais probabilidade de atrair a 

atenção ou a vigilância externa do que anteriormente. Para os autores, o crescente movimento 

de sofisticadas organizações não-governamentais (ONGs), aliado aos avanços tecnológicos 

nos meios de comunicação, fez com que a denúncia do comportamento das empresas 

chegasse a novos canais – as páginas da imprensa popular e as salas de bate-papos na internet. 

De fato, as recentes inovações tecnológicas ocorridas no mundo, especialmente a 

internet, permitem hoje que pessoas conheçam as instituições, facilitando o acesso a 

informações que antes eram mais restritas. O resultado disso é que os cidadãos tendem a ser 

menos passivos e começam a questionar a atuação das empresas, estando também mais 

preparados para debater com pessoas e instituições. O fechamento de uma fábrica, gerando 

desemprego e problemas sociais, ou a poluição do meio ambiente, diminuindo a qualidade de 

vida de uma comunidade, são temas cada vez mais em discussão por toda a sociedade. Para se 

manter competitiva no mercado, uma empresa deve dar satisfação de sua atuação não só aos 

seus acionistas, mas também aos seus diversos públicos de interesse ou stakeholders: 

consumidores, fornecedores, clientes, empregados e comunidades, entre outros. 

Os consumidores na era da comunicação instantânea estão mais sofisticados e muitas 

empresas já perceberam que precisam proteger a sua reputação, vendo na responsabilidade 

social um ativo competitivo. A conscientização tem crescido junto com a disseminação da 

informação, e as reputações agora estão em jogo não só no país de origem da empresa, mas 

aonde quer que clientes assistam à TV ou acessem a internet, e aonde quer que investidores 

éticos façam seus investimentos. 

Para Duarte & Dias (apud ASHLEY et al. 2003, p.83), a organização do tipo 

empresarial talvez seja a mais criticada entre o conjunto de organizações na sociedade, pelos 

seguintes aspectos abaixo relacionados: 
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• Nenhum outro tipo de organização está tão relacionado com o sistema econômico e 

com os problemas decorrentes de seu mau funcionamento; 

• A empresa é vista como fonte de riquezas e criadora de tecnologia, elementos 

indispensáveis à solução dos problemas sociais; 

• Muitos dos males que afligem a sociedade contemporânea têm vínculo facilmente 

perceptível com as empresas: poluição, deterioração do meio ambiente, aumentos 

gananciosos de preços, más condições de trabalho e outros que lhe são atribuídos no 

todo ou em parte; 

• É cada vez mais reconhecida sua força de pressão sobre o setor político, com empresas 

aparecendo, por exemplo, como beneficiárias de favorecimento ilícito à custa do 

interesse coletivo; 

•  São notórios os abusos de determinadas empresas, que para aumentarem seus lucros 

não levam em consideração os interesses dos operários e da comunidade, praticam ou 

aceitam contrabando, fraude no faturamento, manipulação de balanços e sonegação de 

impostos. Tais comportamentos antiéticos não afetam apenas a empresa que os 

pratica: refletem em suas congêneres e, de certo modo, contribuem para aumentar a 

desconfiança em relação ao sistema de livre-empresa, favorecendo ideologias 

contrárias a ele. 

Madsen & Ulhφi (2001) estabelecem que tem existido um aumento da pressão de um 

número crescente de stakeholders, incluindo empregados, clientes e ONGs, e para ser capaz 

de melhorar os relacionamentos corporativos com os diversos stakeholders, as companhias 

precisam ser capazes de identificar esses stakeholders e avaliar suas influências. 

Os autores acrescentam que a teoria da firma foi formalmente baseada na visão que 

negócios interagem com grupos externos somente através do mercado, mas esse modelo 

simplificado tem sido mudado por uma compreensão de que a firma e a sociedade têm muitas 

outras interações, algumas delas de serem governadas por forças não econômicas, como, por 

exemplo, forças política, cultural e moral. O ponto chave é que os stakeholders podem – e 

freqüentemente o fazem – compartilhar do poder de decisão com a direção corporativa. A 

visão dos stakeholders sobre a firma está se tornando mais confusa com a globalização e o 

aumento das redes, e o sucesso de uma firma pode ser seriamente afetado (negativamente ou 

positivamente) pelos seus stakeholders, no momento em que a falha para responder aos 

interesses dos stakeholders pode iniciar um conflito sem solução. 
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Para Greg Parston (apud HESSELBEIN et al., 2003, p. 369), essa nova reivindicação 

dirigida às empresas é em parte o resultado do crescimento relativo da riqueza na sociedade 

ocidental. Segundo o autor, mais e mais pessoas estão descobrindo que a sensação de conforto 

da prosperidade relativa é perturbada pelas práticas de negócios e seus efeitos colaterais, 

incluindo as conseqüências ambientais e sociais da produção privada, fazendo com que suas 

preocupações extrapolem a fabricação e entrega dos bens e serviços dos quais usufruem. 

Como conseqüência, as pessoas estão procurando outras instituições, inclusive empresas, para 

assegurar a justiça e imparcialidade, para lutar contra a exclusão social e sustentar o bem-estar 

ambiental, provavelmente aliado ao visível fracasso dos governos em responder às 

necessidades sociais. 

As afirmações acima demonstram a dificuldade em se construir e manter o capital 

reputacional corporativo, na era da comunicação instantânea. As empresas estão expostas à 

opinião pública, que transmitem informações aos locais mais remotos em tempo real, 

disseminadas através dos veículos de comunicação, e que têm o poder de construir ou destruir 

uma reputação rapidamente. 

Para Larkin (2003), os custos decorrentes das crises reputacionais podem ser 

relacionados à recuperação do meio ambiente, à reparação de perdas e danos, às perdas 

judiciais, ao impacto de uma legislação mais restritiva no negócio, à percepção negativa e 

perda de consideração dos stakeholders, como clientes, investidores, empregados e 

comunidade. Já os benefícios para uma efetiva gerência da reputação são: 

• Reduzir tensão entre os negócios, seus acionistas ou proprietários e clientes; 

• Reduzir barreiras para a competição e desenvolvimento de mercado; 

• Criar um ambiente mais propício para investimentos e acesso ao capital; 

• Atrair os melhores funcionários, fornecedores e parceiros; 

• Assegurar preço “premium” para produtos e serviços; 

• Reduzir “share price” e volatilidade do mercado; 

• Minimizar as ameaças de aumento de regulação e litígios; 

• Reduzir o potencial para crises; 

• Estabelecer confiança e credibilidade com os stakeholders. 

• Segundo Larkin (2003), gerenciar o risco reputacional está se tornando mais difícil, 

porque: as empresas estão operando e competindo num mercado global, com riscos 

surgindo de muitas localidades; 
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• Empresas são mais observadas por pessoas conectadas pela mídia eletrônica global e 

internet; 

• Existe um aumento da pressão dos stakeholders para maior transparência quanto à 

atuação e performance das empresas; 

• Existe uma maior percepção dos stakeholders quanto aos riscos do negócio. 

Para Knight & Pretty (apud Larkin, 2003), o investimento em comunicação efetiva e a 

administração da reputação antes de uma situação de crise é crítico na conservação do valor 

da empresa. 

Segundo Caruana (1997), empresas com boa reputação criam um “efeito halo” de 

proteção. Para o autor, existe um limite humano para processar e assimilar informação por um 

período de tempo. O enorme vetor de informação é particionado através de um processo de 

categorização perceptual. Indivíduos formam consistentes impressões sobre objetos no início 

do processo de categorização, e isso é rapidamente acompanhado de um drástico declínio de 

abertura para novas informações. Essa característica é construída pelo princípio da economia 

cognitiva, sendo a resposta um estímulo que se estende a outros estímulos, criando um “efeito 

halo”. 

A presença de um “halo de impressão geral” (CARUANA, 1997) pode ser benéfica, 

ao invés de um fator prejudicial, no contexto da reputação. Uma vez estabelecido, um halo 

determina a percepção que os públicos possuem sobre uma firma, e pode sobreviver 

completamente à verdadeira realidade algumas vezes. Caso a empresa encare uma temporária 

reviravolta de algum tipo, um halo positivo fornece uma folga que permite a possibilidade de 

recuperação. Por outro lado, uma firma com uma pobre reputação deve ter uma difícil luta 

para superar o halo negativo inicial, que atua para limitar a facilidade com a qual uma 

reputação corporativa mais positiva é estabelecida. 

Fombrun (apud LARKIN, 2003) sugere que companhias que gerenciam seus 

relacionamentos com stakeholders invocam um número de princípios fundamentais, que 

contribuem para efetivar o gerenciamento da sua reputação: 

• um senso de distintividade na mente dos stakeholders (Intel, Microsoft); 

• Tendência de empresas de sucesso em focar um tema principal (Disney oferecendo 

uma experiência mágica); 

• Uma percepção de consistência na performance e na comunicação (General Eletric, 

Singapura Airlines); 
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• Um foco na integridade e autenticidade no contato entre a organização e seus 

stakeholders (Harvard Business School); 

• Compromisso com a transparência como pré-requisito para efetivar a performance 

financeira e social (BP). 

Em 1982, a Johnson & Johnson possuía 35% do mercado de analgésicos nos EUA 

com vendas anuais de cerca de US$ 400 milhões. No final de setembro daquele ano, sete 

pessoas morreram envenenadas após ingerir Tylenol contaminado com cianureto, injetado por 

alguém de forma criminosa. As vendas dos remédios caíram então de US$ 33 milhões para 

US$ 4 milhões por mês. A Johnson & Johnson recolheu e destruiu 22 milhões de frascos 

(todos os frascos que estavam no mercado), por todo o território norte-americano, a um custo 

de US$ 100 milhões. Um sistema de comunicação foi montado para informar os diversos 

públicos interessados, o que resultou em cerca de 125 mil recortes de notícias na mídia ao 

redor do mundo. Após redesenhar as embalagens de forma a torná-las mais resistentes, 

relançou o produto, proporcionando ao consumidor uma visão clara da correção do problema. 

Seis meses após, já tinha recuperado 95% de sua participação no mercado (GRAYSOON & 

HODGES, 2002, p.143; AAKER, 1998, p. 186). 

Graysson & Hodges (2002, p. 143) descrevem também o exemplo dos fabricantes de 

brinquedos Mattel, que investiram em um programa de inspeção das fábricas dos 

fornecedores, em resposta ao possível uso do trabalho infantil. A Mattel achou baixos os 

custos do plano de inspeção, em comparação com a eventual perda de vendas com um boicote 

dos consumidores. Para os autores, o acompanhamento de cada etapa do ciclo do processo 

comercial ajuda a identificar riscos e oportunidades para a "Reputação", podendo as etapas 

variar de acordo com as características da empresa. 

Levando-se em conta as considerações a respeito da teoria dos stakeholders e os 

condicionantes com os aspectos reputacionais, poder-se-á concluir que os mesmos exercem 

expressiva influência na estipulação do Valor da Marca e o alcance proferido nesta 

abordagem deve ser devidamente considerado junto às partes interessadas. 
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3 - MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este capítulo define o tipo de pesquisa efetuada, apresenta as premissas básicas 

adotadas e as limitações do método, bem como descreve a metodologia aplicada e os 

procedimentos aplicados na fase qualitativa e quantitativa. 

 

3.1. Tipo de Pesquisa 
 

Segundo o critério de classificação de pesquisa sugerido por Vergara (2000), pode-se 

afirmar tratar-se de uma “pesquisa exploratória”, dada a pouca incidência de estudos 

empíricos ou desenvolvimentos técnicos desta natureza com o Valor da Marca (Brand Equity 

– BE), até então realizados em empresas brasileiras; e “estudo de caso”, por tratar-se de um 

fenômeno contemporâneo e pelo caráter de profundidade e detalhamento. 

Mattar (1999, p. 78) define o estudo de caso como um estudo profundo, mas não 

amplo, através do qual se procura conhecer profundamente apenas um ou poucos elementos 

da população, sobre um grande número de aspectos e suas inter-relações. 

Segundo Schramm (apud YIN, 2001, p. 31), a essência de um estudo de caso é que ele 

tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual as decisões 

foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados. YIN (2001, p. 31) 

acrescenta que além de “decisões”, o foco principal para estudo de caso pode ser também 

“indivíduos”, “organizações”, “processos”, “programas”, “instituições” ou “eventos”. 

