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RESUMO 

 
 
 

PIRES, Ordiley Nixon. Escopo e posicionamento de marca em uma franquia de moda em 

Belo Horizonte. 125 fl. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração Profissional) – 
Fundação Cultural Pedro Leopoldo, Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo, 
Pedro Leopoldo, 2013. 
 
Com o objetivo de verificar a congruência do posicionamento da marca de uma franquia de 
moda em Belo Horizonte, sob o ponto de vista do franqueador, do franqueado, dos gerentes e 
daquele percebido por seus vendedores segundo observado pelos consumidores, a partir da 
identificação das características-atributos, benefícios, associações, distinção e lealdade à 
marca, propostos por seu franqueador para o seu posicionamento, este estudo baseou-se na 
comparação do nível de congruência nas cinco dimensões do modelo de Escopo e 
Posicionamento de Marca – EPM (Tavares, 2008). Dividir a frase, que está extensa. Desta 
forma, com metodologia centrada em estudo de caso e baseada em construtos e indicadores, 
buscou-se investigar a existência de congruência entre o que se pretendeu estabelecer no 
escopo e posicionamento da marca investigada e o que é percebido por seus consumidores. 
Ao encerramento deste estudo, confirmou-se a existência de congruência, conforme atestado 
tanto pela análise estatística (mensuração quantitativa) como pela análise de conteúdo 
(avaliação qualitativa) que, confrontadas, resultaram na sua predominância sobre os sinais de 
incongruência detectados em alguns construtos, ressaltando-se a importância dos resultados 
da avaliação qualitativa que propiciaram a eliminação das dúvidas fomentadas pela 
mensuração quantitativa. 
 
Palavras-chave: marca, escopo, posicionamento, franquia, marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ABSTRACT  

 
 

PIRES, Ordiley Nixon. Scope and positioning of a fashion brand franchise in Belo Horizonte. 
126 pages. 2013. Dissertation (Master in Professional Administration) – Fundação Cultural 
Pedro Leopoldo, Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, 2013. 
 
The aim of this body of work is to verify the conformity of the positioning of a fashion brand 
franchise in Belo Horizonte. This research was conducted from a perspective of the 
franchiser, franchisee, managers and of that perceived by their sales assistants as observed by 
the consumers, as a result of the identification of its features, benefits, commonalities, 
distinctions and brand loyalty. Those characteristics were proposed by its franchiser for the 
brand positioning. This study is based on the comparison conformity level of the five 
dimensions of the Escopo e Posicionamento de Marca – EPM [Scope model and brand 
positioning] (Tavares, 2008). Thus this paper scrutinizes the existence of conformity between 
what was aimed at the scope’s establishment and brand positioning of the franchise and what 
is perceived by its consumers. According to the data presented throughout this study, 
conformity is proved as demonstrated by both statistical analysis (quantitative measurement) 
and content analysis (qualitative evaluation). The outcome of this evaluation demonstrated 
predominantly the coherence on some foreseen concepts, mainly the importance of the results 
of the qualitative evaluation which favored the obliteration of the doubts fostered by 
quantitative measurement. 
 
Keywords: brand, scope, positioning, franchise, marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 
Em um cenário econômico global cada vez mais competitivo, marcado por uma 

concorrência de mercado agressiva, desafios econômicos dominam o panorama nacional e 

internacional, haja vista as diversas crises que, nos últimos 30 anos, atingem os países, 

impondo mudanças significativas, principalmente no sistema financeiro internacional, 

afetando o comércio global e, consequentemente, as economias nacionais (PIMENTEL, 

2010). 

 Considerando que, em termos conceituais, o equilíbrio de mercado é estabelecido pela 

importância dos vários atores que nele atuam, garantindo-se pela concorrência, ou seja, pela 

possibilidade da existência de muitos produtores a ofertar uma variedade de produtos a um 

universo de consumidores, permitindo-se a existência de uma opção que funcione como 

determinante na fixação do justo valor da mercadoria (SANTOS, 2001, p. 14), alternativas 

empresariais são pensadas e colocadas em prática, de forma a permitir às empresas alcançar o 

necessário grau de competividade assegurador de sua sobrevivência no mercado.  

Dentre as alternativas viabilizadas, a franquia (ou franchising) consegue estabelecer-se 

“como uma das mais garantidas estratégias de fazer negócios no Brasil” (PLÁ, 2001), 

aliando-se ao projeto do empreendedor que deseja expandir rapidamente as operações de sua 

empresa sem grandes investimentos, e ao sonho dos empreendedores potenciais que almejam 

um negócio próprio com um mínimo de investimento e de riscos. 

 Contudo, segundo PLÁ (2001, p. 15), “para que o franchising exista e funcione de 

forma eficaz é essencial que as empresas franqueadoras desenvolvam um sistema 

[empresarial] sólido, não apenas capaz de dar suporte a todos os franqueadores na 

administração de suas franquias, mas também apto a atender à demanda dos consumidores”. 

Neste sentido, importante destacar que: 

 
o franchising veio beneficiar o consumidor, levando a todos os cantos do mundo 
sistemas de comercialização de produtos e serviços de ponta, de sucesso, a custos 
adequados, independentemente da praça e, em consequência, a imagem de confiança 
e qualidade do franqueador, com padrão de atendimento a preços justos. [...] No 
Brasil, em regiões mais distantes dos principais centros consumidores reduz-se a 
relação custo/benefício dos produtos ou serviços, [aumentando] a conveniência da 
compra (MAURO, 1999, p. 16-17).  

 

E sendo a franquia “um sistema de distribuição de produtos, tecnologia e/ou serviços, 

que estabelece a concessão de direito do franqueador ao franqueado de explorar seu  conceito, 

know how e marca, mediante uma contraprestação financeira” (PLÁ, 2001, p. 17), esta se 



  

converte no elemento-chave para a conquista do consumidor, impondo-se de forma 

impactante no contexto mercadológico, e isto porque constitui um dos elementos que a 

empresa utiliza nas estratégias para diferenciar sua oferta. 

Desta forma, é através da marca, que as empresas procuram ser as únicas no 

atendimento às expectativas de grupos de consumidores específicos. Neste sentido,  

 
O consumidor é, sem dúvida, o mais importante [dos] públicos. Daí a importância do 
significado da marca para ele. O valor da marca para qualquer outro tipo de público 
decorre do valor que ela tem para o consumidor. Ele é o ponto de partida das 
atividades mercadológicas e norte para todas as ações da empresa. Torna-se 
importante conhecer o que a marca significa em sua mente, o que representa em 
termos de valor, como esse valor é materializado em comportamento de compra e de 
consumo e como é transferido para os demais públicos (TAVARES, 2008, p. 25). 

