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Síntese da proposta

o trabalho desenvolvido objetiva identificar e descrever comportamentos e reações de'v

consumidores face às percepções de marcas. A partir de suas percepções sobre as

marcas estudadas, são identificados os principais traços que compõem suas

personalidadese, diante disso, são estudadas as reações mercadológicas derivadas da

relações emocíonais existentes entre marca e consumidor.

A conjunção de teorias propostas, sobretudo pela psicologia e pelas teRas de

administração de marcas, somadas ao pensamento implícito à teoria da estratégia de

diferenciação de Michael Porter, representam a síntese da proposta para os trabalhos"

aqui desenvolvidos.

Para ilustrar e validar a metodologia proposta será apresentado um estudo de caráter

qualitativo, representando elementos das deciões de adoção de marcas dentro do setor

têxtil, focando- as estratégias de aquisição de licenças internacionais, conhecidas e

consolidadas, objetivando o fortalecimento do share no mercado brasileiro.

Como veremos a seguir, o uso apropriado de marcas já "maduras" cria oportunidades de

se destacar frente a mercados altamentes competitivos e onde há poucas oportunidades

de diferenciação de produtos, sendo portanto ideal para a sua aplicação no setor
~apresentado, o têxtil, por ser caracterizado por sua dificuldade em apresentar .

diferenciações dos produtos frente a concorrência, onde as coleções lançadas são muito

semelhantes entre si, e onde os critérios objetivo tais como o de modelagem, matéria
I

prima, qualidade de acabamento, etc, passam a serem preteridos ao consumidor final

frente a critérios subjetivos tais como a roupa da moda, a marca do momento.
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PARTE I

INTRODUÇÃO



o fenômeno da globalizacão - Uma nova visão para as empresas

A nova ordem econômica mundial, através do fenômeno conhecido como da

globalização possibilita a produção descentralizada com recursos de várias regiões por

unidades de produção localizadas em qualquer lugar, produzindo produtos para serem-

vendidos em qualquer parte, possível pela existência de redes de distribuição

estratégicas.

A remoção das barreiras comerciais entre os diversos países, como por exemplo a

integração dos países europeus, o acordo do Nafta, possibilitam a integração entre as

empresas, proporcionando-lhes acesso fácil aos diversos mercados, cada vez mais

unificados.

Quanto mais as economias mundiais se integram, menos importantes são as economias

dos países e mais importantes são as contribuições econômicas dos indivíduos e das

empresas particulares.

Estes países possuem em comum um novo compromisso, firme com os princípios e as

práticas de uma economia livre de mercado. Onde existe crescimento econômico,

estarão também emergindo novas formas de governo de livre mercado criando portanto

novas oportunidades.

A remoção de barreiras comercias em todo o mundo cria oportunidades de negócios em

todas as partes. Algumas regiões e alguns países oferecem melhores perspectivas a

curto prazo, porém os investimentos serão direcionados a áreas que oferecem uma

perspectiva de retorno a longo prazo.
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Na América Latina, com a emergência de sistemas políticos democráticos, onde os

processos de se implementar reformas estruturais necessárias a promoção de

estruturas ideais para o acesso a livres mercados, é parte de um programa estruturado

de abertura econômica, base de um crescimento contínuo e com oportunidades

acessíveis a todos.

Com a aproximação dos países da América Latina ao NAFTA, procurando derrubar

barreiras ao comércio entre si e aguardando o momento de suas adesões, os países

como o Brasil, Argentina e Uruguai criaram o Mercosul , formando o mercado mais rico

da América Latina, com um mercado comum de 190 milhões de pessoas e um produto

regional bruto de 4,9 bilhões de dólares, formando a maior base industrial da América

Latina.

A competição e a cooperação representam a base do mercado global, através de
o

alianças econômicas estratégicas. A nova economia mundial possibilitará a produção

descentralizada com recursos de várias regiões por unidades de produção localizadas

em qualquer lugar, para serem vendidos em qualquer parte.

A atual configuração dos mercados mundiais, onde a padronização de tecnologias, a

mobilidade de capitais entre as nações, a formação de uma cultura mundial, com

facilidades de comunicação, transportes, etc... são fatores que fazem com que haja uma

maior uniformidade de mercados e um maior número de oportunidades a empresas de

atuarem nesses novos mercados.
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A empresa Globalizada

A existência do novo conceito de empresa globalizada é baseada na mobilidade de

certos fatores de produção, fazendo com que uma empresa possa coordenar diversos

subsídios para produzir um produto advindo de subprodutos produzidos com a mesma

tecnologia em diversos países, em busca de uma maior fatia de mercado e menores

custos de produção.

A atuação das empresas frente a um outro país leva o administrador a lidar não só com

os fatores de produção (domínio da tecnologia) mas com outros fatores como políticas

econômica, culturas internas, legislações, particularidades dos consumidores locais,

etc...

Em mercados globalizados, o que distinguirá uma empresa da outra, perante o

consumidor, onde os produtos são semelhantes em termos de qualidade e preço será

basicamente a reputação da empresa que o produziu. Objetivando consolidar esta

imagem empresas têm concentrados,seus esforços em construir esta imagem e

adquirir uma percepção global de quem e o que são.

Com isto as decisões dos consumidores passarão a gravitar principalmente em torno de

critérios subjetivos, e o peso da simpatia por esta ou outra empresa será relevante no

processo de compra. Levantamentos citados pelos autores pesquisados demonstram

que em testes junto a consumidores as decisões de escolha recaem sempre a imagem

que ele possui do fabricante.
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Como coloca o autor Andrea Mackiewicz , do livro "Guide to building a Global Image":

"Uma empresa projeta ela mesma no logotipo que escolhe, em seu nome corporativo,

nas imagens de suas marcas, na mensagem que comunica a seus clientes, e em suas

ações corporativas /I

Convém observar que frente a mercados globalizados as estratégias de marketing

devem tomar cuidados que nem sempre são observados em seus países de origem:

itens antes de importância moderada como a escolha ou utilização de nomes de

produtos e seus logotipos passam a ter uma nova importância, recaindo sempre em

símbolos e imagens mundiais, preferencialmente.

Considerando que o enfoque de atuação da empresa passa a ser mundial, o

fortalecimento de sua imagem corporativa, conseqüentemente a de seus produtos,

tornam-se fatores decisivos para a sua sobrevivência.

o desenvolvimento de nomes corporativos bem como o fortalecimento da

imagem da marca de seus produtos passam a ser~ decisões estratégicas as

empresas, merecendo destaque frente a um conjunto de decisões.

o conceito da marca de um produto

Marca é a distinção obtida através do uso de um nome ou símbolo que identifica o

produto ou serviço desenvolvido por uma empresa.
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~r
Embora o nome corporativoyessencial em construir uma imagem global é através das

marcas de seus produtos que a empresa obterá o retomo e a lucratividade esperada

pelo seu negócio.

A percepção que o consumidor tem de uma determinada marca é reflexo do sucesso da

empresa em administrar adequadamente todos os seus negócios incluindo marketing,

produção, distribuição, etc...

A marca proporciona ao produto a associação de sua origem pelo consumidor, ou seja,

a identificação imediata de seu fabricante ou prestador de serviços. Ela protege o

consumidor e o fabricante da concorrência pois o diferencia dos demais produtos

oferecidos pelos concorrentes.

Historicamente o hábito de identificar o produto por uma marca é decorrente da

necessidade de identificar a origem dos produtos, normalmente, utilizando-se o nome da

"família" que o fornecia, como exemplo podemos citar a origem dos nomes dos

fabricantes de vinhos europeus, que eram na verdade o nome das famílias que os

produziam.

Com a evolução das estratégias de marketing os investimentos no desenvolvimento de

uma marca objetivam o fortalecimento da imagem do produto junto a concorrência,

enfatizando a transferência dos atributos que o produto oferece, tais como: qualidade,

preço, tecnologia, segurança, suporte técnico, etc... à marca , utilizando-a como um dos

instrumentos de uma estratégia de diferenciação frente a concorrência.
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A estratégia de diferenciacão

Atualmente as facilidades ao acesso as tecnologias e a própria evolução nos processos

industriais faz com que os produtos apresentados ao mercado sejam aparentemente

semelhantes entre si, tornando-os quase como os commodities.

Da mesma forma a possibilidade de integração dos diversos mercado, através da sua

globalização obriga os produtores a trabalharem com padronizações de processos e

produtos, tornando-os muito semelhantes entre si. O alcance da excelência passa a ser

perseguido como um dos principais fatores de diferenciação frente aos demais

concorrentes.

Na estratégia de diferenciação, tão bem conceituada por Michael Porte r, encontramos:

"A diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para se obter retornos acima da

média em uma indústria porque cria uma posição defensável para enfrentar as cinco

forças competitivas, embora de um modo diferente do que na liderança de custo. A

diferenciação proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à

lealdade dos consumidores em relação a marca como também à conseqüente

menor sensibilidade a preço.

Ela também aumenta as margens , o que exclui a necessidade de uma posição de

baixo custo. A lealdade resultante do consumidor e a necessidade de um concorrente

superar a supremacia colocam barreiras de entrada. A diferenciação produz margens

mais altas com as quais é possível lidar com o poder dos fornecedores e claramente

ameniza o poder dos compradores, dado que lhes faltam alternativas comparáveis,

sendo, assim menos sensíveis aos preços. Finalmente a empresa que se diferenciou

para obter lealdade do consumidor deverá estar mais bem posicionada em

relação aos substitutos do que a concorrência." (M.Porte r)
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A utilização da marca em um produto sintetiza os atributos perseguidos pela estratégia

de diferenciação pois estes o são imediatamente reconhecidos pelo consumidor ao

identificá-Ia no produto.

o valor da marca

A marca do produto passa a adquirir um valor próprio quando os atributos dos produtos

que a suportam, responsáveis portanto pelo seu nascimento e crescimento passam a

ser~tribuídos não só ao produto mas\ sua marca.