Para YIN (2001, p. 32), o estudo de caso é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Para o autor, questões 

do tipo “como” e “por que” apresentam natureza mais explanatória, e quando feitas sobre um 

conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum 

controle, deveriam ser respondidas através de um estudo de caso. Um evento contemporâneo 

oferece ao pesquisador, além do uso de fontes documentais, a observação direta e a realização 

de entrevistas, sendo esta última, “[...] uma das principais fontes de informação no estudo de 

caso” (YIN, 1989, p.88). 

Com relação à abordagem do problema é considerada uma pesquisa qualitativa, 

utilizando-se de ferramentas de apoio quantitativo (SILVA E MENEZES, 2000, p.20): 
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3.2. Premissas Básicas Adotadas 
 

As premissas adotadas neste trabalho têm sustentação básica e técnica a partir da: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação participante e a realização de 

entrevistas focalizadas. 

Após a definição do tema e a montagem do plano de trabalho, seguiu-se a fase de 

pesquisa bibliográfica, buscando coletar publicações sobre o tema central proposto e demais 

partes constantes do sumário. 

A pesquisa bibliográfica teve como subsídio: livros, artigos, dissertações e buscas 

junto a internet, com os temas: Marca, Valor da Marca, Ativos e Passivos ligados à 

Marca, Stakeholders e Reputação, procurando enfocar a caracterização e as variações dos 

conceitos e as respectivas implicações, além dos métodos de análise e avaliação relacionados 

a estes temas.  

Foi evidenciada pela busca do tema em meios eletrônicos uma grande presença dos 

autores: Baruch Lev, David Aaker, Philip Kotler, Kevin Keller, Louisa Ha, Naresh K. 

Malhotra, Elda Atilgan et al., que a partir dos seus livros e artigos publicados na área da 

avaliação de Ativos Intangíveis, Marketing, Marca e Valor da Marca, vieram a ser 

importantes referências em nosso instrumento de trabalho. 

A pesquisa documental foi realizada em todos os registros, meios eletrônicos, 

arquivos tradicionais, manuais técnicos e publicações da companhia que deram subsídio ao 

objeto de pesquisa. Observa-se o que Gil (1999, p.66) afirma a respeito, “..... a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou ainda 

que possam ser re-elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. 

A “observação participante, ou observação ativa, refere-se ao convívio direto e real 

do conhecimento na vida da comunidade objeto de análise, ou em uma determinada situação. 

O diferenciador para esta atividade é que o observador assume, pelo menos até certo ponto, o 

papel de um membro do grupo” (Gil, 1999, p.113). 

E por finalizar utilizou-se de entrevistas focalizadas, tanto na fase inicial, como em 

fase mais avançada da pesquisa, para orientar, subsidiar e complementar as informações 

necessárias ao desenvolvimento do trabalho.   

 

3.3. Limitações do Método 
 

Sobre a metodologia realizada neste estudo, vale destacar algumas dificuldades e 

limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados. 
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Entre as limitações do método utilizado, pode-se citar: 

• A impossibilidade de se analisar outros ativos intangíveis de uma empresa que possam 

influenciar o Valor da Marca; 

• A adequação do número de pessoas entrevistadas, uma vez que processos dessa 

natureza envolveram um número relativamente substancial de participantes; 

• Mesmo que de forma potencialmente reduzida, as dificuldades legais e culturais na 

obtenção interna na Petrobras de todos os documentos e informações que se 

relacionem ao assunto de pesquisa; 

• A analise hermenêutica do pesquisador que é influenciada pela vida profissional dele 

próprio. Entretanto, buscou-se um distanciamento dos fatos, embora se admita a 

inexistência de neutralidade científica (VERGARA, 1990); 

• O fato da estratégia de pesquisa adotada ter exercido importante influência sobre a 

delimitação do estudo. De acordo com Patton (1990), as diferentes abordagens 

metodológicas variam significativamente no intuito de esclarecer e compreender o 

mundo empírico; 

• Não foram abordados outros métodos de pesquisa, entre os quais: heurístico, 

fenomenológico e etnográfico, por mais impróprio que a primeira vista, qualquer um 

deles possa ser na aplicação da análise efetuada (ver BABBIE, 1995). 
 

3.4 Opção Metodológica pela análise do Valor da Marca 

Dentro das limitações aqui colocadas ocorreu a opção pelo estudo do Valor da 

Marca da Petrobras BR, tendo como foco a análise das variáveis que as influenciam. 

 

3.4.1 Metodologia: 

      O modelo está baseado na mensuração do Valor da Marca (Brand Equity - BE) da 

Petrobras BR pela utilização de seu combustível (gasolina, óleo diesel, GNV e o álcool), 

adotando-se quatro medidas adaptadas da proposta por Atilgan, Aksoy e Akinci (2005) 

distribuídos da seguinte forma: Qualidade Percebida “QP” (5 itens, QP1 à QP5), 

Conhecimento da Marca “CM” (3 itens, CM6 à CM8), Lealdade à Marca “LM” (3 itens, LM9 

à LM11) e Associações à Marca “AM” (2 itens, AM12 à AM13). O Valor da Marca (3 itens, 

BE14 à BE16) será medido através da adaptação da proposta por Ha (1996), conforme Tabela 

5. 

      O objeto da pesquisa – a marca Petrobras no produto combustível - foi atingido a 

partir de amostras que foram coletadas no meio acadêmico com entrevistas aplicadas aos 
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alunos de MBA nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Esta pesquisa teve como perfil 

pessoas que são proprietárias de veículos e que os abasteçam pelo menos uma vez por mês. 

Com isso, foram obtidas informações daqueles entrevistados que tiveram condições de opinar 

sobre os postos de combustíveis da marca Petrobrás BR, objeto deste estudo.  
 

                                 Tabela 5 – Fatores de análise do Valor da Marca 
 

Item                                                           Descrição                                                     Fatores 

1 São produtos de qualidade                                                                                                             QP1                 

2 Tenho consciência sobre esta qualidade                                                                                        QP2                          

3 A confiabilidade destes produtos é provavelmente muito elevada                                                QP3 

4 Precisam ser de muita qualidade                                                                                                    QP4 

5 São de qualidade extremamente elevada                                                                                       QP5 

6 Reconheço que eles estão entre as marcas mais competitivas                                                      CM6 

7 Algumas características vêm à minha mente rapidamente                                                           CM7 

8 Sei da qualidade que eles representam                                                                                          CM8 

9 Não abasteceria em outros postos se existisse um posto BR nas proximidades                           LM9       

10 Seriam a minha primeira escolha de compra                                                                                LM10  

11 Me considero fiel aos combustíveis Petrobras BR                                                                       LM11  

12 Não tenho dificuldades em imaginá-los                                                                                       AM12 

13 Posso rapidamente me lembrar da logomarca Petrobras BR                                                        AM13 

14 Para mim a imagem da Petrobras BR é diferente das outras marcas de combustível                   BE14                                                 
15 Para mim a imagem da Petrobras BR representa o que eu gostaria que fosse                              BE15                                                             

16 Eu me sinto bem abastecendo no posto Petrobras BR                                                                  BE16 

Fonte: Adaptação de Atilgan, Aksoy e Akinci (2005) e Ha (1996) 
 

3.4.1.1 Fase qualitativa: 

Foram utilizados os métodos de entrevista em profundidade, com as seguintes 

características: desenvolvida em uma forma não estruturada e direta na obtenção de 

informações; individualizada através de cinco entrevistados, representando diferentes 

segmentos da sociedade. 

 Optou-se pela utilização de um esquema pré-determinado (Formulário do Roteiro 

Básico da Pesquisa Qualitativa – Anexo A, pg. 85), sendo o fraseado específico das perguntas 

e a ordem de sua formulação influenciadas pelas respostas dos entrevistados (MALHOTRA, 

2001, p.155). As repostas dos entrevistados serviram para adequar os questionários aplicáveis 

na fase predominantemente quantitativa (Anexo B, pg. 86). Por este método de pesquisa teve-

se como objetivo principal descobrir as motivações que podem existir pela utilização dos 

combustíveis da marca Petrobras pelo consumidor residente nos Estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo. A efetivação das entrevistas deu-se pessoalmente pelo autor deste trabalho. 
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3.4.2.2 Fase quantitativa: 

Após a elaboração das entrevistas foram aplicados pré-testes com 16 pessoas, sendo 

onze no estado do Rio de Janeiro e cinco no estado de São Paulo, a fim de checar se as 

informações estavam adequadas a esta pesquisa.  

a) coleta de dados: 

Foi realizada a partir dos resultados dos dados qualitativos anteriormente encontrados 

e com o objetivo de analisar o Valor da Marca da Petrobras BR (variável dependente) pelo 

consumo de seus combustíveis em função das variáveis independentes: “QP”, “CM”, “LM”, e 

“AM”, conforme Tabela 5. 

Procedeu-se a inclusão de questões relacionadas a variáveis demográficas e 

qualitativas, como: sexo (SX), idade (ID), educação (ED), posto de preferência (PP), renda 

familiar (RF), quantidade de pessoas na família (QT) e estado da federação (EF). Vide o 

Anexo B, pg. 86. 

Foram respondidos no mês de setembro de 2006, 153 questionários pelos alunos de 

MBA nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, dos quais foram aproveitados e considerados 

válidos 147 questionários, junto a estes que alegaram serem condutores e consumidores 

assíduos de combustíveis em seus veículos de propriedade, empréstimo ou locação.  

A resposta aos questionários (Survey) ocorreu por solicitação deste autor junto aos 

referidos alunos no intervalo dos cursos de MBA, tendo desta forma aproximadamente 10 

minutos para responderem, sendo considerado o tempo como suficiente para tal atividade.                                 
 

b) operacionalização das variáveis:     

Este questionário, aplicado na fase predominantemente quantitativa, foi construído 

segundo a Escala de Likert com grau de concordância entre 1 a 5, como sugere Malhotra 

(2006, p.266). Esta Escala é uma adaptação da utilizada pelos autores Atilgan, Aksoy e 

Akinci (2005), que utilizaram a Escala com grau de concordância entre 1 a 10, mas 

objetivando uma análise pelo método estatístico da Análise Conjunta, e não pela Regressão 

Linear Múltipla, que foi o método estatístico utilizado neste estudo. 

c) apresentação do método de análise dos dados: 

Os dados observados nestes questionários foram tabulados no programa SPSS. Em 

seqüência, foi rodada uma regressão linear múltipla. Este programa foi adotado, pois trata-se 

de um método que pode ser utilizado nos vários estágios do processo de pesquisa da natureza 

do marketing, ocorrendo a coleta, o preparo e a análise de dados, realizando-se assim a 

preparação e apresentação do relatório (MALHOTRA, 2006, p.54). 
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Nesta regressão a variável dependente foi composta pelos dados de valor da marca e 

tiveram como variáveis independentes: Qualidade Percebida “QP” (5 itens, QP1 à QP5), 

Conhecimento da Marca “CM” (3 itens, CM6 à CM8), Lealdade à Marca “LM” (3 itens, LM9 

à LM11) e Associações à Marca “AM” (2 itens, AM12 à AM13), com o uso das médias dos 

itens de cada um dos construtos, sendo o foco da discussão residente nos coeficientes de 

regressão parcial, intensidade de associação, teste de significância e avaliação dos resíduos 

(MALHOTRA, 2006, p.498). 
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4 - ANÁLISE E RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

 

Este capítulo busca analisar estatisticamente, através da utilização da Regressão Linear 

Múltipla, os dados coletados das variáveis independentes, demográficas e suas respectivas 

hipóteses. Após aplicação em modelos derivados é proposto um modelo ideal, sendo o seu 

resultado objeto de considerações conclusivas.   

 

4.1 Análise dos Dados: 
 

 

Dentro das diversas possibilidades da aplicação de uma análise qualitativa e 

quantitativa através dos métodos de avaliação da Marca Petrobras, foi feita a opção, neste 

estudo, pela análise das variáveis que influenciam o Valor da Marca (Brand Equity - BE) da 

Petrobras BR, conforme discorrido no Capítulo Método de Pesquisa (pg. 41). 
 

Esta restrição de análise é motivada pelo fato de que cada método possui seu próprio 

construto e a exemplificação de todos levaria a uma extensão elevada de informações. Caso 

pertinente, no futuro, fica a sugestão de que novos estudos possam explorar demais métodos. 