 

Assim, explica Tavares (2008, p. 73-74), se querem ser realmente bem-sucedidas, as 

empresas devem atender aos anseios do consumidor, que tanto vê a marca como um conjunto 

de características e atributos como uma expectativa de benefícios e um conjunto de 

associações. “É por meio da marca que ele espera obter um valor superior para o seu esforço 

na busca de um bem ou serviço”. Desta forma, 

 
A força da marca baseia-se na relação entre o valor percebido e o risco incorrido em 
sua aquisição. A diferença entre valor e risco é o nível de confiança. O consumidor 
decide pela marca que proporciona maior relação de valor percebido em face do risco 
incorrido em sua aquisição, comparativamente a essa mesma relação das ofertas 
concorrentes, mediada pelo preço (TAVARES, 2008, p. 265).  

 

Tal percepção de valor, segundo Tavares (2008, p. 179-180), aponta para a 

importância do posicionamento da marca no mercado, a partir da definição da forma “como a 

marca corporativa e a de suas ofertas devem ser percebidas em suas características 

compartilhadas com o setor ou categoria a que pertencem e suas características únicas”. Para 

o autor, “o posicionamento corresponde ao ato de vincular uma faceta da marca a algum 

ponto de referência relacionado ao que o consumidor valoriza para a satisfação de suas 

expectativas, necessidades e desejos”. 

Neste sentido, o autor explica: “Às vezes, o consumidor considera que o bem foi 

incapaz de fornecer-lhe o significado idealizado. Seu esforço se estenderá de seu descarte à 

busca e compra de outro para satisfazer-lhe” (TAVARES, 2008, p. 294-295). Por isso, 

segundo Machado (1999, p. 67) o estabelecimento de relacionamento duradouro com a marca 

depende da entrega de valor ao consumidor, de forma que ele sinta-se satisfeito, criando-se 

um círculo virtuoso.  



  

Nesse processo, chama a atenção a questão do simbolismo dos bens de consumo, 

geralmente gerador de questionamentos na perspectiva do consumidor. Segundo Tavares 

(2008, p. 309), “a compra dos bens de consumo orientada por seu significado simbólico tem a 

ver com a identidade e o autoconceito do indivíduo e sua imagem em suas relações com o 

grupo” ao qual pertence. 

Em vista desse valor simbólico, “nos países ocidentais, nos mercados saturados, agora 

é o imaterial que move o consumo. O que leva a renovar as compras é mais o design do 

produto, o conceito que o anima, a mudança das formas e linhas e a marca, e menos a sua 

qualidade” (KAPFERER, 2004, p. 20). 

E no centro desta perspectiva de valor, o posicionamento da marca destaca-se como “o 

ato de planejar a oferta e a imagem da empresa de modo que ela ocupe um lugar distinto e 

valorizado na mente dos clientes-alvo”, haja vista que “a forma como o consumidor vê a 

marca é, na verdade, o posicionamento dessa no mercado (KOTLER, ARMSTRONG 2003, p. 

284). 

Isto posto, tendo como objeto de estudo o escopo e o posicionamento da marca Colcci 

no mercado consumidor por meio do sistema de franquia, a partir do exame minucioso dos 

fatores que vêm determinando a aprovação de seus produtos pelos consumidores, com ênfase 

para o seu impacto no mercado da moda, por meio da metodologia de Escopo e 

Posicionamento da Marca (EPM) elaborada por Tavares (2008), buscar-se-á verificar como a 

Colcci se posiciona no mercado com a sua variada linha de produtos, tanto na ótica do gestor 

franqueador como na ótica dos gestores e vendedores das lojas franqueadas. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Desta forma, com foco no escopo e posicionamento da marca Colcci no mercado pelo 

sistema de franquia, visando comprovar a importância de sua presença no mercado da moda, 

este estudo pretende responder à seguinte questão de pesquisa: existe congruência entre o que 

é estabelecido pelo franqueador e franqueado de uma franquia de moda em relação às 

características-atributos, associações, benefícios, distinção e lealdade à marca e o que é 

percebido por seus gerentes e vendedores? 

Tal questão desdobra-se em questionamentos sobre os fatores que interferem na 

criação, expansão e permanência de uma marca no mercado, considerando-se a afirmação de 

sua imagem por meio da assimilação, pelo consumidor, de seus atributos de natureza 

intrínseca e extrínseca e dos benefícios deles advindos. 



  

 

1.2 Objetivos 

 

Pretende-se, com este estudo, responder ao problema da pesquisa, norteando-se pela 

hipótese: para o sucesso de uma marca é fundamental que haja coerência sobre o que se 

pretendeu estabelecer em seu escopo e posicionamento. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a congruência do posicionamento da marca de uma franquia de moda em 

Belo Horizonte, sob a ótica do franqueador e do franqueado e daquele percebido por seus 

gerentes e vendedores, a partir da identificação das características-atributos, benefícios, 

associações, distinção e lealdade à marca, propostos por seu franqueador para o seu 

posicionamento. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1 identificar as características, atributos, benefícios, associações e distinção e 

lealdade; e 
 

2 comparar o nível de congruência nas cinco dimensões do modelo de Escopo e 

Posicionamento de Marca – EPM, de acordo com a visão do franqueador e dos 

franqueados de uma franquia de moda em Belo Horizonte-MG. 

 

1.3 Delimitação teórica 

 

Com vistas a definir o escopo e o posicionamento de marcas de bens e serviços, 

Tavares (2008) propõe um flexível modelo de avaliação, a partir da comparação de percepção 

dos seguintes elementos da marca: (a) características; (b) atributos; (c) benefícios; e (d) 

associações e distinções. Tal modelo, denominado Modelo de Escopo e Posicionamento de 

Marca (EPM) (FIG. 1), vem sendo aplicado a serviços, bens de consumo e varejo, tanto na 

perspectiva da empresa como dos consumidores.  

 



  

 
    
       FIGURA 1 – Escopo e Posicionamento da Marca (EPM)  
       Fonte: GUIMARÃES, 2010, p. 53. 