Além de um conjunto de associações atribuídas pelo consumidor que são reflexos de

fatores como estilo de vida, comportamento, e outros fatores emocionais, passando
»>

também a assoctá-tas ao produto.~ relação destes atributos e associações com o

produto cria valor, podendo até ser extendido a uma outra linha de produtos da mesma

~éà.-aJugados a outras empresas. Observamos que aqueles padrões estabelecidos

em sua origem devem ser respeitadosl----

Vale a pena enfatizar que as associações são feitas pelos atributos percebidos pelo

consumidor ao produto. A realidade destes atributos é o que realmente cria valor a ela.

Os investimentos em propaganda, serviços de suporte, estratégias de distribuição, etc,

e todo o marketing agrega valor a este conjunto de atributos, mas podem e são

ineficazes se o consumidor não encontrar concretado na proposta, ou seja, se os

atributos prometidos não são encontrados de fato no produto. Nada melhor para

suportar uma boa estratégia de marketing como um bom produto.
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Resumidamente temos que o trabalho em cima de uma marca pode representar ao

fabricante:

• A sua consolidação sobre um segmento de mercado, ou seja, a criação barreiras de

entrada a concorrência (fidelidade a marca)

• Margens superiores a concorrência decorrente do reconhecimento pelo consumidor

do valor superior do produto gerando um posicionamento em nível de preços mais

confortável.

t
O nome de uma marca é um ativo intangível de uma empresa. O nome de um

produto e aquilo que ele representa é o seu mais valioso ativo, e a base de uma

vantagem competitiva e portanto sua lucratividade.

O que é o valor da marca

"Um conjunto de ativos e obrigações ligados, a marca, seu nome e logotipo, aquilo que

acrescenta ou subtrai valor a um produto ou serviço para a empresa e seus clientes"

(Managing Brand Equity - David A. Aaker )

o autor conceitua cinco dimensões de como caracterizar o valor de uma marca perante

o consumidor: o seu grau de fidelidade, a sua consciência, a qualidade percebida, suas

associações, e outros valores tais como patentes, licenciamentos, etc ...
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o valor da marca é aquilo que adiciona ou subtrai valor aos clientes do produto, ela o

auxilia a interpretar, processar e armazenar informações sobre o produto e o influencia

em suas decisões de compra.

Potencialmente ela adiciona valor a firma por gerar um fluxo de caixa marginal, como

compras atraídas pelo seu uso, ou por permitir um valor adicional ao produto, ou seja,

um prêmio adicional orientado pela sua origem (marca).

Atribuir valores aos ativos da empresa é um fato concreto e extremamente praticado,

aparecendo inclusive em suas demonstrações financeiras. A àqueles ativos que são

considerados intangíveis, fora portanto das demonstrações financeiras e até do alcance

dos acionistas, como as marcas que ela possue, mas são aqueles que são responsáveis

pela geração de caixa da empresa.

Conforme já definido a marca de um produto ou de uma série de produtos cria um valor

próprio, podendo portanto ser destacada do produto, processo ou empresa de origem e

ser comercializada. Tanto pode como é, como por exemplo em diversas operações de

fusões e aquisições de empresas, tanto nos EUA e no resto do mundo, são

fundamentadas basicamente em aquisições de marca. A aquisição da GE pela empresa

Black&Decker por aproximadamente US$ 300 milhões foi sustentada pela percepção do

consumidor a linha de produtos GE, gerando até o direito de uso do nome GE por pelo

menos três anos, o suficiente para introduzir e consolidar o nome Black&Decker ao

consumidor.
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Como desenvolver uma estratégia de Brand Eguitv

Os processo de como aumentar o valor de uma marca para mercados competitivos

começam em identificar estes atributos que a diferenciam perante a concorrência. Os

modelos apresentados procuram identificar um conjunto de fatores que devidamente

mensurados determinam uma estratégia ideal que maximiza o seu valor.

Estes fatores chaves podem ser descritos resumidamente em:

• Os benefícios esperados pelo consumidor que direciona o cliente para o produto.

• Os fatores de produção e distribuição necessários para atender a demanda, a custos

competitivos e mantida a qualidade esperada.

• Uma linha de produtos ideal que conjugue os benefícios apresentados com os custos

competitivos na maioria das vezes.

• A resistência e fraqueza dos competidores diretos nos processo de compras.

Os investimentos necessários para as estratégias de Brand-Equity não devem se limitar

aos investimentos em publicidade e promoções mas também em investimentos

constantes em produção, embalagens, treinamento, P&D, distribuição, desenvolvimento

de fornecedores, etc.. e tudo que possa afetar no longo prazo a linha de produtos da

empresa.

Brand Equity - o valor da Marca



Os benefícios em desenvolver uma estratégia de Brand Eguitv

São inúmeros os benefícios que a empresa atinge ao desenvolver uma estratégia de

Brand Equity : maior lucratividade, redução dos custos de introdução do produto,

obtenção de preço praticado acima da concorrência o aumento do reconhecimento da

empresa pelo consumidor.

• Aumento da lucratividade: a estratégia é dirigida ao aumento da fatia de mercado,

conseqüentemente maior lucratividade obtida pelos ganhos de escala em custos

fixos de produção, distribuição, marketing e etc...

• Redução dos custos de introdução do produto: a empresa deixa de incorrer em

novos custos de criação de uma nova marca ou imagem a cada lançamento de

produto, passando estes a serem abarcados por uma marca master ou nome

corporativo, já consolidados.

• Prêmio no preço - marcas locais possuem desvantagens sobre linhas de marcas

globais, atribuídas aos ganhos em escala, possuindo custos e preços maiores. A

consolidação de uma marca fornece a avaliação pelo consumidor de uma

superioridade frente a concorrência, permitindo um preço diferenciado, ou seja, um

prêmio no preço do produto.

• O reconhecimento da marca pelo consumidor - atua de modo favorável pois

possibilita a sua extensão a outros produtos e oportunidades de negócios, trazendo

credibilidade a empresa que a possui.
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Como identificar as diversas formas de avaliar o valor de uma marca de um

produto do ponto de vista mercadológico?

o valor de uma marca representa quantativamente e qualitativamente o valor que a

marca agrega a um produto.

A idéia de que do uso de um símbolo ou nome a um produto enaltece seu valor já existe

há muito tempo, mas recentemente, com o aumento da competividade e a busca de

uma maior lucratividade fizeram com que os profissionais de marketing voltassem o seu

interesse ao conceito de marca e desenvolvessem estudos para que pudessem

mensurar e controlar o seu valor.

o entendimento de onde vêm o valor das marcas que a empresa possui é essencial

para enaltecer o valor de uma em relação a outra, própria ou do competidor.

Entre os autores de marketing pesquisados obtemos que esta avaliação, do ponto de

vista financeiro e mercadológico, é suportada por um tripe que sintetiza e identifica a

essência dos fatores que agregam valor a marca um produto: as associações,

responsáveis por imprimir significados ao consumidor em relação ao produto, a

qualidade percebida de seus atributos e a potencialidade de transferir valor obtido

pelos dois fatores através do uso da marca a outra linha de produtos, ou seja, a

extensão da marca.

As Associações - O valor de uma marca é o seu conjunto de associações e significados

para o seu consumidor. Representa a base para as decisões de compras e promove sua

fidelidade. Auxilia no processo de informação, diferenciação, cria sentimentos positivos

e razões para ser adquirida.
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Qualidade Percebida - é um valor intangível do produto por gerar um sentimento positivo

no produto. Normalmente é relacionada a características e atributos mensuráveis do

produto como performance e confiabilidade. Providencia valor em relação a : Razões

para comprar, Price Premium, Posicionamento Diferenciado, promove Canais de

Distribuição e Extensões.

Extensões a marca é uma estratégia utilizada por empresas para crescer explorando os

seus ativos já consagrados, utilizando-os para penetrar em novas categorias de

produtos ou até licenciando-os a novas empresas, obtendo um retorno financeiro pelo

seu uso.

o valor é obtido pela força de que a marca de poder ser estendida a diversas categorias

de produtos sem que isto a prejudique e cause o seu enfraquecimento.

Os modelos de avaliações de Brand Eguitv

As metodologias de avaliação propostas são compostos em sua maioria de modelos de

avaliação que perseguem a mensuração objetiva deste tripe, obtendo a sua

identificação deste valor em relação a atributos do produto e em aumento de parcela de

market share e lucratividade, em relação aos concorrentes.

Por ser inerente ao indivíduo e multi dimensional é difícil avaliar o valor de uma marca e

mesmo uma boa mensuração depende de sua utilização. Uma variedade de trabalhos

são oferecidos pela literatura atual, comercializados por empresas de pesquisas e

publicidades.

Brand Eauity - o valor da Marca



Podemos citar alguns dos trabalhos pesquisados como um referencial para a variedade

e complexidade das metodolqgias oferecidas.

• Clássico método de Green e Srinivasan (1978), onde estimam o seu valor com um

valor do indivíduo, ou do segmento, com uma avaliação sobre suas alterações no

nível do segmento pesquisado.

• Kamakura e Russel (1993) se utilizam de um modelo lógico de dados onde estimam

as preferências dos segmentos sobre as marcas , removendo os efeitos de curto

prazo dos anúncios e promoções, mensurando o nível de uso da marca em uma

equação de regressão que relaciona o nível do segmento obtido com os atributos

mensuráveis do produto. Obtém a vantagem de se basear em dados obtidos pelas

escolhas reais do consumidor,

• Chan su Park e V. Srinivasan desenvolveram um método baseado em pesquisas

com o consumidor onde mensuram o valor da marca por indivíduo identificando o

valor em sua origem.

o método de Chan Su Park e V. Srinivasan

O método se utiliza de dados obtidos em aplicações de pesquisas junto ao consumidor

final objetivando obter no nível do indivíduo as preferências do consumidor em relação

aos diversos atributos do produto baseados em critérios objetivos.

O método proposto subtrai da avaliação uma diferenciação onde o valor da marca é

medido em atributos quantificáveis e não quantificáveis, ou seja, indiferentes aos reais

atributos do produto.
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o valor da marca é obtido pela diferença entre valores subjetivamente percebidos e

aqueles objetivamente mensuráveis: Os componentes subjetivamente percebidos são

aqueles que relacionam aos atributos do produto as associações que ele não possui na

realidade. Como por exemplo: a percepção de qualidades masculinas ou femininas em

marcas de cigarros.