Também é providencial ressaltar que o objetivo não é questionar as metodologias de 

quantificação monetária da marca, mas precisamente em analisar as variáveis que influenciam 

o “BE” da Petrobras BR, de acordo com a percepção dos consumidores brasileiros. Buscando 

os aspectos de significância e representatividade, foi escolhida a marca “Petrobras BR”, 

segmento de combustíveis, pelo fato desta exercer um vínculo nítido e direto junto aos 

consumidores, como também pelas evidências no nível de concorrência deste segmento, que 

melhor pode caracterizar o objeto deste estudo.  

 

4.2 Perfil da amostra: 
 

Inicialmente, por meio de estatística descritiva, foi realizada a análise da amostra 

participante do estudo, estando os dados da amostra resumidos na Tabela 6. 

Assim, a amostra foi composta prioritariamente por pessoas do sexo masculino, com 

58,5%, contra 41,5% do sexo feminino, radicadas em 72,8% no Estado de São Paulo, 84% 

numa faixa etária compreendida entre os 25 a 45 anos e 88% com uma renda familiar acima 

dos R$ 4.000,00. Como destaca Kotler (2000), esse tipo de amostra se justifica por ser 

simples e barata, apesar de menos confiável e não conclusiva, justificando-se, assim, própria 

para a presente pesquisa.   
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                                                    Tabela 6 - Perfil da amostra 
 

Participação útil total 147 
Sexo Masculino 58,5%;           Feminino 41,5%. 
Estado da Federação em que reside Rio de Janeiro 27,2%;     São Paulo 72,8%. 
Idade 18-24 anos= 11%; 25-35 = 59%; 36-45= 25%; 46-55 = 5%. 
Instrução 2º grau = 1%; superior completo = 18%; pós-graduação = 81%. 

Posto Preferencial 
Esso = 7%; Ipiranga = 7%; Petrobras = 33%; Shell = 22%; Texaco 
= 4%; Outros Postos = 5%; Não possui preferência = 22%. 

Renda Familiar 
Menos de R$ 2.000, = 1%; R$ 2.001, - R$4.000, = 11%; R$ 
4.001, = R$ 8.000, = 41%; R$ 8.001, - R$12.000, = 19%; mais de 
R$12.000, = 28%. 

Pessoas na Família 1 = 10%; 2 = 25%; 3 = 25%; 4 = 26%; 5 = 14%. 
Fonte: Dados extraídos do Programa SPSS, para esta Tabela e todas as demais Tabelas e Figuras deste Capítulo. 
 

4.3 Regressão Linear Múltipla – Primeiro Modelo: 

Por ter sido utilizado o modelo de Atilgan, et al. (2005) e Ha (1996), realizou-se 

inicialmente uma regressão linear múltipla para verificar se o modelo proposto pelo autor na 

equação 1 teria adequabilidade à marca Petrobras e à técnica utilizada no presente estudo. 
 

Equação 1 =    BE1 = β0+β1QP+β2CM+β3LM+β4AM+ε 
 

Assim, utilizando-se as médias de cada um dos construtos: Qualidade Percebida (QP), 

Conhecimento da Marca (CM), Lealdade à Marca (LM), e Associações à Marca (AM), foi 

realizada uma regressão em que as médias das respostas de “BE” formam a variável 

dependente e as demais, são as variáveis independentes. 
 

                                Tabela 7 - Resumo do primeiro modelo  
 

Modelo 1 R R² R² ajustado Erro padrão da estimativa 

 0,764 0,583 0,572 0,53313 
 
 

                                            Tabela 8 - ANOVA do primeiro modelo 
 

Modelo 
1 

Análise 
tipo 

Soma dos 
quadrados 

GL 
Quadrado 

Médio 
F Sig. 

 Regressão 56,525 4 14,131 49,718 ,000 

 Residual 40,360 142 0,284   

 Total 96,886 146    
 
 

                                                     Tabela 9 - Coeficientes do primeiro modelo 

 

Modelo 
1  Variáveis 

Coeficientes 
padronizados 

Coeficientes não 
padronizados t Sig. Colinearidade 

    B 
Erro 

Padrão Beta     VIF 
 (Constant) -0,271 0,372   -0,729 0,467   

  MÉDIA QP 0,401 0,092 0,281 4,370 0,000 1,412 
  MÉDIA CM -0,004 0,102 -0,003 -0,038 0,969 1,599 

  MÉDIA LM 0,396 0,051 0,477 7,715 0,000 1,304 

  MÉDIA AM 0,279 0,076 0,235 3,694 0,000 1,376 
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 Figura 7 - Gráfico dos resíduos do primeiro modelo                        Figura 8 – Gráfico P P Plot de Brand Equity 
 

A valoração estatística do primeiro modelo resultou em BE1 = -0,271+0,401“QP”       

-0,004“CM”+0,396“LM”+0,279“AM”+ ε. O primeiro passo foi verificar se as premissas 

referentes à regressão linear são cumpridas, sendo a seguir feita a análise. Pelo gráfico dos 

resíduos (Figura 7), pode-se dizer que não há heterocedasticidade, ou seja, as variâncias dos 

resíduos são constantes. Em se tratando da normalidade das distribuições, nota-se que a 

variável dependente “BE”, pode ser considerada normal através da Figura 8, “P-P Plot”.  

 Pela leitura geral do modelo, nas Tabelas 7 e 8, o grau de significância encontrado é 

bom, visto que foi 0,000, mostrando que o modelo não pode ser rejeitado estatisticamente. 

Pode-se perceber que sua capacidade preditiva está num valor médio, mas baixo demais para 

ser considerado bom, já que o valor do R² está em 0,583. Significa dizer que a variação na 

percepção de “BE” é explicada em 58,30% pelas outras variáveis que entraram no modelo. 

Ao se constatar que o R² ajustado, medida que penaliza o modelo pelo número de variáveis 

independentes, está em 0,572, percebe-se que a relação custo-benefício do modelo quando se 

considera o número de variáveis colocadas não se mostra boa. Portanto, passa-se para a 

análise dos coeficientes um a um. 

Pela Tabela 9, nota-se que estatisticamente todas as influências das variáveis não 

podem ser rejeitas, menos a Média CM, cuja significância ficou próxima de 1. Isso sugere que 

tal variável deve ser retirada e um novo modelo deve ser rodado sem a sua presença. Também 

se deve destacar o VIF, medida para avaliar a multicolinearidade5 entre as variáveis 

independentes, de cada uma das variáveis preditivas, que se mostrou aceitável (seu valor 

máximo de aceitação é de 5), pois nenhum foi maior do que 1,6. 

                                                 
5 Quando existem mais de duas variáveis independentes relacionadas fortemente fala-se em 
"multicolinearidade". Fonte: Unisinos, 2008. 
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4.4 Análise das Hipóteses: 

Através dos dados da Tabela 9, a hipótese 1: A Lealdade à Marca (LM) Petrobras BR 

aumenta o valor da marca Petrobras BR, não pode ser rejeitada. Como a significância deu 

0,000; não é possível rejeitar a hipótese nula do teste, que nesse caso seria o β1 igual a zero, 

contra β1 diferente de zero. Rejeitando o H0, poder-se-á dizer que a variável independente 

“LM” tem influência sobre a dependente “BE”. 

Na hipótese 2: A Qualidade Percebida (QP) aumenta o valor da marca Petrobras 

BR, não pode ser rejeitada. Como a significância deu 0,000; não é possível rejeitar a hipótese 

nula do teste, que nesse caso seria o β2 igual a zero, contra β2 diferente de zero. Rejeitando o 

H0, poder-se-á dizer que a variável independente “QP” tem influência sobre a dependente 

“BE”.  

Na hipótese 3: O Conhecimento à Marca (CM) aumenta o valor da marca Petrobras 

BR, é rejeitada, pois não foi significativo ao nível de 95% de probabilidade. 

Na hipótese 4: As Associações à Marca (AM) aumentam o valor da marca Petrobras 

BR, não pode ser rejeitada. Como a significância deu 0,000; não é possível rejeitar a hipótese 

nula do teste, que nesse caso seria o β4 igual a zero, contra β4 diferente de zero. Rejeitando o 

H0, poder-se-á dizer que a variável independente “AM” tem influência sobre a dependente 

“BE”. 
 

4.5 Regressão Linear Múltipla – Segundo Modelo e Modelo Final: 

Com um baixo valor de R² associado a uma alta significância de uma das variáveis 

independentes, rejeitada na hipótese de número 3, foi realizado um segundo modelo, com o 

objetivo de se identificar um maior valor de R² e possuir variáveis que sejam aceitas 

individualmente. 

Como 41,7% de explicação do modelo está nas variáveis não consideradas 

anteriormente, seguindo a teoria, foram colocadas as variáveis demográficas: sexo (SX), idade 

(ID), educação (ED), posto de preferência (PP), renda familiar (RF), quantidade de pessoas na 

família (QT) e estado da federação (EF) , para que se pudesse avaliar o quanto, caso positivo, 

explicativas elas seriam no que se refere ao “BE” no caso da Petrobras. 

Logo, no segundo modelo, representado pela Equação 2= 
 

BE2 = β0+β1LM+ β2QP+β3AM+β4SX+β5ID+β6ED+β7PP+β8RF+β9QT+β10EF+ε  
 

introduziu-se portanto as três variáveis anteriores explicativas ao “BE” e todas as 

demográficas existentes no questionário. Pela quantidade grande de variáveis, escolheu-se o 
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método passo a passo (ou stepwise). De acordo com Freire et. al (1999), esse método 

caracteriza-se por incorporar inicialmente a variável independente de maior coeficiente de 

correlação com a variável dependente, em etapas sucessivas, incorporando uma variável de 

cada vez, até que se tenha o modelo de melhor razão entre poder explicativo por número de 

variáveis. 
 
 

                           Tabela 10 - Resumo do modelo final 
 

Modelo 2 R R² 
R² 

ajustado 
Erro padrão 
da estimativa 

 ,783 ,612 ,599 ,51606 
                                                               
                                          Tabela 11 - ANOVA do modelo final 
 

Modelo 2 
Análise 

tipo 
Soma dos 
quadrados GL 

Quadrado 
médio F Sig. 

 Regressão 59,335 5 11,867 44,560 0,000 

  Residual 37,551 141 ,266     

  Total 96,886 146       
                                                
                                              Tabela 12 – Coeficientes do modelo final 
 

Modelo 
2 

 Variáveis 
Coeficientes 

padronizados 

Coeficientes 
não 

padronizados 
t Sig. Colinearidade 

    B 
Erro 

Padrão 
Beta   VIF 

 (Constant) -0,509 0,413   -1,233 0,220  

  MÉDIA LM 0,381 0,049 0,460 7,751 0,000 1,282 

  MÉDIA QP 0,435 0,084 0,305 5,198 0,000 1,252 
  MÉDIA AM 0,306 0,072 0,257 4,268 0,000 1,322 

  Renda Familiar -0,098 0,043 -0,123 -2,290 0,023 1,056 

  Estado 0,221 0,098 0,121 2,248 0,026 1,052 
                                                                 
 

 
 
 Figura 9 - Gráfico dos resíduos do modelo final                       Figura 10- Gráfico de P P Plot de Brand Equity 
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De todas as variáveis inseridas como independentes no segundo modelo, apenas 5 se 

mantiveram como boas para entrar no modelo final. Mostraram-se estatisticamente não 

representativas as variáveis demográficas: sexo (SX), idade (ID), educação (ED), posto de 

preferência (PP) e quantidade de pessoas na família (QT). Portanto, de maneira análoga a que 

foi feita na primeira regressão, faz-se uma análise na final. O gráfico dos resíduos (Figura 9) 

mostra uma nuvem, com uma pequena aglutinação dos dados, mas que não chega a 

identificar-se como alguma tendência de comportamento das variâncias dos resíduos. A 

normalidade de “BE”, novamente se mostrou normal (como era de se esperar, visto que ela 

independe das variáveis dependentes). A significância do modelo ficou em 0,000; mostrando 

que ele não pode ser rejeitado estatisticamente. Quanta à capacidade preditiva (R²), o modelo 

melhorou, passando a explicar 61,2% da variação do “BE”. 

4.6 Conclusões da Análise e Resultados Estatísticos: 

Com a mudança, todas as variáveis consideradas no modelo final pelo método 

escolhido se mostraram significativas em um nível de confiança de 95%. Pode-se ver também 

que a multicolinearidade entre as variáveis explicativas encontra-se em um valor aceitável. 