 

O referido método, segundo Tavares (2008), não pretende a avaliação da marca em si, 

mas das características, atributos e benefícios, associações primárias e secundárias a ela 

relacionados, como também do seu caráter ditintivo, visando colocar em relevo aspectos que 

possam favorecer seu posicionamento no mercado consumidor. 

Assim, conforme propõe o EPM, tais características, presentes na marca, devem ser 

observadas ao longo do processo avaliativo de cada uma delas. Somente a partir dessa 

observação, torna-se possível fazer o levantamento dos atributos e da respectiva valorização 

de suas características, para demonstrar se foi agregado, ou não, valor à marca. 

Os benefícios funcionais, experenciais e simbólicos também assumem importância no 

modelo EPM, haja vista sua relação estreita, segundo Beckman (1999), com os “sentimentos, 

humores e características de afeto baseados na personalidade”, por decorrerem das 

expectativas pessoais combinadas com as influências situacionais que provocam emoções e 

sentimentos. 

Outro aspecto relevante, para Tavares (2008), é determinar associações da marca, 



  

tanto primárias quanto secundárias, como forma de analisá-la em profundidade com o 

objetivo de melhorar seu valor agregado e a fidelização do cliente. Nesse processo, necessária 

se faz a percepção da existência de incompatibilidades, tanto interna quanto externamente, e 

também a avaliação, por meio de descrição, das características, atributos e benefícios 

presentes na marca, visando a sua transformação. Tais associações, constituintes da imagem,  
 

representam percepções que podem não reflectir uma realidade objectiva, mas que 
têm influência no momento da compra e, logo, no resultado final da empresa. Pelo 
que podem constituir bases sólidas na definição do valor das marcas, uma vez que 
têm um papel activo na tomada de decisões de compra e na permanência da lealdade à 
marca (RUÃO, 2003, p. 16). 

 

Por último será verificada, em cada item analisado, a distinção da marca frente às 

concorrentes, abrangendo-se os aspectos semelhantes e distintivos que podem funcionar como 

fatores decisivos no processo de escolha do cliente. Isto porque é a análise dos diversos 

elementos que contribuem para o sucesso ou insucesso de uma marca, presentes numa 

empresa, que permite compreender o processo de escolha e fidelização de sua clientela. Por 

isso, é uma análise dessa natureza que torna possível, a qualquer empresa, distinguir-se no 

mercado consumidor, e ainda promover sua distinção de maneira positiva frente aos seus 

concorrentes.  

 

1.4 Justificativa 

 

Inseridas num mercado global caracterizado por concorrência acirrada e excesso de 

similaridade entre produtos e serviços, as organizações viram-se impelidas a dispensar 

atenção especial à criação de suas marcas, com vistas a conquistar e sustentar vantagem 

competitiva por meio de uma identidade singular que lhes assegure uma imagem atrativa aos 

olhos de seus consumidores. 

Esta é a razão, segundo Kapferer (2004), de nunca se ter falado tanto de capital de 

marca como nos tempos atuais, época em que as fusões e aquisições se multiplicam e, nesse 

processo, “as marcas de seus portfólios continuam sendo um elemento de estabilidade e de 

valor necessário”. Nesse ambiente mutável, marcado por visível instabilidade mercadológica, 

a marca continua atuando como o amparo, a referência – talvez a única, infere Kapferer 

(2004, p. 69).  

Para o autor, “é revelador que a palavra chave da gestão de marcas, hoje em dia, não 

seja mais imagem, mas identidade, o sistema de valores próprio de cada marca”. Desta forma, 

“em nossa era pós-moderma, mesmo que a fidelidade não seja mais adquirida e deva ser, 



  

portanto, reconquistada a cada renovação de carro, resta somente a adesão – e a proximidade 

do consumidor à marca se alimenta desses valores” (KAPFERER, 2004, p. 59). 

Como profissional marketing, atuando no mercado da moda, em uma empresa 

estruturada no sistema de franquia, o autor desta pesquisa de mestrado vem observando, de 

fato, a predominância da identidade e do sistema de valores da marca Colcci sobre a sua 

imagem, isto pelo fato do consumidor se alimentar desses valores nela embutidos. 

Avalizando tal entendimento, Plá (2001, p. 41) atesta que “o valor de uma marca pode 

ultrapassar, de forma significativa, a soma de todos os ativos tangíveis de um franqueador. 

Uma marca bem construída, na maioria dos casos, é o sustentáculo de qualquer empresa bem-

sucedida”. 

De fato, conforme Tavares (2008, p. 159), “a identidade e o posicionamento da marca 

e de produtos são os sinais e a síntese que a empresa utiliza para comunicar a sua visão, a sua 

missão e os seus valores”. Isto porque  

 
a imagem e a reputação correspondem à decodificação pelos públicos relevantes da 
empresa desses sinais e dessa síntese. A imagem e a reputação corporativa podem ser 
um espelho acurado de sua identidade e guardar uma forte coerência com seu 
posicionamento. Pode também, por vezes, ser inconsistente por falhas nas estratégias 
de comunicação e erro nas ações desenvolvidas (TAVARES, 2008, p. 159).  

 

Pereira (2006, p. 22) expande este entendimento ao atestar que uma marca permanece 

com sucesso no mercado, quando é posicionada à frente de suas concorrentes, pela busca de 

seus gestores por constantes inovações, visando ao atendimento das renovadas expectativas de 

seus consumidores. 

Considerando, pois, a importância do escopo e posicionamento da marca como fator 

de convencimento dos consumidores sobre suas vantagens e sua superioridade ante a 

concorrência e, consequentemente, como responsável por seu sucesso ou fracasso, essencial 

se torna o estudo aprofundado das teorias que sustentam sua aplicação prática, visando 

confirmar a efetividade de suas proposições, conforme proposto neste estudo. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta pesquisa, que tem como objeto de estudo o escopo e o posicionamento da marca 

em uma franquia de moda em Belo Horizonte-MG, mister se faz a abordagem teórica de todos 

fatores envolvidos no âmbito da inter-relação do seu posicionamento com a identidade 

percebida por seus consumidores, tanto na esfera de suas características, atributos, benefícios, 

associações e distinções como no nível de congruência nas cinco dimensões do modelo de 



  

Escopo e Posicionamento de Marca – EPM (Tavares, 2008), uma vez que decorre da relação 

de interdependência desses fatores o imperativo de uma abordagem teórica integrada, que 

possibilite determinar o nível de congruência do posicionamento da marca pesquisada. 