O método também responde por uma avaliação do impacto do valor da marca na fatia

de mercado do produto e sua lucratividade. O que O autor classifica como um market

share premium é medido na quantidade de parcela de mercado que é alcançada pela

marca em si, dado um preço fixo para o produto. Fornece portanto aos administradores

uma série de conclusões objetivas em relação a marca de seu produto, relacionados

diretamente com a sua lucratividade.

O modelo também proporciona uma avaliação quanta a extensão da marca a outros

produtos pois diagnostica como o valor da marca pode ser atribuídos a outras

categorias de produtos, baseado em relacionar os atributos reais e os percebidos a

outra linha do que a de origem. Isto é obtido em sua aplicação a estimativas de dados

obtidos em avaliações de possíveis extensões de produtos obtendo resultados de como

uma marca auxilia ou não o lançamento de uma outra determinada linha.

O método de avaliação dos autores citados procura diagnosticar e avaliar o real valor de

uma marca de um produto, através de um modelo baseado em critérios objetivos, e

fornece instrumentos suficientes para que possamos avaliar o valor da marca de

produto em suas diversas dimensões:
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Eij = Uij - U(O)ij onde,

q

Uij = L f ip (ojp)

p=1

Uij = preferência do indivíduo pela marca;

Fip = função de utilidade para cada atributo;

Ojp = mensuração objetiva sobre a marca em relação ao atributo;

q = número de atributos.

As associações relacionadas aos atributos do produto contribuem ao seu valor através

de dois componentes:

• Base de atributos baseadas em diferenças entre os atributos subjetivamente

percebidos e aqueles objetivamente mensuráveis e,

• Cria uma não atributo base que é parte da preferência pela marca independente de

seus atributos. (por exemplo: a imagem masculina do cigarro Malboro).

A seguir dissertaremos sobre os fatores que compõem o tripe e introduziremos a

metodologia selecionada para uso no estudo de caso.
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Seguiremos a mesma abordagem escolhida por David Aacker, por melhor sintetizar em

um processo lógico do conceito de Brand Equity, e promover uma melhor compreensão

da importância que os administradores de Marketing devem dar a sua atuação em

desenvolver uma estratégia de Brand Equity e de como ela poderá trazer benefícios a

sua empresa.

o conceito de Assets e Skill

Os Assets, ou seja, os ativos são aquilo a empresa possui e os Skills, ou capacitações

representa aquilo que ela faz de melhor, são os responsáveis pela geração de

resultados na empresa. As políticas que os preservam são as que no longo prazo obtém

a rentabilidade esperada, portanto lucratividade a empresa.

A administração dos ativos e das capacitações também é responsável em promover

uma base competitiva pois implementam barreiras de entrada a novos competidores,

permitindo uma situação mais confortável em relação a concorrência.Devemos portanto

identificar estes ativos e capacitações, Assets e Skills, que oferecem esta vantagem

competitiva e explorá-los.

Marcas são ativos intangíveis de uma empresa, fazendo parte como as capacitações,

de bens cujo valor não aparece nas demonstrações financeiras publicadas mas são

responsáveis pela geração de recursos quanto aos demais ativos, podendo até superar

os demais em alguns casos.
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Tal como os demais ativos ela deve ser mantido e administrado, exigindo participar das

decisões de para garantir a sua manutenção e até o seu aumento.

Para que possamos administra-lo devemos identificar primeiro os fatores que

contribuem para o seu valor. O valor de uma marca então pode ser definido como:

"Um conjunto de ativos e obrigações ligados a marca, seu nome e logotipo,

aquilo que acrescenta ou subtrai valor a um produto ou serviço para a empresa e

seus clientes" (Managing Brand Equity - David A. Aaker )

Passaremos então a explorá-lo segundo os seguintes aspectos, que são cinco

dimensões conceituadas por Aacker:

• Fidelidade

• Consciência;

• Qualidade Percebida;

• As associações e

• Extensões

Estas mesmas dimensões podem ser classificadas em duas categorias:

Aquelas que agregam valor a firma e geram eficiência aos programas de Marketing :

Fidelidade, Price premium, Extensões, Alavancagem e Vantagem Competitiva;

Aquelas que agregam valor ao consumidor porque facilitam o seu processo de compra:

Confiança e Satisfação em seu uso.
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Desenvolvendo uma estratégia de Brand Equitv

Os objetivos de um administrador de Marketing podem ser explicitados em : produzir

fluxo de caixa em curto prazo para atender as necessidades de caixa de sua empresa;

aumentar a sua lucratividade e justificar em como e por que os seus investimentos em

marketing agregam valor a empresa.

As decisões de marketing são geralmente calcadas em objetivos de curto prazo,

prejudicando os investimentos na imagem de um produto. Preocupados com a

divulgação de resultados nas demonstrações financeiras para satisfazerem os

acionistas os administradores vêm-se impelidos a tomarem decisões que favoreçam os

resultados de curto prazo em detrimento das políticas com retornos a longo prazo

O valor de uma marca é associado a sua identificação, qualidade percebida e a

satisfação obtida pelo consumidor em relação aos produtos que a suportam. Marcas são

símbolos que traduzem ao consumidor uma confiança ao longo do tempo e que ao

mesmo tempo sinaliza qualidades intangíveis ao produto.

Estes sinais são na verdade atributos obtidos por experiências onde a confiança,

qualidade e segurança percebidas em produtos e programas de marketing . Estes

atributos intangíveis oferecem uma vantagem em relação àqueles fisicamente

relacionados ao produto ( preço, especificações técnicas, serviços, etc..) por serem os

últimos facilmente copiáveis pela concorrência. Os que não o são como o uso de

patentes, tecnologia, canais de distribuição são incorporados a marca.
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Os programas que se apoiam na identificação, implementação e no gerenciamento

destes atributos serão beneficiados por este reconhecimento que será traduzido em

aumento da parcela de market share ou em um price-premium , retomando em uma

lucratividade maior que a média da indústria.

Devemos ressaltar também que o sentido de valor é exigido aos produtos pelos

consumidores mas é definido pela concorrência . Com a entrada de novas opções eles

estarão sempre exigindo produtos de alta qualidade, bons serviços.e preços baixos.
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Fidelidade a marca - Brand Loyaltv

A fidelidade a marca representa o centro de seu valor. A sua indiferença ao produto, sua

suscetibilidade as variações de preço representam medidas de quanto o consumidor

esta atrelados a ela. Uma alta fidelidade representa uma alta barreira a entrada da

concorrência.

A fidelidade difere das demais dimensões pois está atrelada a experiência. Ela não

existe antes da primeira compra, ou seja, o uso do produto. Ela é a mais independente

das demais dimensões e providencia uma base importante ao valor da marca.

Os níveis de fidelidade podem ser classificados em relação a sua intensidade e o seu

grau de suscetibilidade a concorrência:

Intensidade Grau de Suscetibilidade

Indiferente

Satisfeito

Satisfeito e com custos de mudança

Alta preferência pela marca

Comprometido

Alto

Médio - Consumidor habitual

Médio Baixo

Baixo

Muito baixo
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Como mensurar a Fidelidade

A abordagem é sobre o comportamento do consumidor: custos de troca, satisfação,

gostos, comprometimento, e pode ser avaliado em relação a recompras do produto,

número de marcas utilizadas, etc...

Custos de troca - Identificar os custos de troca que geram fidelidade a marca. Alto custo

de troca representa uma maior fidelidade.

o risco envolvendo a mudança também deve ser avaliado.

Satisfação - Medir o nível de satisfação e insatisfação com o produto através de

pesquisas realizadas na fase pós vendas ou pelo número de recompras.

Gosto pela marca - Os consumidores gostam da marca? Possuem um sentimento de

amor envolvido? Um efeito positivo funciona uma resistência ao assédio dos

competidores. Esta relacionado diretamente com as associações (dimensão a ser

melhor explorada depois).

Uma medida eficiente é o preço adcional que o consumidor esta disposto a pagar pela

marca.

Comprometimento - uma marca forte possui uma grande base de consumidores

comprometidos a ela, e que expressam a sociedade o seu comprometimento. Os

comprometidos costumam indicar para terceiros a marca.
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Consciência - Brand Awareness

Definimos consciência ou o reconhecimento como a habilidade da marca de ser

reconhecida pelo consumidor como parte de uma categoria de produtos.

o grau de consciência que um produto obtêm pode ser classificado e divididos em: não

consciente, consciente, citado e top de linha onde:

I

Não consciente - aquele cujo nome não é reconhecido pela maioria dos consumidores

em pesquisas realizadas;

Consciente - como o próprio nome define, reconhecido como marca de uma categoria

de produtos;

Citados (RecaI/) - São aqueles que vêm na memória do consumidor em pesquisas cujo

nome de produtos não é explícito;

Top de linha - aparece como o de maior citação em pesquisas. Normalmente

corresponde a produtos líderes naquela categoria.

A conscientização é a base da comunicação entre o produto e o consumidor. Ele

providencia ao consumidor o reconhecimento de associações atribuídas ao seu nome

ou símbolo.

Também providencia familiaridade, um dos fatores bases em se tratando de aquisições

de produtos que não exigem muito julgamento pelO consumidor e que são comprados

normalmente por impulso.
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Para se obter a conscientização de uma marca devemos considerar fatores que o

influenciam: o número de exposições na mídia gera estímulos positivos.

Normalmente o reconhecimento estabelece associações positivas ao produto. O fato de

o ter reconhecido é interpretado como:

• O produto é extremamente anunciado;

• A firma está no negócio a muito tempo;

• O produto é bem distribuído;

• O produto é um sucesso.

Nas avaliações dos motivos que influenciam as decisões de compra, o fato de ser

reconhecida gera um estímulo positivo em relação ao conteúdo do produto. O

consumidor se sente seguro em adquiri-Ia.

Durante o processo de compra, por ser um processo seletivo, o consumidor irá preferir

os produtos cuja marca vêm a sua mente primeiro, favorecendo-as.

Como obter a conscientizacão

Para que se obtenha conscientização a marca deve possuir identidade e estar ligada a

uma classe de produtos.