Dentro do modelo proposto, a variável “estado da federação” se caracteriza como 

dummie (pois assume valor 0 ou 1). Isso significa que caso o consumidor seja de São Paulo o 

valor é 0 e caso seja do Rio, 1. Já a variável renda familiar é discreta, assumindo um valor 

para cada nível de renda marcado pelo respondente. 

Com o exposto, o modelo final proposto possui a seguinte forma = 
 

 “BE” = - 0,509 + 0,381 “LM “+ 0,435 “QP” + 0,306 “AM” – 0,098 “RF” + 0,221 “EF” +  ε  
 

O modelo mostra que mantendo as outras variáveis constantes (ceteris paribus), têm-

se as seguintes relações: 

Para cada aumento de uma unidade de “LM”, o “BE” aumenta em 0,381 unidades; no 

que se refere a “QP”, o aumento fica em 0,435 unidades; já para “AM”, o “BE” aumenta em 

0,306 unidades. Quando se trata de renda familiar, percebe-se que para cada aumento na faixa 

de renda, há uma queda no “BE” percebido pelas pessoas. E em se tratando dos estados da 

federação, caso a pessoa seja do Rio de Janeiro (quando comparada com uma de São Paulo), o 

BE percebido será 0,221 unidade maior. 

O modelo sugere que conforme se diminui a variável de renda familiar, o “BE” 

percebido se mostra mais positivo, sendo, portanto, a única relação inversa encontrada no 

modelo. Outro ponto importante é a diferença encontrada entre os estados da federação, 
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significando que no estado do Rio de Janeiro o “BE” percebido das pessoas é maior do que o 

das pessoas do estado de São Paulo. Das três variáveis restantes, a que mostrou-se mais 

relevante foi “QP”, seguida logo por “LM” e “AM”. Com esses valores, mostra-se que as 

variáveis com maior influência, em módulo, são as que originalmente eram sugeridas no 

modelo. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais procuram estabelecer um vínculo conclusivo entre os 

resultados observados na ótica estatística com as ações prestadas pela Petrobras nos mercados 

em que atua. Consta ainda neste capítulo informações sobre: contribuições da pesquisa e 

implicações gerenciais, limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

 

5.1 Conclusões Gerais:  
 

De uma forma geral foi representativo o esforço da Petrobras no sentido de apurar e 

ter ferramentas de administração no seu portfólio de marcas e ativos intangíveis (Vide 

APÊNDICE A, pg. 68). Entende-se que apesar da mesma ter um bom nível de domínio no 

assunto, em comparação aos seus pares no Brasil e no exterior, supõe-se que oportunidades de 

melhoria ainda possam existir, justificadas pelo fato de que o assunto ainda é relativamente 

recente no rol da ciência da administração e pela constante atualização das técnicas de 

controle, mensuração e marketing. 

As conclusões do Capítulo 4, Análise e Resultados Estatísticos, doravante 

considerados, são oriundas principalmente de análises ocorridas na fase qualitativa e 

quantitativa. Ainda que os conteúdos das respostas nas entrevistas da fase qualitativa não 

estejam expostos, foram selecionadas informações, constantes nas mesmas, que subsidiam 

com ênfase esta análise final. 

Neste estudo, os dados empíricos e os testes estatísticos não deram sustentação às 

associações e influências da variável independente Conhecimento da Marca (CM) na variável 

dependente Brand Equity (BE) da Petrobras BR. 

O “CM” não foi explicativo na análise do primeiro modelo de regressão linear 

múltipla, e recomendou-se a sua retirada do segundo modelo e modelo final, pois apesar de 

estar incluso no modelo base de Atilgan, Aksoy e Akinci (2005) e Ha (1996), observar-se-á 

que dentro da realidade brasileira, ou especificamente deste estudo, pouco vem a explicar o 

“BE”, provavelmente devido à diferença de cultura, situação mercadológica típica ou até 

mesmo pelas limitações desta pesquisa, conforme descrito a seguir no item 5.3, pg. 59. 

Entretanto, as comparações observadas do “BE” apontam para uma boa correlação, 

respectivamente, com as variáveis independentes: Qualidade Percebida (QP), seguida logo 

por Lealdade à Marca (LM), Associações à Marca (AM), e as variáveis demográficas de: 

Renda Familiar (RF) e Estado da Federação (EF), que no modelo final, assumiram a função 

de variáveis independentes. 
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A variável “QP” demonstrou ter a maior influência junto ao “BE” da Petrobras BR e a 

presença que a distribuidora de combustíveis exerce no mercado brasileiro pode justificar este 

fato. O controle de uma tecnologia em todas as etapas de produção, do refino até a 

distribuição, tem sido considerado relevante pelos órgãos competentes como uma busca 

constante por parte da empresa.   

A disposição de forma transparente nas bombas de abastecimento, de mecanismos que 

comprovam a qualidade dos combustíveis fornecidos, a exportação de sua gasolina, o 

patrocínio de uma das maiores equipes de Fórmula 1, aonde os carros testam a capacidade de 

uso dos combustíveis Petrobras sob as mais rígidas condições, certamente contribuem na 

“QP” pelo consumidor. 

Com relação a variável “LM” percebe-se que o consumidor procura manter a compra 

de combustíveis junto aos postos Petrobras: pela maneira uniforme de receber os serviços de 

abastecimento; pela extensa rede de postos nos lugares mais longínquos da nação; e pela 

oferta de vantagens diferenciais no processo de compra, o que desperta no consumidor manter 

uma tradição na busca da marca BR. Exemplo de incentivo a “LM” é o “Cartão Petrobras” 

que oferece prêmios e vantagens cumulativas para o fiel consumidor da marca Petrobras BR 

Corrobora tanto para a “QP” como para a “LM”, o Programa "De Olho no 

Combustível", com o objetivo de comprovar a qualidade do combustível Petrobras, e 

sensibilizar tanto o consumidor final, mostrando o problema da adulteração e seus prejuízos, 

como o revendedor, estimulando os parceiros fiéis e promovendo novas adesões. 

Com relação a variável “AM”, sua aceitação no modelo ocorreu pelo fato dos produtos 

com o logotipo BR, terem grande aceitação seja pela “QP", seja pelo respeito com o 

consumidor.  

Os produtos que levam em seus rótulos ou embalagens externas a sigla BR 

possibilitam que a mente do consumidor associe com rapidez a marca chefe, Petrobras BR. 

Iniciativa que auxilia no sentido de agregar valor de “AM” é a criação em 1994 das lojas de 

conveniência “BR Mania”. Os produtos de “Fast Food” ofertados nestas lojas e os 

“souvenirs” expostos para venda contribuem certamente na iniciativa de auxiliar esta fixação 

da marca Petrobras. 

Com o modelo obtido, verificou-se que no Brasil a marca Petrobras BR possui um 

maior valor do “BE” no Estado do Rio de Janeiro quando comparada ao Estado de São Paulo, 

que pode ser justificada através de alguns prováveis motivos.  

No Estado do Rio de Janeiro localiza-se a sede administrativa da Petrobras, 

observando-se o maior quadro funcional da empresa, os maiores investimentos financeiros em 
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pesquisa, exploração, prospecção de petróleo e iniciativas de responsabilidade social no 

Brasil.  O Estado também possui uma relação muito forte com o setor petróleo, já que 18% 

(VALOR ONLINE, 2008) da economia carioca têm a sustentação direta através deste 

segmento produtivo. 

Contudo a descoberta do campo gigante de “Tupi” e outros promissores (como o de 

Carioca) na Bacia de Santos, podem ser um marco histórico na descentralização dos 

Investimentos da Petrobras para outros estados da federação. Espera-se que assim o “BE” da 

Petrobras possa alavancar o seu desempenho nestes referidos estados. 

 Quanto à variável demográfica renda, as classes mais elevadas tendem a perceber 

menos valor do “BE” na empresa. Uma possível explicação pode ser que devido à liderança 

de consumo exercida no mercado pela Petrobras BR (em nossa pesquisa ficou em 1º lugar 

com 33% de preferência), notadamente na classe média, o consumidor de renda mais elevada 

pode estar sensível à práticas de diferenciação. Esta diferenciação pode estar sendo praticado 

por outras bandeiras de postos de combustíveis que utilizam-se de um marketing direcionado 

e assim conquistam significativa Participação de Mercado no segmento em destaque. 

Fato marcante é que o 2º colocado no quesito sobre a preferência dos postos, com 

24%, são consumidores que alegam não possuir preferência na escolha do posto de 

combustível. Isto pode ser plausível se considerarmos que 98% do combustível refinado no 

Brasil (PORTAL ABPG, 2003), independente da disponibilidade final em postos Petrobras 

BR, ser distribuído pela Petrobras às demais companhias do setor. É notório que várias 

distribuidoras no Brasil agregam valor aos combustíveis através de aditivos e expressa 

garantia de qualidade. Embora ocorra diferenciação no produto final em muitos postos 

concorrentes de uma mesma base de refino de combustível, acredita-se que muitos 

consumidores, provavelmente desavisados, enxerguem o produto apenas como uma “simples 

commoditie”.    

Ao verificar os dados da Participação no Mercado gerados pela ANP e Fator 

Corretora, conforme Figura 11, em relação aos dados desta pesquisa (Petrobras BR 33%, Não 

possui preferência 22%, Shell 22%, Ipiranga 7%, Esso 7%, Outros Postos 5% e Texaco 4%), 

confrontados junto a Tabela 13 – Comparativo entre as Pesquisas, observa-se uma maior 

aproximação percentual dos resultados quanto aos dados da Petrobras BR e de “Outros Postos 

+ Não possui preferência”. O exposto é um fator de relativa confiabilidade do estudo, no 

tocante aos dados observados, pois delineá-se claramente a Participação no Mercado da 

Petrobras em relação às demais concorrentes, apesar das limitações e sugestões para pesquisas 

futuras (item 5.3, pg. 59). 
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  Figura 11- Participação no Mercado ajustado em 2006 (gasolina, óleo diesel, álcool e GNV). 
  Fonte: ANP e Fator Corretora   
 

Tabela 13 – Comparativo entre Pesquisas6 
 

 

DISTRIBUIDORAS ANP & FATOR CORRETORA PRESENTE PESQUIS A
DIFERENÇA % 

ENTRE 
PESQUISAS

PETROBRAS BR 32,5% 33% -2%
OUTROS + NÃO POSSUI 
PREFERÊNCIA

26,2% 27% -3%

ULTRAPAR / IPIRANGA 14,4% 7% 51%
SHELL 11,1% 22% -50%
TEXACO 8,6% 4% 53%
ESSO 6,1% 7% -13%
REPSOL 1,1% 0% 100%
TOTAL 100,0% 100,0%

 

Fonte: ANP, Fator Corretora e o presente Autor  
 

   Os números anteriormente analisados alinham-se com os apresentados pela Petrobras 

no Planejamento Estratégico 2006 / 2012, Figura 12, com ênfase na participação percentual 

do Mercado Global no Brasil, que considera além da preferência dos consumidores no 

Mercado Automotivo, todos os demais Mercados em que atua (aéreo, náutico, industrial, etc.). 

                                                 
6 Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”), Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) e Braskem S.A. (“Braskem”), 
na forma e para os fins da Instrução CVM nº 358/02, informaram em março 2007, portanto posterior a data da 
coleta dos dados desta pesquisa ocorrida em setembro de 2006, que a Ultrapar celebrou, com a interveniência da 
Petrobras e Braskem, contrato, irrevogável e irretratável com os acionistas controladores (“Acionistas 
Controladores Ipiranga”) da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (“RPI”) e da Distribuidora de Produtos de 
Petróleo Ipiranga S.A. (“DPPI”) por si, para a aquisição da totalidade das ações detidas pelos Acionistas 
Controladores Ipiranga na RPI, DPPI e na Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (“CBPI”) (“Contrato de 
Compra e Venda”) e na qualidade de comissária por conta e ordem da Braskem e da Petrobras para aquisição dos 
ativos petroquímicos, e no caso da Petrobras de determinados ativos de distribuição. Portanto esta pesquisa não 
computou tais alterações societárias ora informadas. 
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Figura 12 – Participação percentual da BR no Mercado 2006 / 2012 
Fonte: Petrobras – Planejamento Estratégico 2012  
 

5.2 Contribuições da pesquisa e implicações gerenciais: 

Primeiramente, esta pesquisa, pode sinalizar para a alta direção da Petrobras, caso 

tenha acesso a este estudo, que pelas análises efetuadas a empresa não tem um Valor da 

Marca (Brand  Equity - BE) linear no território brasileiro. Percebe-se assim uma oportunidade 

de ao otimizar futuramente o seu “BE”, consequentemente acrescer valor a um dos ativos 

intangíveis da empresa. Para alterar a tendência de “BE” não linear, ressalvado as limitações 

descritas no item 5.3, pg. 59, a Petrobras deveria a partir de estudos mais abrangentes, em 

proceder a um melhor equilíbrio nos níveis de investimentos nas áreas econômica e sócio-

ambiental em todos os demais estados da federação, incluso aqui uma política de marketing 

para que o consumidor efetivamente reconheça estas ações. 