 

2.1 A marca – breve histórico evolutivo 

 

Surgida  há pelo menos cinco mil anos, época em que se utilizava o ferro quente para 

marcar o couro do gado (MOLLERUP, 2004), constituindo, pois, um derivativo do vocábulo 

“marcar”, segundo Farquhar (1990), “possivelmente os primeiros registros da atividade de 

“marcar” tenham ocorrido no Antigo Egito. Lá os fabricantes de tijolos colocavam símbolos 

em seu produto para identificá-los”. Essas seriam as primeiras manifestações da marca, muito 

embora, não se possa considerar que o seu uso, que naquela época se restringia à indicação de 

propriedade, tivesse o mesmo fim da atual utilização da marca no mercado consumidor.   

Para Kotler (1992) e Keller (1998), a origem da marca situa-se na Idade Média, 

período compreendido entre o ano 395 e 1453. Isto seria explicado pelo fato de que, na 

Europa Medieval, as associações de comércio usavam “marcas” para assegurar a qualidade ao 

consumidor e identificar o fabricante. Possivelmente, a partir dessa época, o uso de marcação 

em outros objetos já lhes agregasse outros significados. Porém 

 
a simbologia que no futuro viria a ser incorporada à marca surgiu em época anterior e 
independente da ideia de marcar. Os desenhos e inscrições nas paredes das cavernas 
mostram que no período Neolítico (5000 a 2500 a.C) já se utilizavam triângulos e 
cruzes como símbolos. O próprio catolicismo utilizou o crucifixo como uma marca ou 
logotipo, estabelecendo, assim, um vínculo com seus seguidores (TAVARES, 2008, 
p. 36). 

 

Possivelmente, foi a Procter & Gamble a primeira empresa a utilizar, de forma 

deliberada, uma logomarca em seus produtos, durante a Guerra Civil Americana. Segundo 

Souza (1994), essa empresa decidiu “marcar” seus produtos com uma cruz para facilitar  sua 

identificação, uma vez que a maioria da população não era alfabetizada. Por alguma razão, 

uma partida desses produtos foi distribuída sem essa marca, provocando a imediata reação dos 

comerciantes de New Orleans, que os devolveram, reclamando tratar-se de mercadoria “não 

original”. Com o tempo, a cruz foi substituída por uma estrela, que posteriormente evoluiu 

para uma bola com muitas estrelas e uma meia lua, em um dos cantos. 

Outras marcas, segundo Tavares (2008, p. 36), como as heráldicas, presentes nos 

designs modernos, foram utilizadas primariamente como “marcas do emissor”, advindo do 



  

seu uso uma possível origem da logomarca e do logotipo. Elas representavam o domínio, 

posse ou soberania, prestando-se, também, à identificação de combatentes e seus senhores.  

Outros indícios de que o uso da marca, nessa fase evolutiva, ultrapassava os propósitos 

iniciais de identificação da origem do bem e de seu fabricante, situa-se  no final do século 

XV, mais precisamente em 1476, quando os irmãos Johann e Wendelin abriram sua primeira 

tipografia em Veneza. Com eles surgiu um novo elemento, a marca tipográfica, e 

posteriormente a marca do editor, que apareceu mais tarde no frontispício da tipografia 

(TIPOGRAFIA, 1987). 

As chamadas marcas registradas surgiram no século XVI, com os escoceses 

destiladores de uísque que, ao embarcarem seus produtos em barris de madeira, colocavam o 

nome do fabricante marcado a fogo em sua parte superior. Com essas prática, conquistaram a 

prerrogativa do uso exclusivo de suas marcas (FARQUHAR, 1990). 

A evolução da noção de “marca”, porém, segundo Tavares (2008, p. 37), só vem 

ocorrer no século XVIII, com o uso do nome de gravuras de animais, lugares, origens e 

pessoas famosas assumindo, em várias situações, o nome dos produtores. Nesse caso, sim, 

tem-se o propósito de associar o nome do produto à marca, de forma a facilitar a lembrança 

tanto do produto quanto da marca, diferenciando-os da concorrência. 

No século XIX, a evolução da marca receberia um forte impulso, quando, em 1835, a 

marca de Scotch chamada Old Smuggler foi introduzida no mercado para capitalizar a 

reputação da qualidade desenvolvida por determinados engarrafadores que usavam um 

processo especial de destilação (TAVARES, 2008, p. 37). A partir de então, tal prática 

disseminou-se na Europa e nos Estados Unidos. 

No Brasil, “pode-se dizer que a primeira marca criada e até hoje existente tenha sido a 

da Santa Casa de Misericórdia”, revelando que algumas marcas nacionais já ultrapassaram 

seu primeiro século de existência, e pelo menos uma já se aproxima de seu segundo: o Banco 

do Brasil, criado em 1808 (TAVARES, 2008, p. 37). 

Também a marca Correios, empresa fundada há 350 anos, está entre as 30 marcas 

mais valiosas do Brasil. É o que aponta estudo da Brand Finance – líder mundial de 

consultoria de avaliação de marcas. A marca Correios, avaliada em US$ 1,058 bilhões, é a 

mais bem cotada na categoria Serviços Comerciais e a quinta colocada entre as empresas 

públicas (CORREIOS, 2013). 

Pode-se abstrair, deste breve relato histórico, a medida exata da expressiva e 

determinante força competitiva da marca se impondo ao longo do tempo, de forma crescente e 

impactante, no mercado de consumo. Atuando como o principal elo da empresa com o 



  

mercado, e ainda, como um canal para o lançamento de novos produtos, a marca passou a 

favorecer o aumento da produtividade dos investimentos, reduzindo o índice de probabilidade 

de fracasso empresarial.  

Sua importância é avalizada pelo fato de ser um elementos que as empresas utilizam 

nas estratégias para diferenciar sua oferta. É através da marca, que podem mostrar-se únicas 

no atendimento às expectativas de determinados grupos de consumidores. “E se querem ser 

realmente bem-sucedidas, devem fazer isso consistente e repetidamente, proporcionando uma 

combinação ideal de benefícios – funcionais, experenciais e simbólicos – sob condições que 

lhes sejam economicamente viáveis”, sugere Tavares (1998, p. 16). 

 Neste sentido, importante se faz considerar a marca no seu próprio contexto evolutivo, 

que vem fluindo paralelamente à evolução dos princípios que regem o mercado. 