Alguns estudos sobre o comportamento do consumidor identificam características que

auxiliam a marca no processo de reconhecimento: Diferenciação, Originalidade, o uso

de um slogans ou jingle, o uso de símbolos para exposição visual, publicidade,

repetição.
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A importância do nome ..símbolos ou slogans

o nome é o coração e a base para a conscientização e a comunicação entre o produto e

o consumidor. Ele é a essência do conceito de marca.

o nome de uma empresa ou a marca de um produto possui uma força capaz de impedir

ou dificultar a entrada de novos concorrentes , funcionando melhor que o :té~-de

patentes sobre processos e tecnologias. O uso do direito a marca registrada fortalece

em muito o produto em relação ao mercado.

Dada a sua importância devemos dedicar um esforço maior em sua escolha ou

definição, não limitando-se a um mero palpite ou um concurso interno entre os

participantes da seção de Marketing. O nome de uma marca é definitivo.

o processo de criacão

Para a escolha do nome devemos primeiro identificar um conjunto de associações que

devem ser reconhecidas no nome do produto. Já identificadas pesquisar nomes que

melhor traduzam estas associações. Por exemplo: um serviço de entrega - fast, at

home.Para isto podemos combiná-Ias com outro nome, símbolos, usar humor, sufixos,

prefixos, etc ...

Um aspecto importante é a sua capacidade de ser memorável, ou seja, ser lembrada.

Estudos apontam que para ser lembrado devem enaltecer:
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• Diferente, Não usual;

• Chamar atenção;

• Criar uma imagem visual;

• Gerar sentimentos positivos;

• Simplicidade

Os símbolos e os slogans

o uso de símbolos e slogans são a chave para a diferenciação de uma marca, podendo

criar através dele mesmo os aspectos de identificação, associação e ligação a

sentimentos que afetam as dimensões de fidelidade e qualidade percebida de um

produto.

Para o consumidor é mais fácil captar o significado de uma imagem visual do que de

uma palavra, e ao mesmo tempo o uso de símbolos fornece uma. gama maior de

associações ao produto.

o uso dos slogans fortalece o posicionamento da marca, desde que acordado com a

sua atual estratégia.
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Qualidade Percebida - O valor sobre o enfoque da qualidade

percebida

David Aaker define como qualidade percebida como a percepção pelo consumidor

sobre uma qualidade ou superioridade de um produto ou serviço em relação a

outras alternativas disponíveis.

Ela não é necessariamente determinada objetivamente , por representar julgamentos

que envolvem justamente a percepção do consumidor. Representa portanto uma

avaliação intangível, sendo necessária sua interpretação e mensuração e definição de

dimensões onde ela pode ser sintetizada e quantificada.

o valor que ela fornece a marca pode ser mensurado em 5 principais dimensões:

Razões para adquirir o produto

Proporciona ao consumidor razões para vir adquirir o produto em detrimento a um

concorrente. Ela influencia em sua decisão de escolha. O consumidor a utiliza como um

elemento motivado r para que faça a sua escolha.

Diferenciação / posicionamento

Como o nome já diz posiciona a marca em uma escala de valores para o consumidor.
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Preço-Prêmio

Proporciona ao produto a vantagem de obter um prêmio valor sobre os preços médios

da indústria, gerando receitas adicionais e portanto uma maior lucratividade do que a

obtida na média. Resulta também no fortalecimento de que o produto incorpora um algo

amais.

Pode ser beneficiado pelo consumidor não só como um prêmio a maior sobre o preço

médio, mas como uma maior fatia, maior fidelidade, maior efetividade sobre os

programas de marketing.

Membro de um canal especial de distribuição

Ela pode ser percebida não somente pelo consumidor final mas também pelos

intermediários, como os grandes vendedores e atacadistas, acrescentando vantagens

adicionais na distribuição do bem.

Extensões a marca

o valor da qualidade percebida pode ser explorado por introduzir marcas estendidas,

aproveitando da marca para introduzir novas categorias de produtos, reforçadas pela

imagem forte que a marca possui.
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Comprovando o valor da qualidade percebida em modelos de avaliação

Robert Buzzel e Bradley Gale, em seu livro "The PIMS Principies", sobre estudos

realizados em bancos de dados PIMS, contendo informações sobre doze variáveis tais

como ROI, qualidade percebida, market share, e preços relativos sobre 3000 empresas,

desde 1970, concluíram que "No longo prazo o mais importante fator que afetam a

performance dos negócios é a qualidade percebida de seus produtos e serviços,

relativos a seus concorrentes"

Os dados analisados foram sumarizados em um gráfico relacionando o retorno das

empresas (ROI e ROS , return of sales) com o itens de qualidade percebida,

demonstrando que àqueles que se posicionam em um quartil superior possuem duas

vezes mais retorno dos da base ( em média de 17% de retorno).

Em uma outra analise detalhada efetuada por Jacobson e Aaker sobre o relacionamento

entre o ROI e a qualidade percebida concluíram:

"Qualidade percebida afeta o market-share, àqueles que se destacam são

premiados com uma fatia de mercado maior";

Qualidade percebida afeta preço, permitindo trabalhar o produto com um preço maior,

aumentando a lucratividade e conseqüentemente introduzir mais qualidade, criando

barreiras de entrada a novos competidores.

Têm um impacto direto em lucratividade pois afeta tanto a fatia de mercado quanto o

preço do produto, de maneira positiva, aumentando o retorno. Não afeta negativamente
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o custo do produto, pois não afeta custo diretamente, visto o conceito que qualidade

reduz custos.

Se qualidade percebida deve ser entendida e administrada como podemos identificá-Ia?

O que faz o consumidor identifid-Ia como alta e baixa? Como pode ser aumentada?

Que atributos o consumidor usa para fazer julgamentos?

Em estudos apresentados pelo autor conduzidos por Havard's David A. Garvin, sugerem

sete dimensões sobre qualidade : performance, fatores secundários, conformancia com

as especificações ou ausência de defeitos, consistência da performance (rehability),

durabilidade, serviços embutidos, aparência e acabamento.

O conceito de qualidade percebida deve ser apoiado no fato da existência desta

qualidade e sua identificação pelo consumidor. Manter uma imagem de qualidade onde

ela não existe não é uma estratégia duradoura.

Obter um padrão de qualidade não é suficiente para o consumidor possa percebe-Ia. As

vezes as dimensões mais críticas são as mais difíceis de serem avaliadas, devendo ser

traduzidas ao consumidor final. Deve-se para isto explorar o uso de pesquisas em

revistas especializadas, com opiniões independentes sobre estes atributos.
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Brand Associations - As associações

Sobre a forma de avaliar o valor de uma marca deve estar implícito um conjunto de

associações que ela permite, ou seja, significados que oferece ao consumidor.

Estas associações transferem valor ao consumidor pois oferecem informações úteis ao

seu processo de decisão de compra, auxiliam-no no processo de obter informações

sobre o produto, diferenciam a marca, cria razões positivas sobre a a compra,

proporcionam uma base para se obter possíveis extensões, por razões explicitadas:

Auxiliam no processo informações - servem para sumarizar informações ao consumidor,

tornando-as mais acessíveis.

Diferenciação -- Providencia uma diferenciação dos produtos em classes e tipos, nem

sempre percebidos pelo consumidor final, mas reconhecido quando do uso da marca. O

uso desta estratégia pode ser útil em uma estratégia de vantagem competitiva, pois

proporciona barreiras de entrada a concorrência.

Razões para comprar - Muitas das associações envolvem. atributos de produtos ou

benefícios ao consumidor oferecendo a ele razões para comprar e usar o produto.

Algumas destas associações influenciam suas decisões de compra por proporcionar

credibilidade e confiança a marca.

- Criando sentimentos positivos - proporcionam e transferem atributos positivos ao

produto. Como por exemplo o uso de uma personalidade influente na área do produto.
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Criam uma base para extensões - alguns tipos de associações podem ser emprestadas

a novos produtos, aproveitando-se da popularidade e sucesso de uma marca já

consagrada para uma outra linha de produtos, economizando os investimentos

necessários para a criação uma nova.

Como identificar e avaliar os diversos tipos de associacões

o profissional de marketing têm seu interesse no conjunto de associações que afetam

direta ou indiretamente o comportamento do consumidor, não apenas identificando-as

mas verificando sua força e abrangência sobre seu público alvo.

A verificação de como uma marca se posiciona em relação a duas dimensões :

atributos do produto e comportamento do consumidor é o que irá direcionar a

escolha e o manejamento de uma estratégia para o gerenciamento de uma marca.

o autor pesquisado, David Aaker, elenca 12 tipos de associações necessárias para o

seu gerenciamento: atributos do produto, valores intangíveis, benefícios oferecidos ao

consumidor, preço relativo, uso e aplicação, uso pelo consumidor, personalidade, estilo

de vida, classe de produtos, competidores, e área geográfica.

Atributos do produto

Consiste em associar os atributos do produto a marca. Desenvolve uma associação

efetiva pois ela traduz ao consumidor razões objetivas para comprar ou não o produto.

Direciona à estratégia de posicinamento. Normalmente os concorrentes enfatizam

diferentes atributos para se posicionar de maneira diferente.
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Sua dificuldade é de justamente achar um atributo não utilizado pelo concorrente. Deve-

se optar por um posicionamento em cima de poucos atributos para evitar confusão e

contrariedades, gerando uma imagem negativa junto ao consumidor.

Valores intangíveis

o administrador deve-se fugir da tentação de basear sua estratégia de posicionamento

em apenas atributos tangíveis do produto, por serem mais expostos a serem

suplantados pela concorrência, perdendo assim a credibilidade do produto.

o consumidor nem sempre apoia seu processo de compra em atributos tangíveis,

principalmente por os considerar de fácil persepção ou até sem aquele charme adcinal

necessário ao processo.

Como atributos intangíveis podemos citar atributos genéricos como qualidade percebida,

liderança tecnológica, saúde, sofisticação, etc ...