De certo que isto é muito improvável que ocorra linearmente, pois a centralização das 

reservas de petróleo em poucos estados, apesar de não ser uma política intencional da empresa 

e dever-se à questões geológicas, naturalmente faz com que estes sejam privilegiados em 

relação aos demais. (Apesar da reconhecida atuação da Petrobras em todo o país, através do 

nível de atividade industrial que propicia, de forma direta e indireta, portanto com benefícios 

em toda a cadeia produtiva). 

 Os instrumentos de fomento ao meio ambiente e a cultura, entre outros, como os 

Programas “Petrobras Ambiental” e “Petrobras Cultural” são mecanismos que exemplificam 

um melhor equilíbrio de ações voltadas a atender aspectos de responsabilidade social e 

consequentemente contribuem para otimizar a percepção do Valor da Marca Petrobras nos 

estados federativos do Brasil. 

Em segundo lugar, outras ações direcionadas e seletivas em marketing podem ser 

elaboradas para que as classes de renda mais elevadas elejam com maior representatividade a 
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marca Petrobras BR como a de sua preferência. A partir de um estudo técnico antecipado, 

ações como patrocínios mais expressivos em revistas e jornais econômicos, incentivos a 

esportes considerados elitistas e outras ações congêneres, podem servir como exemplos 

potenciais no esforço de contribuição para o aumento do Valor da Marca Petrobras BR junto a 

estas classes. 

O valor da marca Petrobras calculado em US$ 3,28 bilhões para 2007 

(DESIGNINFORMA) possibilita a aspiração de constar no seleto clube das 100 mais 

valorizadas no mundo (BUSINESS WEEK – TOP 100 GLOBAL BRANDS 

SCOREBOARD). Contudo como a participação da marca está em apenas 1,8% dentro do 

montante dos Ativos Intangíveis, muito abaixo da performance das empresas que lideram 

o“Top 100”, ressalvado aspectos de “Core Bussiness7”, evidencia-se um grande potencial de 

melhoria no sentido de políticas e estratégias para otimizar o valor da marca Petrobras, e por 

conseguinte, aos Ativos Intangíveis e ao Valor de Mercado desta companhia. 

É importante frisar que a Petrobras Distribuidora S/A (subsidiária da Petróleo 

Brasileiro S/A – Petrobras) é a empresa que juridicamente e comercialmente detêm a 

responsabilidade pela distribuição dos combustíveis diretamente aos consumidores nos postos 

com a Bandeira “BR”. Todavia o consumidor final efetivamente não enxerga esta distinção 

jurídica, apenas visualiza que o posto é “BR”, e “BR” é o logotipo chefe da Petrobras. 
 

5.3 Limitações e sugestões para pesquisas futuras: 

Apesar de todo o esforço no presente trabalho em prever e dar tratamento nas diversas 

situações de análise, este estudo se defronta com algumas limitações anteriormente previstas. 

A principal é de que não foi factível responder com exatidão desejada a todas as 

Perguntas de Pesquisa em função da impossibilidade de coletar todas as informações 

necessárias junto às diversas áreas organizacionais da Petrobras. As informações estão 

dispersas na Petrobras e apesar da constituição de Gerências especializadas no assunto, como 

as de Marcas e Gestão do Conhecimento, outras necessitam entender a real relevância do tema 

e estruturar-se para melhor trabalhar e disponibilizar os dados. 

                                                 

7 Core business é um termo em inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de negócios, e 
que é geralmente definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado. Este termo é utilizado 
habitualmente para definir qual o ponto forte e estratégico da atuação de uma determinada empresa. Em suma, 
Core business é o cerne das atividades do negócio. Fonte: Wikipédia, 2008. 
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Com relação a exemplificação metodológica, o poder de explicação do modelo é 

razoável, mas ainda abaixo dos 70% , que seriam necessários para ser considerado um bom 

poder explicativo. Como a amostra utilizada foi por conveniência, não se pretende generalizar 

sem uma maior amplitude de análise, o conhecimento aqui gerado para todo o universo de 

consumidores da Petrobras.  

Portanto, o presente estudo possui limites em sua validade externa. Como este ocorreu 

em apenas dois estados da região sudeste do país, para uma maior generalização do 

pressuposto da distinção regional do “BE” da Petrobras BR, é desejável que ocorra uma 

pesquisa com amostras mais representativas em todas as regiões administrativas do país, mais 

precisamente nas regiões: Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.   

Esta conveniência ficou explícita por alguns vieses observados, como o da renda (88% 

dos entrevistados possuem uma renda familiar acima de R$ 4.000,00), o nível de instrução 

(99% possuem no mínimo o superior completo), que são números destoantes da realidade 

brasileira, além da influência do sexo no modelo final (a maioria é do sexo masculino com 

58,5%). O fato de a maior parte dos respondentes dos questionários serem do Estado de São 

Paulo (72,8%) é um viés, mas pela amostra possuir um tamanho razoável, não se acredita que 

este viés possa comprometer efetivamente os resultados. Em provável pesquisa futura é 

louvável a revisão dos resultados das influências da variável independente Conhecimento da 

Marca (CM) e da demográfica Posto de Preferência (PP) na variável dependente “ BE”, que 

pelo menos neste estudo não se demonstraram estatisticamente representativas. 

Outro ponto limitador do estudo é o fato de dados “discretos” sofrerem tratamento de 

como “contínuos”, mesmo com o universo da amostra apresentando um total de questionários 

devidamente respondidos em número superior a 120. E, finalizando, vale lembrar que a 

interpretação utilizada no presente trabalho não considera o beta 0, pois isso significaria a 

ausência das variáveis independentes, que não faz sentido nos objetivos determinados. 

Atualmente na Era do Conhecimento e da Globalização, sendo o capital que mais gera 

valor é a informação associada aos relacionamentos, à sociedade vive a cada dia uma 

transformação diferente, novas descobertas são feitas e a obsolescência é uma palavra muito 

usada, pois em cada instante algo é renovado e a concorrência entre as empresas está cada vez 

mais acirrada. É notória a ocorrência de mais fusões e aquisições de novas empresas; o 

mercado está em constante ebulição e as empresas bem como as pessoas estão acompanhando 

essa evolução, e com isso passam a agregar valor ao negócio. Falta no Brasil um projeto de 

regulamentação que possa orientar como contabilizar os ativos, como já acontece em vários 

países; a Inglaterra foi o primeiro a adotar um tratamento contábil para esses intangíveis. 
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 O objetivo das empresas é mostrar aos investidores o quanto elas valem além de suas 

instalações e produtos, e ao mesmo tempo esses investidores apostam na força que tem o 

Valor das Marcas (Brand Equity) de projetar lucros futuros. Por conta disso, é importante a 

análise e o debate nos termos tão complexos que foram discutidos nesse trabalho.  

Vale a pena pensar nos intangíveis, e especialmente o Valor das Marcas, com o 

objetivo de tornar as empresas mais transparentes, para que o Balanço demonstre claramente a 

situação patrimonial das empresas e funcione como fonte geradora de informações que irão 

contribuir significativamente na responsabilidade dos administradores, contadores e 

economistas, procurando atender prontamente as necessidades dos usuários.  

Reforça-se a necessidade da continuidade e aprofundamento, em pesquisas futuras, 

dos conceitos e estudos aqui abordados, que assim poderá não somente melhor subsidiar as 

conclusões aqui expostas, como também ampliar o rol das discussões e entendimentos. 
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APÊNDICE A - PETROBRAS 

 

Este apêndice apresenta o histórico evolutivo da empresa, em números caracteriza as 

correlações com o valor patrimonial e o de mercado, discorre sobre a gestão interna dos ativos 

intangíveis, marcas, sistemas de informação e instituições nacionais e internacionais que 

avaliam os aspectos de ética e sustentabilidade. 

 

A.1 - A Empresa8 
 

A Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953, quando então o Presidente da 

República, Getúlio Vargas, sancionou a lei 2.004, dando à empresa o monopólio da 

exploração e refino do petróleo. É uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia, tendo o governo brasileiro como seu principal acionista.  

É uma sociedade por ações de capital aberto que, junto com suas subsidiárias BR 

Distribuidora, Transpetro, Gaspetro e Petroquisa - que compõem o Sistema Petrobras - atua de 

forma integrada (do poço ao posto) e especializada nos seguintes segmentos relacionados à 

indústria do petróleo: exploração e produção; refino, comercialização e transporte; 

distribuição de derivados; gás e energia (do poço ao poste) e petroquímico.  

 

      Figura 13 – Mapa de atuação Mundial da Petrobras.  
      Fonte: Petrobras, 2008  
                                                 
8 Ressalvado referências específicas, os dados deste apêndice relacionados a Petrobras foram compilados, em sua 
essência, dos sites desta empresa na Internet, Intranet, Relatórios Anuais, Revistas, Periódicos Internos, etc. 
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No exterior, a empresa está presente em 27 países, conforme Figura 11 

(PETROBRAS,2008). Possui atividades também com: biodiesel, etanol, e busca também 

novas soluções para o futuro com pesquisas de fontes renováveis, como energia solar e 

hidrogênio. 

A empresa exerceu durante quase toda a sua existência o monopólio de exploração e 

refino de petróleo. Ao longo de quatro décadas, tornou-se líder em distribuição de derivados 

no País, num mercado competitivo fora do monopólio da União, colocando-se entre as seis 

maiores empresas petrolíferas na avaliação internacional. 

Nos seus pouco mais de 50 anos de existência, a empresa teve como principal missão 

atingir a auto-suficiência nacional de produção de petróleo, o que fez com que investisse e 

desenvolvesse tecnologias de exploração em águas profundas, descobrindo as principais 

reservas brasileiras. Todo esse investimento resultou na alta capacitação de seu corpo técnico, 

reconhecida internacionalmente através de premiações, e comprovada também pelas inúmeras 

patentes registradas no Brasil e exterior. Como detentora de uma das tecnologias mais 

avançadas do mundo na produção de petróleo em águas profundas e ultra profundas, a 

Companhia foi premiada duas vezes, em 1992 e 2001, pela Offshore Technology Conference 

(OTC), o mais importante prêmio do setor. 

Em 1997, o Brasil, através da Petrobras, ingressou no seleto grupo de 16 países que 

produz mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. Nesse mesmo ano foi promulgada a Lei n º 

9.478, que abriu as atividades da indústria petrolífera no Brasil à iniciativa privada. Com a lei, 

foram criados a Agência Nacional do Petróleo (ANP), encarregada de regular, contratar e 

fiscalizar as atividades do setor e o Conselho Nacional de Política Energética, um órgão 

formulador da política pública de energia. Desde então a Petrobras dobrou sua produção e em 

2003 ultrapassou a marca de 2 milhões de barris de óleo e gás natural por dia. 

O caminho do avanço na valorização da marca Petrobras coincide, cronologicamente, 

com a expansão internacional do downstream (áreas de negócio que lidam com a refinação, 

distribuição e venda de produtos petrolíferos – Wikipédia, 2008).  Os primeiros passos se 

deram com a aquisição de refinarias e postos de serviços na Argentina e na Bolívia, a partir de 

2000. Mas o grande salto na estratégia de internacionalização ocorreu com a compra da Perez 

Companc (atual PESA S/A), a maior empresa argentina de energia, em 2002. 

Com a expansão internacional, nomes e marcas que foram pensados apenas para o 

Brasil tiveram que ser adaptados ou até descartados. A simples tradução para outra língua, 

como o espanhol, não é, na maioria dos casos, a melhor solução. Passou a ser necessário, 

então, pensar em uma nova lógica para a criação de marcas de produtos e serviços por meio 
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do conceito de marcas globais, que evocam os mesmos atributos em todos os países aonde 

forem usadas e aceitas.  

A recente descoberta do campo gigante de “Tupi” é equivalente às mais importantes 

do mundo. A nova fronteira se estende pelas Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos e 

será explorada a sete mil metros abaixo da linha d'água, em rochas denominadas pré-sal. 