Consequentemente, pois, há que se atentar para o fato de que seus princípios fundadores, 

segundo Kapferer (2004, p. 4), “foram concebidos em uma época passada” e, por essa razão, 

“aqueles parâmetros-chave não possuem mais relação com os de hoje nem com os de 

amanhã”. Evidentemente, elucida o autor: 

 
a lógica da marca continua globalmente a mesma, centrada nas noções essenciais de 
diferenciação, identidade da marca, imaginário da marca, valor agregado, 
capitalização, inovação, extensão de marca e relacionamento. Porém, 
descontinuidades de porte sobrevieram no ambiente moderno  da concorrência e dos 
mercados: a ascensão de intangível como fonte de diferenciação, a fragmentação dos 
mercados e das mídias, a globalização da concorrência e das marcas e o surgimento de 
um poder antiglobalização, a potência ainda maior da distribuição concentrada, que 
agora é totalmente internacional. Também é preciso integrar a revolução tecnológica 
interativa: após a explosão da Internet, uma primeira página certamente foi virada, 
mas o fenômeno essencial persiste e o verdadeiro trabalho continua (KAPFERER, 
2004, p. 4). 

  
No cerne deste processo, segundo Tavares (2008, p. 353), “os administradores de 

marketing devem desenvolver habilidade para pensar globalmente e agir localmente”. Para o 

autor: 

Pensar globalmente significa ter uma perspectiva de que a marca, além de sua própria 
base de atuação, seja essa local, regional ou nacional, tenha força global. Mesmo que 
a empresa tenha a intenção de, em um primeiro momento, atuar apenas no mercado 
interno, precisa considerar as perspectivas decorrentes da internacionalização dos 
mercados: se ela não for ao encontro da concorrência, a concorrência virá ao seu 
encontro (TAVARES, 2008, p. 353). 

 

Neste contexto, deve ser levando em conta, por extensão, que “nos países ocidentais, 

nos mercados saturados, agora é o imaterial que move o consumo. O que um consumidor leva 

a renovar as compras é mais o design do produto, o conceito que o anima, a mudança das 



  

formas e linhas e a marca, e menos a sua qualidade” (KAPFERER, 2004, p. 20). Por isso, 

importante considerar que  
 

as marcas só vivem por meio da inovação. As marcas mundiais, evidentemente, são 
muito simbólicas, mas elas também são, com frequência, o top de linha dos mercados. 
Perfeccionistas, ansiosas para reinar sem restrições em seus domínios de soberania, as 
grandes marcas mundiais se lançaram em uma corrida sem fim: a da inovação. Ora, 
esta é apenas conceitual (KAPFERER, 2004, p. 20).  

 

Neste sentido, Machado (1999, p. 67) explica que o estabelecimento de 

relacionamento duradouro com a marca depende da entrega de valor ao consumidor, de forma 

que ele sinta-se satisfeito, criando-se um círculo virtuoso. Segundo Kotler (2003), o estágio de 

fidelidade ocorre, quando o consumidor atinge os níveis de conscientização, de credibilidade 

e de preferência. Neste último estágio, além de consumi-la, o consumidor passa também a 

recomendá-la.  

Para tal, a chave do sucesso está na implementação eficaz do conceito de marketing 

por meio de estratégias de posicionamento. Trata-se de agrupar clientes e concorrentes, em 

tarefa que envolve um problema multidimensional, por atingir percepções, crenças e atitudes 

dos clientes, relacionadas ao entendimento de como eles percebem os mercados (HOOLEY; 

SAUNDERS, 1996, p. 23, 238). Portanto, há que se atentar para o fato de que a questão do 

posicionamento de marca adquire maior importância em função da realidade do mercado 

(AAKER, 1996, p. 222). 

Na era do posicionamento, a estratégia domina, e uma posição deve levar em 

consideração não somente os pontos fortes e fracos da empresa, mas também o cenário da 

concorrência. Como reação à existência de muitos produtos e serviços, é necessário lidar com 

a maneira como a marca é percebida e agrupada na mente dos consumidores (RIES; TROUT, 

2000). 

2.2 Significado de marca 
 
 
O conceito de marca tradicionalmente usado pelas organizações de marketing é o 

encontrado no dicionário da AMA (1960): 

 
Um nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer outra característica que identifique e 
diferencie os produtos e bens de um ofertante de outros ofertantes. O termo legal para 
marca é trademark. A marca identifica um item, uma família de itens ou todos os itens 
de um ofertante (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 1960). 

 
Neste mesmo entendimento, Kotler (1998, p. 393) define a marca como “um nome, 

termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de identificar bens ou 



  

serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes”. 

No entanto, tem-se aí uma definição bastante abrangente, por não definir com precisão 

o que é uma marca, dado ela ir muito além de um nome e um sinal. Isto porque uma marca é 

um bem intangível que possui identidade e personalidade própria. Uma definição mais 

próxima disso seria: 

 
A marca não é uma coisa, um produto, uma companhia ou uma organização. Marcas 
não existem no mundo físico, são construções mentais. Marcas podem ser mais bem 
definidas como a soma total de experiências humanas, percepções e sentimentos 
sobre algo em particular, seja um produto ou uma organização. Marcas existem no 
âmbito da consciência, seja dos indivíduos seja de um público (MARCONDES, 2003, 
p. 21). 

 
Por outro lado, situando-a no plano de seu escopo e posicionamento, Tavares (2013, p. 

12) considera que a marca “vai além da representação do valor atribuído às atividades de 

negócios”, sendo, por isso, “um dos assuntos que mais tem despertado interesse dos 

profissionais e acadêmicos de marketing. Esse crescente interesse vem sendo sustentado pela 

necessidade de aprofundamento de seus significados e efetividade de sua gestão”, 

estimulando uma quase infinita possibilidade de sua abordagem. E dentre essas 

possibilidades, infere o autor, inclui-se “a busca de compreensão da abrangência de seu 

enfoque e as possibilidades de adoção de orientação focadas para cada um dos seus públicos 

ou stakeholders”. No entendimento do autor: 

 
a marca é o principal repositório de significados para o estabelecimento de elos com o 
consumidor e seus demais stakeholders. Por meio dela podem-se criar formas para 
viver a própria vida e para estabelecer vínculos de pertencimento e de diferenciações 
de status e de papéis nas interações com outras pessoas, instituições e contextos 
sociais. À semelhança do que ocorre com outros ativos, como o financeiro e o 
patrimonial, a marca pode ser gerida como um valor” (TAVARES, 2013, p. 13). 