Benefícios ao consumidor

Estes são normalmente relacionados à atributos do produto. Um atributo é associado a

um benefício ao consumidor. A diferença é a sua identificação direta sobre o benefício

do que sobre as especificações do atributo. Os benefícios percebidos podem ser de

origem racional ou psicológicos, relacionados aos sentimentos que o uso do produto

proporciona ao consumidor.
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Estilo de vida / personificação

Consiste em atribuir características pessoais aos produtos, tais como, riqueza,

inteligência, sofisticaçãç, alegria.

Classe de produtos

Alguns produtos necessitam de serem identificados a classes de produtos, beneficiando-

os nas associações. Exemplo, margarina com manteiga.

Competidores

Toda estratégia de posicionamento envolve um posicionamento junto a concorrência,

identificando-os os principais concorrentes e seus atributos. Esta consiste em associar o

produto a competidores estabelecidos, normalmente com concorrentes líderes de

mercado, e conseqüentemente com atributos superiores ao seu. Uma estratégia

excelente em melhorar a imagem junto a um forte concorrente, enfatizando um atributo

favorável de seu produto.

Países e áreas geográficas

Um país ou área geográfica podem serem símbolos fortes de algumas qualidades e

atributos para alguns produtos, e o país ou região geográfica de origem de produto pode

ser explorado como uma boa associação junto a estas características.
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Como medir as associacões a marca pelo consumidor

Uma abordagem óbvia é de que necessitamos perguntar o que a marca de um produto

representa ao consumidor.

A base para esta análise são pesquisas que devem ser desenvolvidas com finalidades

específicas, a consumidores individuais e em grupos, utilizando dos diversos métodos

,como alguns descritos abaixo:

Abordagem indireta

São pesquisas realizadas utilizando-se de métodos de projeção imagens, forçando o

consumidor a fazer associaçoes e projeções sobre o objeto pesquisado, revelando as

vezes itens que seriam passados desapercebidos em um questionário direto.

Direcionando o estudo a experiências passadas e não ao objeto pesquisado.

Associação Livre

Proporciona uma quebra da inibição inicial do pesquisado. Consistem em criar uma lista

de vários objetos, com ou sem marcas de produtos. O pesquisado é convidado a listar

palavras que vem a sua mente.

o resultado obtido é uma variedade enorme de palavras e idéias. A sua compilação e

agrupamento de forma ordenada providencia uma identificação das principais

associações a marca.
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Interpretação de papéis

Consiste em fornecer cenários em que o produto e marca aparecem como fatores

principais e pedir ao entrevistado para descrever os sentimentos e atitudes ao se inserir

ao evento.

Substituição por um personagem

Identificar a marca com uma personalidade, ou seja, atribuí-Ias qualidades humanas ou

até uma figura característica, ou até a sua associação a um animal, outro produto, etc ...

A experiência de uso

Focar a discussão com o consumidor em experiências vividas com o produto,

permitindo-o comunicar os sentimentos e contextos vividos em experiências realizadas.

São apoiadas por entrevistas ricas e complexas.

o processo de compra

Consiste em identificar o processo de compra para aquele produto, nem sempre direto e

influenciável por apelos diretos.

Como é o seu consumidor

A identificação de onde as necessidades e motivações do consumidor sobre os diversos

produtos diferem é o seu objeto de estudo. Como ele se posiciona frente o produto e o

relaciona a outros consumidores são os dados obtidos.
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• Como o consumidor posiciona o produto frente a um concorrente

• Idem o anterior mas promovendo a associação a um outro produto concorrente.

• De atributos de produtos para valores pessoais

Útil para criar identificação dos atributos do produto a valores pessoais do consumidor.

O conceito é de que os valores pessoais representam o desejo final procurado e devem

ser incluídos.

Interpretando a pesquisas qualitativas

A chave do sucesso do uso das pesquisas esta na interpretação de seus resultados, por

envolverem descrições qualitativas

Um método de avaliar melhor as associações é coloca-las em um gráfico de escalas em

algumas dimensões. O seu uso permite uma abordagem mais objetiva e percebida do

que atear-se as abordagens qualitativas.

O conceito de se utilizar um estudo gráfico é de identificar as mais importantes

dimensões. Um método de identifica-Ias é se perguntar quanto este ou aquele atributo

ou benefício é importante para a escolha do produto. Uma segunda abordagem é

identificar os atributos que discriminam os compradores dos não compradores . A

terceira é de sobre questões de troca : escolha entre os diversos atributos.
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A consideração é sobre a percepção da dimensão discrimina o produto frente os

concorrentes. Se negativo, mesmo que ele se destaque frente aos outros não deve ser

considerado nas escolhas das dimensões.

A utilizacão de marcas estrangeiras

o uso de marcas estrangeiras, a estratégia de soletrar ou pronunciar o nome de uma

marca de um outro lugar nos parece direcionado a influenciar sua imagem perante o

consumidor de forma negativa.

Apesar de trazerem dificuldades ao consumidor por estarem grafados e pronunciados

em uma língua estrangeira, trazendo portanto menor familiaridade e dificuldade de

memorização eles carregam positivas associações que a marca traz ao produto. Por

exemplo: O uso do nome francês ou italiano é associado a uma superior capacidade da

indústria francesa ou italiana no setor do designo

Estudos demonstram a existência de estereótipos e a sua utilização sobre o

comportamento do consumidor. Os estereótipos encobrem verdades e julgamentos

relativos a raízes, seus indivíduos e sua cultura. Eles podem influenciar a percepção e o

julgamento de um objetó, associado a uma cultura ou país.

Como exemplo podemos citar a França em aspectos como refinados paladares,

sensibilidade estética, elegância e sofisticação que podem ser associados a uma gama

de produtos cujos atributos provem um a destas características: consumo sofisticado,

julgados pelos prazeres que proporcionam.
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As extensões da marca

Um dos mais importantes recursos que uma empresa possui são suas marcas. Na

oportunidade de alavancar o uso de seus recursos as empresas procuram estender

suas marcas em múltiplas categorias de produtos.

Como resultado inúmeras marcas hoje estão relacionadas a um portifólio de produtos.

Por exemplo podemos citar a marca de produtos alimentícios Parmalat estendida não

apenas a produtos derivados de leite, como foi introduzida no Brasil, mas a diversas

categorias tais como sucos, massas, molhos de tomate, etc ...

o problema é que embora o uso da extensão tem o poder de fortalacer a marca origem

ela pode também enfraquece-Ia ou até danifica-Ia irremediavelmente. A marca no

produto da linha estendida pode até sobreviver ao estrago causado ao produto original.

A preocupação dos estudos de marketing são quanto a poder mensurar esta capacidade

e identificar as extensões que acrescentam valor a marca original, preservando-a e até

fortalecendo-a.

A chave para isto é a associação obtida pelo produto origem de atributos

necessários para o produto estendido.

A associação a qualidade

o uso de uma marca de um produto como estratégia de posicionamento limita a

capacidade de seu uso para extensão. O ideal é que o consumidor observe no novo

produto o mesmo padrão de qualidade que ele percebe no produto de origem.
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o uso de marcas estabelecidas, cujo nome representa ao consumidor uma qualidade

percebida é uma boa maneira de transferir esta percepção a uma nova linha de

produtos.

De fato, o uso de nomes corporativos, como de empresas como Kodak, IBM, HP, e

Ford, como por exemplo, transfere a uma linha de produtos uma competência gerada

pelo padrão de qualidade de seus produtos e serviços.

A identificação da marca

Deve-se promover a identificação da marca com o novo produto para garantir o sucesso

de seu uso com uma nova linha de produtos. A identificação é importante pois promove

uma familiaridade do produto com a marca conhecida, obtendo-se portanto uma

vantagem mercadológica considerável, reduzindo-se em muito os custos de se criar

uma nova imagem para o novo produto.

o uso de marcas estabelecidas reduz o risco para o consumidor pois ele associa

credibilidade e o suporte de um nome conhecido a um novo produto.

o uso da extensão de uma marca bem administrado fortalece sua imagem e

providencia o seu reconhecimento e sua associação à novas classes de

produtos.
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Como promover a extensão

A extensão deve incorporar valor a o produto que a utiliza. O seu uso simplesmente,

sem acrescentar ao produto alguma característica de valor do produto de origem não

representa valor ao produto e portanto não atingirá o objetivo, não sendo valorizado pelo

consumidor final, que não se disporá a pagar um prêmio adicional pelo seu uso,

injustificando portanto a extensão.

Para que haja a identificação de valor o consumidor deve reconhecer na nova linha

atributos do produto origem. Para que haja esta transferência é necessário que exista

uma relação entre os dois produtos, tais como:

Transferência de Assets e Skills - A marca deve possuir os atributos necessários

ao uso exigido pela extensão e;

Completabilidade - O uso da extensão pode ser feito para linha de produtos

complementares. Esta transferência pode ser obtida pelo uso de atributos tangíveis ou

não.

Dada a força do impacto de suas marcas no market share que diversas empresas

desenvolveram uma estratégia de estender suas marcas a outras linhas de produtos.

Embora o busca seja por seu fortalecimento, devemos considerar três aspectos básicos

para que não ocorra o risco enfraquece-Ia:
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Quantas categorias de produtos posso atrelar a uma marca?

A colocação quanto ao número de produtos que ela suporta é baseada no aspecto que

a marca perde sua força e sua identidade proporcionalmente ao número de produtos

que ela é exposta.

Que nível de qualidade posso relacionar a cada produto?

Corresponde ao efeito da variação da qualidade nos produtos afiliados. As estratégias

de promover a extensão podem acabar obtendo um portifólio de produtos que possuem

uma variabilidade excessiva na qualidade. Este nível de variabilidade é a chave de para

o fortalecimento da extensão.

Qual o nível de relacionamento estes produtos devem ter entre si?

Refere-se ao relacionamento entre o produto origem (chamaremos assim o produto de

cuja marca é original) e os estendidos.

Pesquisas realizadas pelos autores junto ao consumidor revelam que a sua identificação

é positivamente maior quando o produto "casa" com o produto origem, ou seja, quão

maior é esta identificação entre as duas categorias de produtos. Este efeito é menor

para marcas origens de multiprodutos (marcas corporativas) do que as de um produto

só.