 O volume descoberto na Bacia de Santos, somente na acumulação de Tupi, que 

representa uma pequena parte da nova fronteira, poderá aumentar em mais 50% as atuais 

reservas de petróleo e gás do país, que somam hoje 14 bilhões de barris. 

 A meta da Petrobras é começar a produção em Tupi em 2010, com um projeto-piloto 

de 100 mil barris por dia (5% da produção nacional). 

 
   Figura 14 – O campo gigante de “Tupi” na Bacia de Santos 
   Fonte: Petrobras, 2008 – E & P 
 

Preocupada com os prováveis impactos operacionais de suas operações e dando 

suporte a rápida tendência de crescimento da empresa, a Petrobras, seguindo os mais 

modernos padrões internacionais, instalou no país dez CDAs (Centros de Defesa Ambiental) e 

treze BAs (Bases Avançadas), cujo objetivo é assegurar máxima proteção às suas unidades 

operacionais, em caso de emergência.  

Localizados em pontos estratégicos de operação da empresa, os CDAs cumprem uma 

função de apoio operacional e logístico, ou seja, complementam os planos de emergência 
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locais já existentes nos terminais, refinarias, plataformas e embarcações a serviço da 

companhia.  

Cada um dos CDAs e BAs está equipado com lanchas, embarcações, equipamentos 

recolhedores de óleo, mantas absorventes, barreiras de contenção e absorção, além de veículos 

e aparelhos de comunicação, que podem ser deslocados rapidamente para combater 

emergências em qualquer ponto do país.  

A postos, 24h por dia, cada CDA é operado por equipe de profissionais 

capacitados que participam regularmente de treinamentos e exercícios simulados para garantir 

ao sistema a máxima prontidão.  Já as BAs, operam em horário administrativo, de segunda a 

sexta-feira, a exceção da Base Avançada de Belém que possui atendimento 24h.  
 

 

    
      Figura 15 – Mapa de Localização CDA 
      Fonte: Petrobras, 2008 – Portal SMS Contingência -Intranet 

 

A.2 - O Valor da Marca Petrobras, Valor Patrimonial e Valor de Mercado. 

Uma marca bem trabalhada e criada com propósitos específicos se transforma em um 

ativo estratégico para a empresa, através dela a empresa pode participar de grandes 

investimentos e se transformar em líder no seu mercado. De acordo com a Business Week – 

Top 100 Global Brands Scoreboard, 2007, a marca Coca Cola é a mais vendida no mundo 

com valor estimado em US$ 65,3 bilhões. Quando a bebida foi criada em 1886 eram vendidas 
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6 garrafas por dia, hoje mais de 900 milhões de unidades de produtos com a marca Coca Cola 

são comercializadas diariamente. 

O período pós-guerra consolidou a importância da propaganda e a aquisição de marcas 

passou a significar sucesso e desenvolvimento. Atualmente, a marca passou a ser o principal 

ativo das grandes agremiações futebolísticas. O time espanhol Real Madrid é um exemplo 

disso, pois o clube ganha mais com a comercialização do uso de sua marca que com os 

resultados do futebol. 

 Em uma recente pesquisa feita pela Brand Finance (2006), dados mostram que a 

Petrobras é a marca de maior valor do Brasil, com o valor de R$ 9,24 bilhões em 2006. De 

acordo com a Revista Petrobras, edição 127 de julho de 2007, em avaliação feita pela empresa 

consultora BrandAnalytics, a marca Petrobras aparece em sétimo lugar no ranking das marcas 

brasileiras mais valiosas, estima-se o valor em US$ 1,012 bilhão. Já pela metodologia da 

Interbrand (ISTOÉ DINHEIRO, 2005), na avaliação de 2003, o valor da marca era de US$ 

286 milhões, em 2005, obteve o 6º lugar, com US$ 554 milhões, e em 2007, obteve o 4º lugar, 

com aproximadamente US$ 3,28 bilhões (DESIGNINFORMA, 2007). 

Pela metodologia aplicada pela Interbrand, o valor da marca aumentou mais de onze 

vezes em um período de quatro anos. Os resultados representam o crescimento da companhia 

atuando em negócios competitivos, sobretudo, no exterior, e principalmente na gestão de sua 

marca e expansão das atividades de comunicação, conforme Tabela 14. 

A responsabilidade social e ambiental e o aperfeiçoamento dos processos de gestão, 

com ênfase na transparência e na qualidade, também têm expressiva contribuição para a 

valorização da marca Petrobras. (PETROBRAS, 30/04/2008, Intranet, Fonte: Report on 

Revenue Transparency of Oil and Gas Companies). 

Tudo isso reafirma que um ativo intangível passa a valorar a empresa a depender de 

seu objetivo e como ele é gerenciado. O que aconteceu na Petrobras foi exatamente assim, 

pois a partir de 2004 a marca passou a ser gerida através de indicadores financeiros. Do 

mesmo modo que uma Refinaria precisa de investimentos para se expandir e modernizar, a 

marca também necessita de investimentos para se valorizar. 

  Na Cia. foi criado o Projeto Marca Ativo Estratégico para fazer gestão não de um 

desenho, mas de um ativo que agrega valor para os negócios; há também a preocupação da 

marca fora da empresa, um bom exemplo disso são os postos com identidade visual 

semelhante a da Petrobras com marcas que se aproximam ao símbolo BR. 

 Para isso foi criada recentemente uma gerência de proteção à propriedade intelectual 

com o objetivo de orientar toda a força de trabalho não somente para sua correta utilização, 
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mas procurar agir de forma ética e correta de modo que não venha afetar negativamente a 

marca, gerando aspectos positivos daquela que se transformou em um intangível com valor 

considerável que contribui e poderá contribuir muito para geração de novos investimentos.  

A Tabela 14 demonstra os gastos totais em reais na Petrobras com patrocínios, 

publicidade e propaganda no período compreendido entre os anos de 2005 a 2007. 

                               Tabela 14 – Gastos com Patrocínios, Publicidade e Propaganda  
 

Gastos Gerais Realizados
Estrutura - Gastos Gerais RealizadosOperações s/Parada
Exercício/período Janeiro 2005..Dezembro 2007
 Exercício 2005 2006 2007 Result.global
Classe de custo R$ R$ R$ R$
4403000011 PUBLICID PROPAGANDA 265.503.854,74 254.267.794,04 281.742.501,86 864.896.218,21
4403000012 RELACOES PÚBLICAS 15.507.871,04 33.538.441,95 39.532.358,60 95.773.231,64
4403000013 RECURSOS INFORMATIVO 7.008.749,86 7.278.475,38 22.467.677,93 38.915.244,75
4403000014 PATROC NÃO INCENTIV 155.833.496,95 231.052.844,69 266.972.638,32 705.943.705,29
4403000015 PATR INCENTIV IR 30% 71.825.403,60 70.040.650,62 52.245.830,21 219.415.147,65
4403000016 PATROC INCENTIV 100% 166.733.300,35 204.783.264,21 172.843.338,33 591.696.449,66
Result.global 682.412.676,54 800.961.470,89 835.804.345,25 2.516.639.997,20

13,38% 9,75%
ACRÉSCIMO PERCENTUAL EM RELAÇÃO A 2005, DEFLACIONAD O 

PELO IGPM .

 
Fonte: Petrobras, 2008, Intranet, SAP R/3. 
 

Observa-se que os dispêndios superaram em muito as taxas inflacionárias do período, 

mas compatível com os níveis de crescimento e retorno observado pela empresa, e 

incorporando de certa maneira, maior valor a imagem da companhia, e por que não dizer 

também a sua marca. Mais qual é a correlação do valor da marca com o valor patrimonial e a 

de mercado da Petrobras? Ao analisar-se a Tabela 15 observa-se uma valorização em Reais de 

142% no valor Patrimonial da Petrobras, deflacionada pelo IGPM, ao comparar-se o 4° 

trimestre de 2002 com o 4° trimestre de 2007, com valores atuais próximos a R$ 114 bilhões. 
 

Tabela 15 - Variação do Valor Patrimonial da Petrobras 2002/2007 
 

 

Período 4T07 4T06 4T05 4T04 4T03 4T02
Valor Patrimonial (R$ bilhões) 114 98 79 62 49 34
Variação deflacionada pelo IGPM Base 2002 142% 124% 88% 49% 33% Período Base

 
 

 
 

 Ao comparar-se na Tabela 16 o Valor de Mercado com o Patrimonial, entre os anos 

de 2002 a 2006, constata-se um representativo e crescente ágio, já deflacionado pelo IGPM. 

Tabela 16 - Variação Real deflacionado VM – VP, 2002/2007         
2007 2006 2005 2004 2003 2002

Valor de Mercado (R$ bilhões) 430 230 174 112 87 54
Valor Patrimonial (R$ bilhões) 114 98 79 62 49 34
Variação Nominal (VM - VP) R$ bilhões 316 132 95 50 38 20

41 35 20
Valor Real deflacionado VM - VP pelo IGPM Base 

2002 em R$ bilhões
228 103 77

 

Fonte: Petrobras, 2008, Internet, Relacionamento com Investidores, adaptado por este autor. 

Fonte: Petrobras, 2008, Internet, Relacionamento com Investidores, adaptado por este autor. 
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Comparando os dados do Valor de Mercado em 2007 na Tabela 17, a Petrobras 

ostenta o 10° lugar entre as maiores companhias do Mundo, com o valor apurado em US$ 237 

bilhões (* Notícia veiculada na Petrobras, Intranet, informa que o valor de mercado da 

Petrobras alcançou US$ 295,6 bilhões em 19/05/2008, subindo para o 6° lugar no Mundo). 
 

Tabela 17 – Valor de Mercado entre as maiores companhias do Mundo (1) 
 

 

Empresa/Sede Ramo de atuação Valor de mercado (2) 

1º Petrochina/China Energia 878 

2º Exxon Mobil/Estados Unidos Energia 472 

3º General Electric/Estados Unidos Indústria 387 

4º China Mobile/China Telecomunicações 342 

5º Microsoft/Estados Unidos Software 315 

6º Gazprom/Rússia Energia 312 

7º Industrial & Commercial Bank of China/China Financeiro 280 

8º AT&T/Estados Unidos Telecomunicações 237 

9º BP/Inglaterra Energia 237 

10º Petrobras/Brasil (*) Energia 237 

(1) valor das ações no dia 9/11/2007 (2) em bilhões de dólares 
 

 

Fonte: Bloomberg, Bovespa, CNN Money, Petrochina 
 

 

 
  Figura 16 – Valor de Mercado x Variação do Preço das Ações 
  Fonte: Bloomberg e Petrobras, 2007 – Relacionamento com Investidores 
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Concluímos que em 2007, conforme Tabela 16, existe entre o valor de mercado e o 

valor patrimonial uma diferença atribuída pelo mercado acionário de R$ 228 bilhões, 

considerando uma deflação com base no valor base de 2002.   

A valorização de suas ações na Bovespa no período de 2003 a 2007, conforme Figura 

17, também demonstra forte tendência positiva e considerada uma das melhores do mercado 

acionário. As ações preferenciais da Petrobras superaram, pelo 4º ano consecutivo, o 

Ibovespa. No caso das ações ordinárias, este foi o 5º ano seguido em que estes papéis 

superaram o Amex Oil, benchmark do setor. 

 

 

Figura 17 – Histórico de Sucesso  
Fonte: Petrobras, 2008, Internet, Seção Investidores. 
 

Pode-se entender como baixa a contribuição do valor aproximado de R$ 5,7 bilhões 

calculado em 2007 pela Interbrand (considerado na conversão do dólar, o real a 1,75; vide 

pág. 72, 15ª linha) como valor da Marca Petrobras em relação ao ágio nominal de R$ 316 

bilhões (aproximadamente 1,8%), apurado pela dedução entre o Valor de Mercado e o Valor 

Patrimonial (Tabela 16). É do conhecimento deste estudo que nesta diferença encontram-se os 

demais integrantes dos ativos intangíveis e uma parcela creditada a ativos tangíveis que 

necessitam de reavaliação patrimonial. Contudo, este estudo propõe em discutir e verificar as 

contribuições em que a metodologia proposta e a análise dos resultados estatísticos 

(respectivamente capítulos 3 e 4) possam maximizar o Valor da Marca, e consequentemente 

melhor contribuir para o aumento do Valor de Mercado.  

Reais Brasileiros 

Histórico de Sucesso 
Preço das ações da Petrobras na bolsa brasileira da Bovespa;  
Dados semanais. 