 

Davis (2002), por sua vez, diferencia a marca de seu símbolo gráfico, explicando ser a 

marca muito mais complexa que um nome ou uma logo. E isto porque a marca constitui um 

conjunto de expectativas e associações despertadas pela experiência com um produto ou uma 

empresa. 

Kapferer (2003) considera a marca um símbolo cuja função é revelar as qualidades 

escondidas do produto, inacessíveis ao contato (visão, toque, audição, odor) e, eventualmente, 

aqueles acessíveis, quando o consumidor quiser considerá-las, a fim de não correr risco. Em 

síntese, a marca, quando renomada, carrega em si todo um imaginário de consume. 

Para Charles Brymer (2003), a marca pode ser definida como: 

 
[...] um símbolo de mercado (trademark) que para os consumidores representa um 



  

conjunto de valores e atributos destacados e particulares. É muito mais que um 
produto. Produtos são feitos em fábricas. Produtos só se transformam em marcas, 
quando chegam a ser a união de fatores tangíveis, intangíveis e psicológicos 
(BRYMER, 2005). 

 
   

Para Kotler e Keller (2006), a marca pode identificar a origem ou o fabricante de um 

produto, permitindo aos consumidores atribuir a responsabilidade pelo produto ao fabricante 

ou distribuidor. No entendimento dos autores, a marca possui uma capacidade inestimável de 

simplificar as tomadas de decisão e reduzir riscos. Por tal razão, é tão valorizada pelo 

mercado consumidor.  

Associando-a ao seu papel e função organizacional, Tavares (2008) entende que: 

 
A marca é o conceito síntese para assegurar que produtos e serviços, empresas, 
organizações com ou sem fins lucrativos, cidades, países e regiões – e mesmo pessoas 
– se mantenham competitivamente no mercado. A marca, nesta perspectiva, é um 
recurso estratégico e um ativo. Serve como um atalho para conquistar posições e 
maiores fatias no mercado, aumentar o retorno sobre o investimento, atrair recursos e 
apoio para o desenvolvimento de causas sociais, atrair investimentos e melhorar a 
qualidade de vida de populações e para obter uma posição desejada no ambiente 
social e de negócios (TAVARES, 2008, p. IX-X). 

 

O autor explica que o conceito clássico de marca limitava-se a um produto e a uma 

promessa de benefício ao consumidor. Se uma marca se relaciona a um produto físico e a essa 

promessa, não pode, em princípio, cobrir outros produtos. Tal conceito dá pouca oportunidade 

à extensão de linha de produto ou de marca, e facilita o aumento do número de concorrentes, 

na medida em que estes lançam produtos para ocupar esses espaços (TAVARES, 1998, p. 17). 

Este conceito evoluiu, segundo o autor, a partir da distinção que se fez entre marca e 

produto. No novo contexto conceitual, a marca se sobressai em relação ao produto, ao 

estabelecer um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto 

é o que a empresa fabrica; o que o consumidor compra é a marca. O produto não pode falar 

por si; a marca é que dá o significado e fala por ele. O produto tem um ciclo de vida, a marca 

não. Isto não significa que algumas marcas não envelheçam. Ela é um banco de memória 

onde os produtos se acomodam. Mas isto não quer dizer que o futuro tenha de corresponder a 

uma extrapolação do passado (TAVARES, 1998, p. 17).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.3 Construção da marca  
 

 
 

 

A marca pode ser definida na perspectiva de empresa e do consumidor. Na primeira 

perspectiva, ela pode ser vista como um conjunto de atributos; na segunda, como uma 

expectativa de benefícios (TAVARES, 1998, p. 21). 

A construção da imagem de uma marca ocorre a partir do processo decisório que a 

empresa desenvolve, envolvendo suas relações com os vários públicos que são, em última 

análise, os responsáveis diretos pela sua formação, explica Tavares (1998, p. 61). Por isto, o 

autor considera muito importante abordar a construção do valor da marca sob a perspectiva da 

empresa, uma vez que a imagem abrange um espectro muito mais amplo de significados do 

que aquele prescrito pelas relações da empresa com o mercado-alvo. E afinal, se a marca é “o 

elo mais significativo das relações entre a empresa e o mercado”, cabe à empresa promover 

esse relacionamento de forma competente através de estratégias de integração entre os 

diversos públicos, a partir da sua criação.  

Kapferer (1991) enfatiza a importância do significado exclusivo e positivo da marca: 

No seu nascimento, a marca nada vale, a não ser pelo custo do registro jurídico e os 
honorários dos escritórios de advocacia e de registro de marcas. Com o tempo, os 
investimentos financeiros e humanos, a regularidade da qualidade, a adaptação às 
novas expectativas e a proximidade (pela distribuição e pela comunicação), fazem 
com que o símbolo adquira sentido, através de um conjunto de informações duráveis e 
difundidas. À diferença da publicidade, que é rapidamente esquecida, a marca 
permanece na memória com as promessas que a ela são associadas pelo público. A 
marca só tem valor, na medida em que esse símbolo adquire um significado exclusivo 
e positivo, que se sobressai na mente do maior número de clientes (KAPFERER, 
1991, p. 1). 

 

Portanto, é o conhecimento, as crenças e as atitudes dos vários públicos em relação a 

um produto, à sua classe, à sua marca, ao seu marketing, à sua empresa e ao seu setor 

produtivo, que levam à compreensão e ao detalhamento das várias imagens que são 

construídas em seu entorno. Por isto, a empresa precisa desenvolver um conjunto de ações, 

explicitar valores e estabelecer direções para cada um desses níveis e segmentos, visando à 

diferenciação do seu produto. Esse conjunto de elementos resulta de uma síntese dos diversos 

níveis de relação que a empresa mantém com os seus vários públicos (TAVARES, 1998, p. 

70). 

O produto fala através da marca. É ela que confere ao produto a sua memória, a sua 

identidade e a sua credibilidade, funções essas ligadas aos aspectos psicológicos do 

consumidor em função dos valores materiais e imateriais que maximizam sua atratividade. O 

sucesso de uma marca independe da qualidade do produto ao sair da fábrica, pois “uma marca 



  

não é necessariamente um produto de qualidade superior, mas um nome de qualidade 

superior” (RIES, 1998). Desse modo, a percepção de uma marca de qualidade se faz na mente 

do consumidor. 