Concluímos que este efeito diminui ao longo da obtenção do sucesso em uma série de

categorias de produtos.
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Os autores Peter Dacin e Daniel Smith preocupados em medir estes três fatores

desenvolveram uma teoria para medir os seus efeitos. Descrevemos abaixo aspectos

relevantes do trabalho onde identificam os efeitos sobre a marca da extensão

promovida.

A força de uma marca

Apesar de já explorado na abordagem das associações a conceituação proposta pelos

autores onde identifica que a força da marca é resultado de associações ao produto e

ao comportamento do consumidor, estes são analisadas em aspectos diferentes a

proposta do Aa~ker, sendo avaliadas sob:

Favorabilidade das associações

A favorabilidade do consumidor a predisposição a marca é a base para todas as

associações e o centro de sua conceituação. Esta favorabilidade é obtida em termos de

qualidade que o consumidor associa a marca.

A abstração da associação

O consumidor relaciona um produto da marca a todos os produtos suportados a ela.

Este relacionamento incorpora suas características físicas e mensuráveis quanto a

fatores identificados por necessidades atendidas.

O processo de oferecer múltiplas categorias de produtos modifica ao consumidor o

significado original da marca, tornando-a mais abstrata. Por exemplo o ocorrido com a
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Honda, associada a motores originalmente e hoje a produtos de tecnologia de ponta e

movidos a motores de combustão.

A força da associação não se prejudica proporcionalmente ao nível de abstração que a

marca proporciona e abarca a nova linha. Quanto maior a abstração maior extendida ela

se torna. Exemplo: Sinônimo de Qualidade e Confiança - abstração obtida pelas marcas

japonesas no mercado mundial.

Conseqüentemente não há diluição de sua força se o consumidor pode abarcar a

mesma associação do produto origem a sua extensão.

Importante ressaltar que o julgamento do consumidor esta implícito na identificação de

capacidades que a empresa de origem do produto que pode ser repassada para esta

nova categoria. Se ele reconhecer esta capacitação não há o enfraquecimento quanto

promover a extensão.

Confiança do consumidor na associação

Além dos ítens abordados existe um aspecto forte a ser relacionado a força da marca. A

sua confiança do ponto de vista do consumidor.

A confiança é uma associação da diminuição do risco no processo de compra. Uma

marca forte gera uma forte confiança no consumidor ao adquiri-Ia.
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o sucesso em uma estratégia de extensão

Os autores pesquisados relacionam o sucesso em uma estratégia de extensão a

administração de alguns fatores:

A força relativa da marca do produto origem

Quando o produto origem é líder de mercado o consumidor irá associar favoravelmente

a liderança do produto origem a nova linha, transferindo-a. marcas bem posicionados

em relação ao market share promovem um maior sucesso em sua linha de extensão.

o valor simbólico da marca origem

A associação a símbolos e slogans são elementos chaves para a estrutura da memória

do consumidor, valendo-se de importância em seu processo de decisão durante a

compra. O seu uso posiciona a marca como um símbolo a determinados segmentos,

fortalecendo a sua imagem.

A associação por símbolos é mais oportuna de ser estendida do que o uso de

associações a produtos que não possuem um símbolo ou imagem (logotipo)

A ordem de entrada

A entrada em um mercado em primeiro lugar traz uma enorme vantagem competitiva e

auxilia o posicionamento do produto como líder. Este fenômeno é identificado também

em um processo de extensão, trazendo ao produto estendido vantagem competitiva.
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Os suportes a extensão

Como vimos a associação é o fator relevante ao sucesso da extensão. ítens como

suporte técnico, distribuição, promoções que existem na marca origem devem

permanecer e até serem enfatizados em um processo de extensão, principalmente na

fase inicial.

O tamanho da empresa e a sua competência

A utilização de mais recursos e uma maior capacitação também é responsável pelo

sucesso da extensão . A sua competência mercadológica, desenvolvimento de novos

produtos, eficiência nos processos de venda e vantagens na distribuição são a chave do

sucesso da implementação de uma estratégia de alavancar uma marca. Este fato gera

um estimulo positivo a promoção de extensões. A extensão de produtos da empresa

competentes têm uma maior probabilidade de transferir esta competência a suas

extensões.
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PARTE IV

ESTUDO DE CASO



Objetivo

A pesquisa qualitativa têm como objetivo a identificação e avaliação de valores

intangíveis percebidos pelo consumidor em produtos semelhantes, valores estes

representados pela marca que os diferencia, ou seja, o "Brand Equity" de cada um.

Selecionamos para isto uma empresa do setor textil que apresenta uma forte

identificação com .a estratégia estudada. O setor é um grande investidor em "Brand

Equity" por busca constantemente a diferenciação de seus produtos perante a

concorrência explorando a sua imagem do fabricante ou da marca.

Para o estudo selecionamos uma empresa de porte médio, que vêm promovendo desde

o início, consciente ou não, uma estratégia de diferenciação de seus produtos, com o

fortalecimento do "Brand Equity" de suas marcas, com investimentos maciços em

imagem. Conjuntamente, a empresa está promovendo uma estratégia de globalização

de seus produtos através de um processo de licenciamento de marcas

internacionalmente consagradas, com alto valor.

Como o objetivo do trabalho é identificar os atributos intangíveis percebidos pelo-/

consumidor, escolhemos promover uma pesquisa a grupos de consumidores, para que

fossem identificados quais são aqueles atributos mais representativos, ou seja, o

conjunto de associações que a marca promove, mas também avaliarmos as marcas

junto a preferência dos entrevistados, posicionando-as em cada segmento apresentado.
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Apresentação da empresa

Fundada pelo jovem Humberto Nastari, em 1987, principal acionista, a Ocean Tropical

, mais conhecida como PAKALOLO, nome de sua principal marca, é uma empresa

do setor téxtil, de porte médio, que atua conjuntamente nos ramos de confecção e

varejo de moda jovem, líder em seu segmento de atuação e disposta a conquistar uma

fatia maior de um mercado que hoje movimenta no Brasil a cifra de US$ 21,7 bilhões de

dólares ano (fonte Abravest - 94).

No ano de 94 a empresa movimentou cerca de US$ 25 milhões de dólares na produção

e comercialização, de cerca de 2,6 milhões de peças, de produtos seus e de terceiros.

Suas principais marcas são: Pakalolo - direcionada a segmento de vestuário infantil e

feminino; Body for Sure - direcionada a moda jovem de uso em academias, e as

marcas americanas recém licenciadas Side Out direcionadas ao segmento academia

masculino (mal explorado pela marca Body for Sure ) e O'neill direcionada ao segmento

masculino jovem.

Contando com espiríto empreendedor de seu dono e o apoio de uma equipe de 8

profissionais, a Pakalolo possui hoje 17,4 mil m2 em estrutura fabril, subdivididos em

malharia, estamparia, bordados e tinturaria, 2.000 empregados, uma rede de 44 lojas

próprias, sendo 4 delas no exterior e 72 lojas franqueadas.

o mercado internacional é atendido por lojas em Cascais (Portugal), Montevideo e

Bueno Aires, para onde são fornecidas 200 mil peças ano. Através do sistema de

franquias a empresa prevê a abertura de mais 12 lojas, inclusive em mercados bem

concorridos, a Suiça e o Japão.
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Tudo isto sustentado por uma estratégia de fortalecimento da imagem da empresa junto

ao consumidor, como disse Humberto em entrevista a revista Franchising :

"Temos um produto de qualidade, uma imagem consolidada e principalmente fidelidade

para com o nosso público. Não abrimos mão da identidade que o consumidor sente com

a etiqueta. Dos teenegers e adultos esportistas, da linha babya linha aeróbica. "

A linha de produtos

A Pakalolo, desde a sua criação percebeu que para se destacar em um ramo tão

concorrido deveria oferecer algo mais aos consumidores. Este algo mais foi identificado

como uma qualidade adcional em produtos já disponíveis pela concorrência. Para o

desenvolvimento desta qualidade procurou por fornecedores que atendessem as suas

necessidades, mas encontrou em seu caminho muito dificuldade. Para superar esta

dificuldade a medida foi de quando e onde possível verticalizar-se, tornando hoje uma

empresa totalmente verlicalizada dentro de sua principal linha de produtos, a malha.

Atualmente a empresa responde por todo o processo de produção, distribuição e

comercialização: a concepção do produto, em sua área de criação, a confecção da

malha, em teares próprios, o tingimento dos fios, o corte, e os acabamentos como os

bordados e a estamparia. Tudo informatizado com o que há de mais atual dentro da

indústria de confecções.

o forte de sua linha de produtos são os itens de malhas de algodão, tshirts,

moletons, meias e acessórios, respondendo por 40% do faturamento.
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Reproduzimos abaixo o percentual de cada grupo de produtos em relação ao seu

faturamento de 94:

Item %

Confecção eróorla 46
Acessórios 5

Malharia 41
Confeccão terceiros 36
Acessórios 7

Calcados 3
Tecidos Planos Cieans. etc) 26
Outros 18

A nova estratégia: A globalizacão

A Pakalolo já deslumbrou novos horizontes no seu setor de atuação, atraída pelas

oportunidades oferecidas com a abertura e estabilização da economia, a implementação

do Mercosul e o acesso a mercados como Europa, EUA e o Japão.

Preocupados com o avanço de empresas multi nacionais no setor brasileiro , a empresa

vêm promovendo, a pouco mais de um ano, aquisições de licenças de uso de marcas

internacionalmente consolidadas, como enfatiza seu gerente de Marketing, Renato

Orfaly: "Temos como objetivo entrer-ne era da globalização. As aquisições das licenças-,
promovem à empresa oportunidade de entrar em contato com as tendências mundias do

setor, tanto no nível do design quanto no uso de novas matérias primas, implementação

~(
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de novos processos e tecnologias e promove o intercâmbio indispensável ao acesso aos

mercados internacionais. "

As duas licenças adquiridas, a Side Out, marca de produtos masculinos esportivos

americanos e a O'neill, marca consolidada mundialmente em artigos de uso para surf,

ou moda jovem masculina promoverão a empresa, através de seus licenciadores, a

oportunidade ao acesso de novos mercados, pois os produtos destas empresas, de

linha mundial podem e o são produzidos pelos seus diversos licenciados e fornecedores.