Observação: 1 real convertido a US$ 0,51 em taxas atuais. 
Fonte: Thomson Datastream 
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A.3 - Ativos Intangíveis na Petrobras 

A gestão dos ativos intangíveis é fundamental para a criação de valor e diferencial 

competitivo nas empresas, contribuindo de forma decisiva para a conquista de resultados 

sustentáveis. Na Petrobras esses ativos são classificados em quatro tipos de capital: humano, 

organizacional, de relacionamento e de domínio tecnológico. A Companhia estuda a fixação 

de critérios de valoração quantitativa e qualitativa para mensurar a participação de cada ativo 

intangível no desenvolvimento dos negócios. 

A Petrobras foi pioneira no gerenciamento do capital de domínio tecnológico, ao criar, 

em 1963, o Centro de Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes). A gestão desse 

ativo é a base da sua reconhecida excelência em tecnologia, que se reflete no seu valor de 

mercado e faz da Companhia uma parceria requisitada pelas maiores empresas de petróleo do 

mundo. 

A sustentabilidade da excelência tecnológica apóia-se nos investimentos na 

capacitação dos empregados, com gestão estruturada do desenvolvimento das suas 

competências técnicas e gerenciais. Esse processo permanente de atualização, assim como a 

aceleração da curva de aprendizagem dos novos trabalhadores, é feito por meio da 

Universidade Petrobras. 

A gestão dos capitais organizacional e de relacionamento ganhou ênfase nos últimos 

anos. Ao mesmo tempo em que avança no controle dos sistemas e processos-chave, a 

Companhia aperfeiçoa o gerenciamento das relações com clientes, fornecedores, parceiros, 

acionistas e sociedade. No conjunto, a percepção externa do esforço de gestão dos ativos 

intangíveis viabiliza parcerias, influencia a tomada de decisão dos investidores e potencializa 

os resultados da Petrobras. 
 

A.3.1 - Capital de Domínio Tecnológico 

O domínio da tecnologia é desafio permanente para a Petrobras, que vem ampliando 

as instalações do Cenpes, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na 

Ilha do Fundão. Com mais de 1.800 empregados, 30 unidades-piloto e 137 laboratórios, em 

122 mil m2, o Centro antecipa e supre as necessidades tecnológicas da Companhia desde 

1963. Seu papel é decisivo na estratégia corporativa de crescimento com responsabilidade 

sócio-ambiental. 

Processando a mistura de óleos vegetais e diesel mineral, a tecnologia HBio foi testada 

em escala-piloto nas refinarias Gabriel Passos (Regap), Alberto Pasqualini (Refap) e 

Presidente Getúlio Vargas (Repar), e iniciou a produção comercial em 2007. Já o biodiesel, 
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feito com óleos vegetais ou sementes de oleaginosas, começou a ser produzido em duas 

unidades experimentais no Rio Grande do Norte, com tecnologias inéditas. Outra inovação foi 

a produção, em laboratório, de álcool combustível (etanol) de bagaço de cana, que permitirá o 

aumento da produção de álcool sem incremento da área plantada. 

As tecnologias desenvolvidas pelo Cenpes também levaram à melhoria da qualidade 

dos combustíveis. No fim de 2006, a Petrobras lançou o Diesel Podium, com 200 partes por 

milhão (ppm) de enxofre, dando seqüência às inovações em relação a este produto iniciadas 

em 2005, com a comercialização do diesel com 500 ppm. 

Em outra linha de atuação no refino, o Centro desenvolveu tecnologias para otimizar o 

aproveitamento do petróleo pesado da Bacia de Campos. Uma delas, que aumenta a produção 

de eteno e propeno, vai ser usada no Complexo Industrial Petroquímico do Rio de Janeiro; 

outra tecnologia, já testada em escala industrial, será utilizada na Refinaria do Nordeste, 

elevando em 30% a produção de diesel a partir de petróleo pesado. Tanto o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro quanto a Refinaria do Nordeste tiveram seus projetos 

conceituais concluídos pelo Cenpes. 

Importantes avanços tecnológicos contribuíram para o aumento das reservas provadas 

e da produção de óleo e gás. No campo de Marlim, na Bacia de Campos, o uso de traçadores 

químicos na caracterização das reservas – inédito em águas profundas – incorporou 500 

milhões de barris de óleo às reservas do campo. O Cenpes desenvolveu, em conjunto com 

fornecedores, novos equipamentos e novas tecnologias de separação de óleo, gás e água nas 

unidades marítimas. 

Três projetos básicos de plataformas foram concluídos pelo Cenpes em 2006: 

Mexilhão 1 (PMXL1), a ser instalada na Bacia de Santos, para a Bacia de Campos, P-55 

(campo de Roncador) e P-57 (campo de Jubarte). Outro desafio superado no ano diz respeito à 

tecnologia para a perfuração, na Bacia de Santos, de poços abaixo de espessas camadas de sal 

e situados sob lâmina d’água de cerca de 2 mil metros. Graças à técnica, foram identificadas 

acumulações de óleo leve a mais de 7.000 metros de profundidade. 

Na proteção ao meio ambiente, o Cenpes concluiu o protótipo de um robô híbrido, 

denominado Chico Mendes, destinado ao monitoramento ambiental na região amazônica. 

Participante do esforço para a preservação da maior floresta tropical do mundo, a Petrobras, 

em articulação com outras instituições científico-tecnológicas criou o Centro de Excelência 

Ambiental da Petrobras na Amazônia (CEAP). O Cenpes teve participação ativa, também, em 

seminário internacional sobre seqüestro de carbono e mudanças climáticas que reuniu 

especialistas de 17 países no Rio de Janeiro. 
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Avanços significativos no desenvolvimento de novas tecnologias para o reuso de 

efluentes e a minimização do consumo de água, permitiram atingir os requisitos ambientais 

necessários para os novos empreendimentos de refino, com economia equivalente à captação 

de água e lançamento de efluentes de uma cidade de 300 mil habitantes. 

Visando maior aproximação entre o Cenpes e as unidades operacionais da Petrobras, 

foi inaugurado, no Rio Grande do Norte, o Núcleo Experimental de Energias Renováveis. 

Mais dois núcleos iniciaram suas atividades em 2007, no Ceará e em Minas Gerais. Como 

parte da estratégia de relacionamento com a comunidade científica nacional, o Cenpes, em 

2006, lançou um novo conceito de parceria. O novo modelo contempla a participação de 76 

instituições de 18 unidades da federação em 38 redes temáticas e 7 núcleos regionais. Até 

2008, a Petrobras deverá investir cerca de R$ 1 bilhão neste novo modelo. 
 

A Petrobras é a Companhia que mais deposita patentes no País e a empresa brasileira 

com mais patentes depositadas nos Estados Unidos. Em 2006, foram concedidas 14 patentes 

no Brasil. Setenta e sete novas solicitações de patentes foram depositadas no ano – entre elas, 

a milésima na história da Companhia, para o processo de produção de etanol com rejeitos 

vegetais, desenvolvido no Cenpes. Fora do País, foram depositados 81 pedidos de patentes e 

obtidas 69 patentes, em 2006. 

Com as inovações tecnológicas, a Petrobras aprimora continuamente seus processos de 

forma a garantir atendimento sustentável às demandas da sociedade. 
 

A.3.2 - Capital Organizacional 
 

O Capital Organizacional está subdividido em Marcas e Práticas de Gestão. 
 

A.3.2.1 - Marcas 

Pela importância e pelo potencial para agregar valor a produtos e serviços, a marca 

Petrobras é gerida como um ativo estratégico. Ao Comitê de Marketing e Marcas, vinculado 

ao Comitê de Negócios, compete formular um modelo de gerenciamento com diretrizes para a 

utilização da marca em todo o Sistema Petrobras. 

A criação das normas, aliada à defesa legal desse ativo nos diversos mercados, protege 

ainda mais a marca Petrobras. A gestão global desse patrimônio responde à estratégia de 

ampliar a visibilidade da Companhia e fortalecer a identidade de seus produtos e serviços. 

Esse gerenciamento está alinhado, no âmbito corporativo, à uniformização visual de 

instalações e à padronização das ações de comunicação. 
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A.3.2.2 - Práticas de gestão 

O Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Gestão (PAG), no ciclo 

realizado em 2007, manteve o estímulo à adoção de programas de melhorias nas unidades 

operacionais. As avaliações são orientadas pelo Guia Petrobras de Gestão para Excelência, 

que reúne os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, das 15 Diretrizes em Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde (SMS), além de requisitos específicos da Companhia, derivados das 

políticas do Plano Estratégico. 

A Petrobras firmou convênio com a Fundação Nacional da Qualidade para a 

disseminação do modelo corporativo de excelência em gestão. Entre os recursos 

desenvolvidos pela parceria estão cadernos de excelência e programa que simplifica a auto-

avaliação das unidades, permitindo mais rapidez nas melhorias. No País e no exterior, a 

Petrobras participa de vários movimentos e organismos dedicados à qualidade de gestão, à 

produtividade e à competitividade. 

A.3.3 - Capital Humano 

A Petrobras consolidou, em 2006, a metodologia de elaboração de programas de 

gestão do conhecimento para as unidades de negócio no País, com base no Programa de 

Integração do Conhecimento da Área Internacional. O programa fortalece as competências 

operacionais, gerenciais e tecnológicas, difundindo o conhecimento e acelerando a formação 

dos novos empregados. 

Na área de Exploração e Produção, o Programa de Comunidades de Prática passou a 

disseminar conhecimentos e melhores práticas em mais quatro campos de atividades. Os 

profissionais estão compartilhando experiências nas comunidades de caracterização de 

reservatórios, engenharia de poço, engenharia naval, elevação e escoamento, gerenciamento 

de água e práticas operacionais. 

Rompendo fronteiras organizacionais, o programa integra 2,5 mil empregados de 

unidades no Brasil e no exterior. 

A participação dos empregados na transmissão de conhecimento técnicos, culturais e 

empresariais é valorizada no projeto Histórias Petrobras, reunindo narrativas e estudos de 

caso. Esta iniciativa sistematiza informações associadas a marcos históricos, difundindo 

conhecimentos estratégicos em apoio à compreensão da trajetória da Companhia. Os 

primeiros temas abordados são a história da Província Petrolífera de Urucu, no Amazonas, e a 

do campo de Guando, na Colômbia. 

Na melhoria contínua do relacionamento com a sociedade, a Companhia implantou a 

Rede de Colaboração da função Comunicação (ReCol). A iniciativa valoriza boas práticas 
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desenvolvidos nas unidades, reforçando o entendimento e o desdobramento das diretrizes 

corporativas de comunicação. 

A Petrobras participa de dois grupos de Gestão do Conhecimento coordenados pelo 

American Productivity & Quality Center (APQC), visando ao aperfeiçoamento das práticas 

internas a partir de exemplos de empresas de Classe Mundial. Em 2006, no Most Admired 

Knowledge Enterprise (Make), prêmio da instituição inglesa Know Network aos destaques em 

conhecimento empresarial, a Companhia foi a quarta colocada entre as 18 maiores do setor 

mundial de petróleo, na condição de única empresa da América Latina entre as 55 finalistas. 
 

A.3.4 - Capital de Relacionamento 

A Petrobras vem desenvolvendo pesquisas de opinião cada vez mais amplas para 

aferir como suas práticas e projetos são vistos e avaliados pelas partes interessadas. Estas 

sondagens, que têm dotado a Companhia de conhecimentos sobre o ambiente socioeconômico 

em que atua, baseiam-se em 18 indicadores, que permitem avaliar as percepções a respeito de 

gestão, competitividade, crescimento, atuação no exterior, visão de futuro, apoio social, ética 

e responsabilidade social e ambiental. 

A média ponderada das pontuações dos indicadores no segmento opinião pública dá 

origem a um indicador geral. As informações resultantes das pesquisas são consolidadas no 

Sistema de Monitoramento da Imagem Corporativa (Sísmico). Por meio dessa ferramenta de 

gestão da reputação da Companhia, a administração pode acompanhar a evolução da imagem 

da Petrobras e ajustar as políticas e ações de comunicação e as práticas de gestão em diversas 

áreas. 
 

A.3.4.1 - Relacionamento com Investidores 

No final de 2007, a Petrobras contava com mais de 180 mil acionistas. Para aprimorar 

o relacionamento com este público, a Companhia mantém um programa constante de 

relacionamento com seus investidores, por meio de roadshows, reuniões abertas, conference 

calls, chats, jornal do acionista, atendimento telefônico e por e-mail, eventos especializados, 

website, e inúmeros outros meios de comunicação. 