 

 
   FIGURA 2 – Modelo McKinsey 
   Fonte: FROTA et al., 2011. 1 

 

O modelo desenvolvido pela McKinsey (COPELAND, 2001), está fundamentado em 

duas premissas centrais: promessas feitas ao mercado-alvo versus desempenho do produto, 

buscando construir uma ponte que conduza o consumidor dos valores percebidos no momento 

presente para os novos atributos que devam ser despertados no futuro. Essa transposição de 

valores é realizada tendo por perspectiva quatro variáveis resultantes do cruzamento dos 

benefícios e da identidade projetados pela marca com as associações tangíveis e intangíveis 

proporcionadas pela identidade da marca. Desse cruzamento resultam: benefícios emocionais 

e benefícios racionais (no âmbito dos benefícios da marca); associações intangíveis e presença 

(no campo da identidade da marca) (FROTA; BALLACK; FERNANDES, 2011). 

 Assim, a construção da identidade de uma marca é um processo constante, que está 

sempre em mutação, e assim será enquanto esta marca existir. Tal processo é alimentado por 

ações voluntárias e involuntárias, e o seu resultado verdadeiro será a percepção formada por 

seu público. Um trabalho consistente de construção de marca é revelado, quando a percepção 

de uma marca se aproxima de seus valores desejados e planejados. 

                                                        
1 Disponível em: <http://agenciafonte.blogspot.com.br/2011_04_01_archive.html>. 



  

 

2.4 Imagem da marca 

 

A imagem da marca é a dimensão mais restrita das várias categorias de imagens 

secundárias que compõem a imagem de uma empresa. Ela pode ser vista como centralizadora 

das características únicas da marca – aquelas que a distinguem de outras marcas. Trata-se de 

uma imagem resultante das estratégias de marketing responsáveis pela percepção da marca 

formada pelo consumidor e mantida em sua memória. 

No entendimento de Ruão e Farhangmer (2000, p. 3), a construção da imagem como 

processo é um intrigante fenômeno psicológico. Isto porque, como representação a imagem é 

um manifestação quotidiana para qualquer ser humano, embora esta sua prática corrente não 

deve conduzir a uma visão conceitual simplista e redutora, uma vez que por trás dessa 

naturalidade, resultante de uma praxis espontânea, existe um conceito muito complexo. A 

construção de imagem é, portanto, um fenômeno de representação individual, ativado por um 

estímulo externo, que depende de conhecimentos e padrões de pensamento adquiridos social e 

culturalmente. Sendo assim, 

 
podemos dizer que a imagem é um conceito de recepção. Os seus estudos têm 
incidido sobre a maneira como determinados públicos imaginam um produto, uma 
marca, um homem político, uma empresa, um país. Procura-se, acima de tudo, 
perceber como se pode traduzir a “imagem pretendida” (aquela que interessa ao 
emissor) em “imagem percebida” (aquela que foi construída pelo receptor). Esta 
tradução faz-se por processos comunicativos, intencionais ou acidentais, que 
conduzirão a um dado estímulo perceptual. A imagem é sempre o resultado de um 
processo construtivista, que tem origem na fonte, sendo transferida pela comunicação, 
e resultando numa percepção pessoal do destinatário (RUÃO; FARHANGMER, 
2000, p. 3). 

Sobre o conceito de Ruão e Farhangmer (2000), há que se interpor o entendimento de 

que, primeiro, a construção da imagem não é apenas um “fenômeno psicológico”, e sim um 

fenômeno psicológico, cultural, econômico etc. Segundo, que a imagem não é “um conceito 

de recepção”, e sim um conceito de expressão e recepção. E terceiro, que não se trata de “um 

fenômeno de representação individual”, e sim de um fenômeno de representação individual e 

coletiva. 

Em vista disso, as ações para a formação da imagem da marca devem ser 

multifacetadas, de forma a corresponder a outras dimensões e não apenas àquelas prescritas 

pelo produto, uma vez que tais dimensões possuem alguns pontos de contato com a marca 

mas, em certos casos, a extrapolam, pois como explica Tavares (1998): 

 
Mesmo quando se trata de mercado, a imagem difere segundo os seus vários 
segmentos. Estes a formam baseados em suas experiências, percepções e atitudes que 



  

consideram importantes, relacionadas à empresa. A imagem é uma noção mutável e 
volátil. Está muito mais orientada para cuidar da aparência e não dos fatos. Essa 
ocorrência só é minimizada, quando há uma forte sintonia entre identidade e imagem 
(TAVARES, 1998, p. 66). 

 

A imagem da marca estabelecida na mente do consumidor, por meio de atividades 

prévias de marketing, é um dos componentes que a faz convergir para o valor da marca. 

Nessas atividades, estão incluídas aquelas que determinam como a marca é vista no 

cumprimento das funções de classe de produtos, aparência, estilo, embalagem, preço e 

benefícios. Especialmente, quando há poucas funções claras e demonstráveis para distinguir 

produtos, a imagem de marca pode ser crucial para seu sucesso no mercado. No processo de 

compra, os consumidores procuram obter informações sobre o produto, que sejam 

consistentes e congruentes com a sua autoimagem (TAVARES, 1998, p. 67). 

Assim, a escolha do consumidor pelos produtos estaria associada à imagem que a 

marca reflete. Karsaklian (2000, p. 181) define a imagem que uma marca traz como “o 

conjunto das percepções que um consumidor tem de um produto, uma empresa, uma pessoa 

ou uma ideia”, fazendo com que a mercadoria ocupe determinado posicionamento em sua na 

mente. 

Kotler (1997) atesta que é essencial que a empresa firme sua marca na mente do 

consumidor para que ele opte por ela, e não pela do concorrente, até porque, quando o cliente 

troca a marca de determinado produto, isso pode ser consequência da variedade de 

mercadorias oferecidas, e não devido à insatisfação.  

Assim, para ser eficaz, a marca deve fazer eco aos clientes, diferenciar-se dos 

concorrentes e representar aquilo que a organização pode fazer. Além disso, a análise 

estratégica de uma marca ajuda o administrador a compreender o cliente, os concorrentes e a 

organização por trás da marca (AAKER, 2007, p. 50). 