Além de que as empresas licenciadoras investem valores vultuosos em publicidade, o

que fortalece em muito a imagem da marca, e fornecem ao licenciado todo o apoio

necessário a produção e comercialização de sua linha mundial.

A metodologia aplicada .'A pesquisa junto ao consumidor

Objetivo: identificar os atributos intangíveis relacionados a marca apresentada.

Para avaliarmos a estratégia de posicionamento já consolidada pela empresa analisada

e sua necessidade de desenvolver novas marcas, objetivando atingir segmentos

explorados pela concorrência, e a persepção do consumidor de atributos e significados

das marcas apresentadas, produzidos por associação de imagem, promovemos uma

pesquisa junto a grupos distintos de consumidores.

A pesquisa abrangeu dois grupos, de seis pessoas cada, de faixas etárias distintas, e a

apresentação de quatro produtos semelhantes entre si, mas de marcas diferentes:

Forum, Hering, O'neill e Pakalolo (duas delas, a Pakalolo e O'neill, da empresa

apresentada).
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Os indivíduos foram selecionados na classe B, média alta, entre homens e mulheres, de

idades entre 15 a 25 anos, grupo I e 25 a 35 anos, grupo 11.

A cada individuo foi apresentado um questionário dividido em três fases (reproduzido

nos anexos):

18 . Identificação de atributos percebidos na marca

28 . Personificação: a marca apresentada como indivíduo

38 . Personificação: de como o individuo marca vê o consumidor.

Para cada fase, aos grupos distintos, foram apresentados quatro produtos idênticos:

uma camiseta nova, de malha penteada, branca, de algodão, com mangas curtas, lisa,

resumidamente uma camiseta branca básica, daquelas de uso diário.

A marca do produto é identificada através de logotipo aplicado na altura do peito,

próximos ao braço direito. Todas elas possuem a etiqueta da marca do produto. O

objetivo é não diferenciar o produto por atributos tangíveis, pois os quatro exemplos de

produtos são praticamente idênticos.

o processo

Primeiro foi explicitado aos participantes o objetivo de discutirmos o conceito de marca,

reações e atitudes em relação ao produto apresentado.

Após o contato com os produtos, desenvolveram-se as seguintes atividades:

Fase I

• O consumidor foi solicitado a atribuir notas de O a 10 para 10 atributos percebidos

pré-selecionados, descrito em um formulário padrão: beleza, estilo, conforto,
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durabilidade, flexibilidade de uso, esportividade, praticidade, grau de elitismo ou

popularidade, atualidade, sensualidade.

• O consumidor foi solicitado a definir um preço, dentro de uma escala de O a 10 para

os produtos expostos.

• O consumidor foi solicitado a definir uma nota de qualidade, na mesma escala de O a

10, para os produtos expostos.

Fase 11

• O consumidor participou de uma dinâmica de grupo onde lhe foi solicitado uma

descrição de sua interpretação a cada marca apresentada relacionando-a um

personagem e de como ele, o personagem o visualizava. (Uso da técnica de

personificação).

A seguir apresentaremos os resultados coletados, tabulados de forma a proporcionar

uma análise destes atributos em relação a cada marca e extrairmos conclusões

validando as idéias apresentadas.
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Fase I - A análise dos atributos percebidos

Atributo Forum Hering O'neill Pakalolo

1. Beleza 84 59 45 66

2. Estilo 76 60 49 75

3. Conforto 86 84 72 77

4. Durabilidade 80 68 67 77

5. Flexibilidade de uso 90 80 53 71

6. Esportividade 63 76 77 77

7. Praticidade de uso 94 82 60 70

8. Grau Elitismo (+)/ Popularidade (-) 95 54 65 69

9. Atualidade 93 74 61 70

10.Sensualidade 88 71 47 76

A cada marca selecionamos os três principais atributos agregados ao produto, portanto:

Forum - elitismo, praticidade de uso e atualidade.

Hering - conforto, praticidade e flexibilidade.

O'neill - esportividade, conforto, durabilidade.

Pakalolo - esportividade, conforto, durabilidade.

Na análise do price-premium e da qualidade percebida é mais interessante classificá-Ias

por ordem decrescente, ou seja, por qual o consumidor esta disposto a pagar mais e

. onde ele percebe mais qualidade.
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Marca Preço relativo

Forum 9

Hering 7

O'neill 6

Pakalolo 6

Marca Qualidade Percebida

Forum 9

Pakalolo 8

Hering 8

O'neill 6

As marcas Forum e para a nossa surpresa, Hering foram as que obteram os maiores

price-premium, e a Forum e empatadas as marcas Hering e Pakalolo no aspecto da

qualidade percebida.

Ressaltamos que as diferenças apresentadas são realmente relativas a aspectos

psicológicos, de como o consumidor os avalia em relação a marca de sua origem e não

por atributos fisicamente comprováveis, pois as peças apresentadas eram

extremamente semelhantes entre si e o contato com o consumidor (tato) superficial.

A técnica de personificação

Identificar a marca com uma personalidade, ou seja, atribuí-Ias qualidades humanas ou

até uma figura característica, ou até a sua associação a um animal, outro produto, etc ...
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Parte 11

Grupo I - faixa etária 15 a 25 anos.

Marca Como é o personagem camiseta? Como o personagem vê
você?

Forum Homem, jovem (até 20 anos), rico, Com superioridade
eleoante, "faz bem tudo Que faz"

Hering Homem/Mulher , indiferente, simples, Com igualdade
jovem, calmo, retraído.

O'neill Homem, jovem, esportista (surfista, Com pouca identificação, um
skatista, gosta de esportes em gerai), pouco de desprezo
classe média superior, bonito ("muito
bonito"). .

Pakalolo Criança, mulher, classe média, bonita, Boa amiga, um pouco mais
divertida, ateare. madura.

Grupo 11- faixa etária 25 a 35 anos

Marca Como é o personagem camiseta? Como o personagem vê
você?

Forum Homem/Mulher, jovem, bem sucedido Com igualdade
profissionalmente, rico, culto, mantém a a
forma física, gosto refinado.

Hering Mulher, jovem, prática, dinâmica, simples, Um pouco de superioridade
despojada, sem compromissos.

O'neill Homem, jovem « 20 anos), classe média, Um careta
estudante (não muito), esportista, radical
(cabelo comprido, brinco, tatuagem)

Pakalolo Mulher, jovem « 15 anos), dependente, Uma tia ou tio de seus pais
procura afirmação: turma, amigos, etc. Boa
filha, amiga, aluna, preocupada com a
aparência como referência de valores.

Qbservamos que as marcas Pakalolo e Q'neill são melhores aceitas pelos consumidores

da faixa etária de 15 a 25 anos, onde a Pakalolo é melhor aceita pelas meninas e a

marca Q'neill pelos meninos.

As marcas Forum e Hering ~ão bem aceitas pela outra faixa, de 25 a 35 anos, embora

foi colocado em depoimentos que esta faixa visualiza seus filhos e sobrinhos com as

camisetas Q'neill e Pakalolo.
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A marca Forum é vista melhor por pessoas de maior poder aquisitivo, pois representa o

produto mais elitizado. O interessante foi observar que a marca Hering é bem aceita na

faixa 25 a 35 anos, vista como uma imagem de desprendimento e não como um produto

popular.

A orientação ao posicionamento

Para orientar um posicionamento da marca O'neill, podemos afirmar que ela é bem

aceita nas faixas de 15 a 25 anos, com a preferência do sexo masculino, que a vê como

um jovem surfista, radical, esportista.

Devemos ressaltar que apesar da marca O'neill ser pouco divulgada e a camiseta

apresentar um simples logotipo, o apelo do surf, esporte é muito forte em sua imagem,

devendo realmente ser explorado se o segmento almejado for o de moda jovem

masculina.

O posicionamento endereçado ao consumidor mais elitizado não é atingido por nenhuma

das marcas da Pakalolo, e cabe ressaltar, muito bem representado pela Forum, que

consegue atender ao público mais velho, com uma imagem de um produto jovem,

sofisticado mas não excessivamente, disposto a pagar por ela 40% de price-premium

(em uma avaliação superficial, fora do contexto da análise).

Os dados obtidos pelas entrevistas estão demonstrados em tabelas e gráficos

reproduzidos nos anexos. A dinâmica de grupo, que muito enriqueceu o trabalho foi

gravada em video, e caso do interesse do leitor esta disponível junto com toda

documentação.
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PARTE V

CONCLUSÕES



buscando o posicionamento de seus produtos e serviços, em programas que elevem-na

junto ao seu consumidor final.

A dificuldade em estabelecermos valores a ativos tão representativos como aqueles

descritos no trabalho apresentado é que leva os estudiosos a investirem em pesquisas e

estudos sobre a melhor forma de como quantifica-Ios e qualifica-los, fornecendo aos

administradores instrumentos capazes de auxiliar a uma melhor tomada de decisão.

Limitações e Restrições

Cabe ressaltarmos o carácter explorativo e a natureza qualitativa do presente,

impedindo de inferirmos conclusões mais profundas do que aquelas apresentadas. Daí

porque será conveniente direcionar pesquisas tomando-as conclusões emergidas desse

estudo, apenas como hipóteses para trabalhos investigativos.
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Conclusões

o objetivo de comprovarmos que os investimentos em imagem, ou seja, o "Brand

Equity" de nossos produtos, são responsáveis por uma diferenciação junto ao

consumidor foram atingidos e ilustrados através de um estudo prático, e nos auxilia a

compreender a teoria apresentada.

o valor da marca é ligado diretamente a uma estratégia de negócio, devendo portanto

coagir com os demais fatores que definem a estratégia da empresa.

A importância do direcionamento estratégico pode ser definida como pré-requisito para o

desenvolvimento do valor na imagem de seus produtos sintetizada em:

• Alto grau de competividade e envolvimento da empresa em seu segmento;

• A definição de um posicionamento mercadológico para melhor explorar a imagem

junto ao consumidor.

Inúmeros são os investimentos que podem ser identificados como fatores de sucesso

em "brand equity" : investimentos em capacitações, desenvolvimento de um padrão

superior de qualidade, investimentos em tecnologia e P&D.