Além disso, realiza pesquisa anual na qual avalia a qualidade do atendimento e a 

percepção a respeito da Companhia em aspectos como lucratividade, competitividade, gestão, 

visão de futuro, governança corporativa, ética, tecnologia, transparência e responsabilidade 

social e ambiental. 

A.3.4.2 - Sistemas de Informação  

A informação é mais um exemplo de um bem intangível, ela é considerada ativo 
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porque possui valor e se apresenta estrategicamente dentro do Plano de Negócios da empresa. 

Uma informação mal gerida e custodiada pode representar sérios danos à imagem e a marca 

da empresa, que levou tempo para se consolidar no mercado e adquirir determinado valor. 

Não basta ter uma boa relação com clientes e fornecedores, uma marca forte, anos de 

investimentos em planejamentos de longo prazo, treinamento e capacitação de empregados e 

alta tecnologia se a empresa não possuir uma boa política de segurança para salvaguarda de 

suas informações estratégicas.  

Então o que vem a ser Política de Informação na Petrobras? É um conjunto de normas 

e procedimentos delineados pela alta administração da entidade que norteiam os padrões, os 

limites, as pessoas que vão gerir e guardar suas informações, promovendo até mesmo sanções 

para o descumprimento delas. A empresa deve estar preparada também nesse sentido, porque 

assim como uma informação estratégica é considerada um ativo que agregará valor e trará 

benefícios futuros, se estas não forem usadas de forma adequada pode trazer sérios riscos para 

a atividade, prejudicando assim, anos a fio de dedicação para se consolidar no mercado em 

que atua. 

 Uma Política de Informação pretende preservar a empresa para que não se torne 

vulnerável a concorrência e ameaças externas que poderão prejudicar projetos, planos e ações 

de longo prazo, além de sua marca e reputação, pois essa política visa à integridade, 

disponibilidade e confidencialidade da informação.  

No âmbito da Petrobras, as informações são tratadas como ativo e existe uma forte 

Política de Segurança para assegurá-las, com pessoas treinadas e capacitadas no 

gerenciamento a fim de custodiar essas informações, concedendo perfis de acesso apenas 

àqueles usuários autorizados a utilizá-las.  
 

 

A.4 - Índice de Sustentabilidade da Dow Jones (DJSI)  
 

Em 1999, a criação do Índice Dow Jones de Sustentabilidade marca a incorporação do 

conceito de desenvolvimento sustentável pelo mercado financeiro. O Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade tem como objetivo ajudar investidores internacionais a identificar ações 

diferenciadas no mercado e privilegiar empreendimentos que aliem solidez e rentabilidade 

financeira a uma postura comprometida com o desenvolvimento sustentável. As ações 

incluídas nesse índice chegam a valer em media 20% mais do que o Índice Dow Jones 

tradicional. Para serem incluídas no Índice, as empresas passam por rigorosa seleção e a 

participação é revista anualmente (Almeida, 2003). 
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A Petrobras conquistou em 2007 o direito de participar pela 2ª vez da composição do 

Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), o mais importante índice mundial de sustentabilidade 

e parâmetro ímpar na análise dos investidores social e ambientalmente responsáveis.  

            A Petrobras é reconhecida como uma das 20 companhias mundiais do segmento de 

petróleo e gás e uma das sete empresas brasileiras mais sustentáveis de acordo com o Índice 

Dow Jones Mundial de Sustentabilidade (DJSI). É avaliado mundialmente os desempenhos 

econômico, ambiental e social de mais de 2.500 empresas em 57 setores, considerando 

respostas a um questionário com 109 perguntas e análises das notícias veiculadas na mídia.  

             De acordo com os critérios de avaliação do índice, a Petrobras se destacou por sua 

transparência, em relacionamento com clientes, gestão da marca, desempenho ambiental, 

desenvolvimento de recursos humanos e cidadania corporativa. 

             A permanência no índice reconhece o empenho da Companhia na área ambiental, na 

transparência de seus processos contábeis, de divulgação e em governança corporativa.  

             Os resultados desta revisão, que é realizada anualmente, influenciarão as decisões de 

gestores de ativos de um mercado mundial de investidores em empresas social e 

ambientalmente responsáveis. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, este é um 

mercado potencial de cerca de US$ 4 trilhões, além de mais de US$ 5,6 bilhões de 

investimentos relacionados com empresas pertencentes aos índices DJSI.  

            Além dos aspectos de sustentabilidade, governança corporativa, gestão da marca e de 

risco, o questionário de avaliação das empresas inclui, também, questões mais específicas 

como mudança climática, exigências a fornecedores e gestão de projetos sociais. 

 

A.5 - Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa 
 

A Petrobras conquistou, pelo segundo ano consecutivo, sua posição no rol de 

empresas cujas ações compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE) 

por apresentarem alto grau de comprometimento com a sustentabilidade.  

            A participação neste índice amplia a base de investidores na companhia para incluir 

aqueles que valorizam critérios de responsabilidade social e ambiental, além do financeiro em 

suas aplicações. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras terão, respectivamente, os 

pesos de 11,12% e 13,88% totalizando 25%, o maior peso individual no ISE.  

             A nova carteira do ISE iniciou em 1º de dezembro de 2007 e vigora até o dia 

30 de novembro de 2008. O novo portfólio reúne 40 ações (ordinárias e preferenciais) 

emitidas por 32 empresas em 13 setores. Estas empresas foram selecionadas por suas 

políticas, práticas de gestão, desempenho e cumprimento legal de obrigações no que diz 
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respeito à eficiência econômica sem agredir ao meio ambiente, justiça social, natureza do 

produto e governança corporativa. O valor de mercado das 32 empresas é de R$ 927 bilhões, 

ou 39,6% da capitalização total da Bovespa, que atualmente é de R$ 2,3 trilhões.  

 

A.6 - Reconhecimento internacional em Ética e Sustentabilidade 

 

A Petrobras foi reconhecida através de pesquisa da Management & Excellence (M&E) 

a petroleira mais sustentável do mundo. Em primeiro lugar no ranking, com a pontuação de 

92,25%, ela é em 2008 referência mundial em ética e sustentabilidade, considerando 387 

indicadores internacionais, entre eles queda em emissão de poluentes e em vazamentos de 

óleo, menor consumo de energia e sistema transparente de atendimento a fornecedores. 

Os critérios para o ranking levaram em conta a adequação a padrões internacionais, 

como os da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Pacto Global da ONU, os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a presença no Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade e a apresentação do Balanço Social e Ambiental, segundo as orientações do 

Global Reporting Initiative (GRI). 

  Figura 18– As Companhias de Petróleo mais Éticas e Sustentáveis no Mundo em 2008 
  Fonte: Management & Excellence  
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Este Apêndice procurou apresentar a Petrobras em alguns tópicos com o objetivo de 

não somente trazer números e informações relacionadas com as suas atividades básicas, 

responsabilidade social, ambiental e performance no mercado financeiro, mas também de 

melhor subsidiar o leitor no entendimento dos dados anteriormente analisados.  
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ANEXO - A 

 

 

 
                           

 
Pesquisa qualitativa: 
 
A pesquisa teve por objetivo investigar quais os atributos que afetam a percepção da marca 
Petrobras BR com relação aos produtos combustíveis – gasolina, óleo diesel, GNV e álcool. 
 
Roteiro básico, que serviu para execução da pesquisa qualitativa: 
 
 
Perguntas: 

1. Nome da pessoa? 
2. Idade? 
3. Profissão? 
4. Você possui veículo ou dirige? 
5. Há quanto tempo? 
6. Qual o tipo de combustível que é utilizado? 
7. Quando você vai abastecer seu veículo que tipo de posto procura? 
8. O posto é de marca conhecida? 
9. Quais são os postos em que você abastece o automóvel? 
10. Dos postos relacionados por você, qual é que você prefere? 
11. Por que essa preferência? 
12. Você abastece em postos de marcas novas? 
13. Caso você tenha dois postos na mesma distância do local de sua residência, por 

exemplo, Petrobras ou Shell, ou Petrobrás ou Esso , ou Petrobras ou Texaco? Ou 
Petrobras ou Ipiranga? Em qual você abastece? 

14. Há preocupação com a qualidade do combustível que você coloca no seu carro? 
15. Porque dessa preferência? 
16. Quando você abastece procura pelo menor preço ou qualidade? 
17. A imagem da empresa no mercado influência a sua decisão de consumir? 
18. Qual a marca que você mais é fiel na cidade? 
19. Qual a marca que você é mais fiel na Estrada? 
20. O que é mais importante para você num posto de abastecimento? 
 

 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV 
 

 ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 

EMPRESAS – EBAPE 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 
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                                      Caro respondente. Esta é uma pesquisa sobre combustíveis.  Por               
favor, responda este questionário de acordo com a sua percepção e da forma que mais reflita a 
sua opinião pessoal. Não levará mais que 2 minutos.     

Na frente de cada pergunta abaixo há números de 1 a 5. Circule o número que melhor reflita sua 
opinião de acordo com a escala abaixo: 

1 
discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
nem discordo 
nem concordo 

4 
concordo 

5 
concordo  
totalmente 

 

Com relação aos combustíveis (gasolina, óleo diesel , GNV e álcool) 
disponíveis nos postos Petrobras BR, posso avaliar que: 

1 São produtos de qualidade                                                       QP1       1      2      3      4      5 

 2 Tenho consciência sobre esta qualidade                                  QP2    1      2      3      4      5 
3 A confiabilidade destes produtos é provavelmente muito elevada  1QP3  2      3      4      5 
4 Precisam ser de muita qualidade                                             QP4    1      2      3      4      5 
5 São de qualidade extremamente elevada                                 QP5  1      2      3      4      5 
6 Reconheço que eles estão entre as marcas mais competitivasCM6    1      2      3      4      5 
7 Algumas características vêm à minha mente rapidamente     CM7  1      2      3      4      5 
8 Sei da qualidade que eles representam                                   CM8    1      2      3      4      5 
9 Não abasteceria em outros postos se existisse um posto BR nas 

proximidades                                                                           LD9 
 1      2      3      4      5 

10 Seriam a minha primeira escolha de compra                         LD10    1      2      3      4      5 
11 Me considero fiel aos combustíveis Petrobras BR                LD11  1      2      3      4      5 
12 Não tenho dificuldades em imaginá-los                               AM12    1      2      3      4      5 
13 Posso rapidamente me lembrar da logomarca Petrobras BRAM13  1      2      3      4      5 
14 Para mim a imagem da Petrobras BR é diferente das outras 

marcas de combustível                                                          BE14 
 1      2      3      4      5 

15 Para mim a imagem da Petrobras BR representa o que eu gostaria 
que fosse                                                                                BE15 

 1      2      3      4      5 

16 Eu me sinto bem abastecendo no posto Petrobras BR           BE16  1      2      3      4      5 

17. Sexo SX17 

(   ) masculino     (   )  feminino 

18. Idade  ID18 

(   ) menos de 18 anos          (   ) 18-24   anos                       (   ) 25-35 anos 

(   ) 36-45 anos                     (   )  46-55 anos                        (   ) 56-65 anos         (   ) mais de 65 anos 

19. Educação  ED19 

(   ) até 1º grau   (   ) até 2º grau  (   ) superior incompleto  (   ) superior completo  (   ) pós-graduação 

20. Em que posto você abastece preferencialmente  PP20 

 (   ) Esso  (    ) Ipiranga  (   )  Petrobras  (   ) Shell  (    ) Texaco  (    ) Outros postos  (   ) não tenho 
preferência 

21. Renda da família (mensal)  RF21 

(   )menos de R$ 2.000 (   ) R$ 2.001 – R$ 4.000 (   )R$ 4.001 – R$ 8.000 (   ) R$ 8.001 – R$ 12.000 

(   ) mais de R$ 12.000 

22. Sua família é composta de quantas pessoas?  QT22 

(   )  1                   (   )   2                  (    )   3                 (    )   4              (    )   5            (    )   mais de 5 

23. O Estado da Federação aonde você mais dirige veículos é:  EF23(   ) Rio de Janeiro        (   )    
São Paulo         (   ) Outro estado do Brasil      (   ) Não dirijo veículos 

ANEXO - B 
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ANEXO - C - TABULAÇÃO DOS DADOS DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 
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