A imagem que as empresas agregam a seus produtos, seja na imagem corporativa, seja

na imagem de suas marcas é a lição mais importante que podemos extrair do trabalho

apresentado.

Como já foi extensamente explorada, a responsabilidade dos administradores de

empresas em valoriza-Ia através de não apenas investimentos em ativos, como a

compra de equipamentos , mas também com a aplicação de programas estratégicos
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ANEXOS



Produto A
TOTAl DE 'IIoSI

AtribUtos G1H1 G1H2 G1H3 G1F1 G1F2 G1F3 G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 PONTOS TOTAL
Beleza 10 10 10 10 10 1 8 8 9 10 7 8 101 84.2%
Estilo 3 2 10 8 9 7 7 9 10 10 9 8 92 78.7%
Conforto 10 10 10 9 10 7 10 8 8 5 9 8 104 88.7%
Durabilidade 10 10 10 9 10 6 7 8 7 4 8 7 96 80.0%
FJexlbllldade 10 10 9 8 10 7 9 9 9 9 10 8 108 90.00/0
Esportlvklade 7 1 7 8 5 7 7 8 6 7 8 5 76 83.3%
Praticidade 10 10 10 10 10 9 10 8 9 9 10 8 113 94.2%
Grau de ElltIsmolPopUlartclade 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 8 115 95.8%
Atualidade PercebIda 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 8 112 93.3%
Sensualidade 10 10 10 10 10 8 3 9 9 10 9 8 106 88.3%
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ProdutoS
TOTAL DE %51

AtrIbutos G1H1 G1H2 G1H3 G1F1 G1F2 G1F3 G~H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 PONTOS TOTAL
Beleza 5 6 6 6 3 9 4 7 5 9 6 5 71 59.2%
estilo 4 1 5 6 3 9 5 7 8 9 10 5 72 80.0%
Conforto 7 6 9 7 9 9 10 7 10 10 9 8 101 84.2%
Durabilidade 9 9 9 4 4 2 5 9 8 7 10 6 82 88.3%
FlexlblRdade 6 5 7 10 9 10 5 8 10 10 10 6 96 80.0%
Esportlvldade 8 3 10 6 9 8 7 7 7 9 10 8 92 78.7%
Praticidade 7 5 9 4 9 10 10 7 10 10 10 8 99 82.5%
Grau de ElltIsmolPopUlarldade 9 9 9 7 9 8 2 6 2 2 O 2 65 54.2%
Atualidade Percebida 8 8 8 7 10 9 1 7 10 5 10 6 89 74.2%
Sensualidade 7 8 8 8 6 9 O 6 10 7 10 7 86 71.7%

DIMENSOES DO PRODUTO B



Produto C
TOTAL DE %91

Atributos G1H1 G1H2 G1H3 G1F1 G1F2 G1F3 G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 PONTOS TOTAL
Beleza 7 7 7 4 6 O 3 4 3 3 5 6 55 45.8%
EstIlo 7 8 7 5 6 1 5 5 1 3 5 6 59 49.2%
Conforto 8 7 6 10 5 10 10 5 7 2 9 8 87 12.6%
OUrablHdade 8 8 6 7 6 9 6 5 4 9 8 5 81 67.6%
Flexibilidade 7 7 5 5 8 8 6 3 4 1 1; 5 64 &3.3%
EsportlVldade 10 9 5 5 2 9 7 9 8 10 10 9 93 77.6%
PraUcldade 9 9 7 2 9 5 10 4 1 3 fi 8 73 80.8%
Grau de ElltlsmolPOpularldade 8 8 8 3 9 9 9 5 5 3 5 7 79 66.8%
AtuaHdade Percebida 5 9 9 4 7 8 5 5 3 10 3 6 74 61.7%
Sensualidade 8 9 7 1 5 7 1 5 5 O 2 7 57 47.6%
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Produto O
TOTAL DE %81

Atributos G1H1 G1H2 G1H3 G1F1 G1F2 G1F3 G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 PONTOS TOTAL
Beleza 6 3 5 9 9 10 5 6 8 8 6 5 80 86.7%
EstI\O 10 5 6 8 10 10 5 6 9 8 7 6 90 75.0%
Conforto 9 5 7 8 5 8 10 6 9 9 9 8 93 77.5%
Durabilidade 7 7 3 8 10 10 8 7 9 10 9 5 93 77.5%
FlexJblDdade 8 4 8 7 6 9 6 6 9 8 7 8 86 71.7%
Esportlvldade 9 8 3 10 10 10 7 8 7 8 9 4 93 77.5%
Praticidade 8 6 5 10 5 8 10 5 5 7 7 8 84 70.0%
Grau de ElltllmO/Popularldade 7 7 7 9 1 7 8 7 6 9 6 7 83 69.2%
AtuaHdade Percebida 9 7 7 8 9 7 5 6 9 6 5 6 84 70.0%
Sensualidade 9 7 9 9 9 10 6 7 8 9 5 4 92 76.7%
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CONSOLIDADO DAS MARCAS DENTRE AS DIVERSAS DIMENSOES I
Atributos A B C D A B C D

Beleza 101 71 55 80 811% 59% '16% 137%

Estilo g~ 7! 59 90 7"1% 60% 49'% 75%

Conforto 104 101 87 93 87% 84% B"/., 78"k

Durabilidade se 82 '31 9:) BO% 68% 68% 78"k

Flexibilidade 108 96 f-I 85 ~O% 80% 5:~% 72%

Esportlvldade 76 92 93 93 6:~,% Tf% 78"/0 78"k

Praticidade 1'13 99 7'3 8<1 9-1% 83'l', 61% 70%

Grau de Elitlsmo/Popularldade 115 65 79 83 96% 5-1% 613% 69%

Atualidade Percebida 1'12 89 74 8'1 93% 74% (;2% 70%

Sensualidade 106 86 57 92 8:3% "12''10 '18% 71%

TOTAL DE PONTOS 1023 853 722 87f, 2-5% 71% 60% 73%

COMPARATIVO ENTRE AS MARCAS

,--,---_._-----_ .._---_._-----_._-----------------------------------



CONSOLIDADO AVALIAÇ O PREÇO DAS MARCAS

MARCA G1H1 G1H2 G1H3 G1F1 G1F2 G1F3 G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 MEDIA

A 10 9 9 10 10 B 10 10 9 B B 9

B 5 7 5 6 9 9 5 7 10 5 4 7

C 7 B 7 4 4 6 6 5 3 6 6 6

D B 1 6 9 5 10 6 6 B 6 4 6

CONSOLIDADO AVALlAÇAo QUALIDADE PERCEBIDA

G1H1 G1H2 G1H3 G1F1 G1F2 G1F3 G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 M DIA
MARCA 10 B 7 9 9 B 8 910A

7 9 B 10 10 5 85B
799 6 5 6 3 5 6 6

6 B BC 9 10 7 B B8 9D

COMPARATIVO ENTRE AS MARCAS



CONSOUDADO AVAUAÇAO PREÇO DAS MARCAS ORUPO I

IMARCA 01H1 G1H2 01H3 01F1 G1F2 01F3 MEDIA
A 10 9 9 10 10 8 9
B 5 7 5 6 9 9 7
C 7 8 7 4 4 6 6
D 8 1 6 9 5 10 7

CONSOUDADO AVAUAÇAo QUAUDADE PERCEBIDA ORUPO I

MARCA 01H1 01H2 01H3 01F1 01F2 01F3 MEDIA
A 10 9 10 9 10 8 9
B 5 6 7 7 7 9 7
C 7 9 9 7 6 5 7
D 8 7 9 9 9 10 9
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CONSOUDADO AVAUAÇAO PREÇO DAS MARCAS GRUPO n

MARCA G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 M--e-DIA

A 10 10 9 10 8 9
B 5 7 10 6 4 6
C 6 5 3 4 6 5
D 6 6 8 9 4 7

CONSOUDADO AVAUAÇAo QUALIDADE PERCEBIDA GRUPO.

MARCA G2H1 G2H2 G2H3 G2F1 G2F2 G2F3 MEDIA
A 7 9 9 8 8 8
B 8 10 10 5 8
C 6 3 5 6 5
D 7 8 8 6 8 7
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Brand Equity - o valor da marca - Pesquisa Aplicada

Identificação do consumidor: Produto: A B C O

Nome: Idade:

Profissão: grau de escolaridade:

Pratica esportes: _ sim _ não Viaja: _ sim _ não

Sexo:_F_M ?

Você conhece as marcas? DTodas O 3 ou 2 delas 01 ou nenhuma

Você entendeu a proposta do trabalho? OSim ONão

Fase I

Pedimos que você classifique o produto apresentado em uma escala de O a

10 I ãem re aç; o a:

Atributo Escala

1.Beleza 01 2345678910

2. Estilo 01 2345678910

3. Conforto 01 2345678910

4. Durabilidade 012345678910

5. Flexibilidadede uso O 12 345 678 9 10

6. Esportividade 01 2345678910

7. Praticidadede uso 012345678910

8. GrauElitismo(+)/ Popularidade(-) 01 2345678910

9.Atualidade 012345678910

10.Sensualidade 01 2345678910

Se o preço máximo do produto fosse de R$ 10 em uma escala de R$ O a R$

10 quanto você estaria disposto a pagar por ele? R$

Se a avaliação fosse sobre qualidade de O a 10 que nota você daria? _



Fase 11

Dinâmica de grupo

Agora vamos fazer um esforço de imaginação. Este é um teste tradicional

em mentalização que pressupões pessoas criativas. Você é convidado a

explorar a personalidade da marca. Podemos começar?

Se o produto A fosse um personagem como ele seria?

Se o produto B fosse um personagem como ele seria?

Se o produto C fosse um personagem como ele seria?

Se o produto D fosse um personagem como ele seria?



Fase 111

Dinâmica de grupo

Agora que identificamos o tipo de pessoa que representa a marca

gostaríamos de saber que tipo de pessoa ela vê em você?

Se o produto A fosse um personagem como ele vería você?

Se o produto B fosse um personagem como ele vería você?

Se o produto C fosse um personagem como ele veria você?

Se o produto D fosse um personagem como ele veria você?