 

2.5 Características da marca 
 
 

Características são aspectos ou propriedades que descrevem e distinguem uma oferta e 

suas funções. Neste sentido, ser lembrada com facilidade, ter um posicionamento bem 

definido, desfrutar de prestígio e reconhecimento, sem dúvida alguma, são propriedades 

fundamentais para que uma marca seja fortemente relevante e gere mais resultados de 

negócios. Para tal, suas características, a partir do nome, devem: (a) sugerir as qualidades do 

produto, como uma ação ou cor; (b) ser fácil de pronunciar, de reconhecer e de lembrar – 



  

nomes curtos ajudam; (d) ser inconfundível; e (e) apresentar significados positivos nos 

idiomas de outros países (KOTLER, 2000, p. 435). 

Além disso, é indispensável que antes de posicionar ou reposicionar uma determinada 

marca, seja implementado um estudo profundo que vise orientá-la adequada e 

estrategicamente no mercado. Neste processo, segundo o autor, deve-se atentar para as sete 

características que contribuem para que seja bem-sucedida: 
   

  1 nome próprio forte – o nome de uma marca deve ter significado, ser original, 

defensável, flexível e, de preferência, curto; 
   

  2 palavra associada – um termo, uma palavra comum ao seu público-alvo 

associada à marca ajuda a otimizar seu poder de memorização e sua presença 

no cotidiano das pessoas; 
   

  3 ‘Slogan’ memorável – uma frase fácil de ser repetida, que todos possam 

utilizar como, por exemplo, “Amo Muito Tudo Isso”; 

  4 logotipo de reconhecimento imediato – formas, cores, símbolos e outros 

elementos combinados de modo claro, criativo e bem estruturado são a base de 

um bom logotipo, que se tornará uma espécie de cartão de apresentação de 

toda a empresa; 
   

  5 imagem, som ou sentimento – a associação de um desses fatores também 

contribui para dar “mais presença” à marca, que passará a ser lembrada 

naturalmente com mais frequência. Além do mais, isso confere um pouco mais 

de energia e identidade à mesma; 
   

  6 personalidade comprovável – é crucial honrar o discurso feito pela marca. Se 

ela é vendida atrelada a um ótimo atendimento, quando na prática, nos balcões 

das lojas os profissionais são antipáticos, com certeza não haverá sucesso nos 

negócios; 
 

7 uma ou mais narrativas sedutoras – histórias, o ser humano adora histórias, 

por isso criar, trabalhar, revelar, enfim, explorar a trajetória da sua marca é 

uma boa forma de envolver o público. 
 

Dessas características, o nome da marca representa um ativo igualmente intangível. 

Por isso, para muitos negócios o nome da marca e o que ele representa são o seu mais 

importante ativo, a base da vantagem competitiva e de ganhos futuros. Estes fatores, se 

devidamente trabalhados, fazem com que a marca motive e impulsione o consumidor a 



  

adquirir os produtos ou serviços oferecidos.  

Não é fácil demonstrar o valor das características da marca para seu desempenho 

futuro. O desafio é compreender melhor os elos entre ativos da marca e a performance futura, 

ou seja, de que forma os elementos de sua construção podem ser justificados (AAKER, 1998). 

Fato é que algumas das marcas mais fortes do mundo possuem características em comum: (a) 

a marca se destaca por oferecer os benefícios que os consumidores realmente desejam; (b) a 

marca se mantém relevante; (c) a marca é devidamente posicionada; (d) a marca é coerente; 

(e) o portfólio e a hierarquia da marca fazem sentido; (f) um repertório completo de atividades 

de marketing é utilizado e coordenado para se construir um brand equity; (g) a estratégia de 

determinação de preço é baseada nas percepções de valor por parte dos clientes; (h) os 

gerentes compreendem o que a marca significa para os consumidores; e (i) a empresa 

monitora fontes de brand equity (KOTLER e KELLER, 2006). 

 

2.6 Atributos da marca 

 

A marca, em cada categoria de produto, carrega em si um conjunto de atributos 

intrínsecos e extrínsecos. Não se pode esperar, porém, que ela consiga estabelecer uma 

diferenciação desses atributos e muito menos unificá-los ao ofertar o produto. 

Em vista disto, segundo Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2005), os atributos da marca 

tanto são os significados relativamente tangíveis, revelados pelas características físicas ou 

observáveis de um determinado produto, como, também, os significados intangíveis, aqueles 

não observáveis ou palpáveis, mas definidos pelo cliente ao preferir tal produto e buscar por 

ele, ou ainda, ao fazer a descrição de suas vantagens. 

Sendo assim, os atributos relacionam-se às qualidades de uma oferta, podendo ser 

observáveis e palpáveis (atributos intrínsecos) ou apresentar valores que extrapolam sua 

aparência física (atributos extrínsecos). No primeiro caso, eles afetam de forma direta o 

desempenho do produto quanto a ingredientes, potência, design, facilidade de manuseio ou de 

preparo, proporcionando os benefícios chamados de funcionais ou experienciais que 

estabelecem as associações primárias. No segundo caso, os atributos não afetam o 

desempenho do produto, mas influenciam o consumidor na sua preferência, compra e 

consumo (TAVARES, 2008). 

 

 

 



  

2.7 Benefícios da marca 

 

Neste sentido, os atributos determinam os benefícios de uma marca que, por sua vez, 

correspondem às expectativas do consumidor gerada por seus seus valores pessoais que, 

automaticamente, estão vinculados às características do produto de sua preferência 

(TAVARES, 2008). Assim sendo, é a combinação entre as expectativas pessoais e as 

situações que provocam emoções e sentimentos nos consumidores que constituem os 

benefícios funcionais, experienciais e simbólicos de uma marca (FIG. 1), a  saber: 
 

1 benefícios funcionais – determinam o valor das funções do produto, 

relacionando-se, portanto, aos atributos intrínsecos de natureza funcional, 

como higiene, limpeza, comunicação, saúde, alimentação, educação, dentre 

outras. Pode-se dizer que tais benefícios atendem necessidades primárias e 

secundárias, atuando para evitar ou solucionar problemas, mas sem 

possibilitar, de forma precisa, uma diferenciação entre produtos, que são 

facilmente copiados pela concorrência (TAVARES, 2008, p. 77). 
 

2 benefícios experenciais – determinam as reações produzidas pelo produto, 

relacionando-se, também, aos atributos intrínsecos de natureza sensorial, ou 

seja, a sensações e prazeres como sabor, maciez, fragrância, sonoridade ou 

estética, despertando emoções trazidas por lembranças, originadas na 

experiência do consumidor com a marca, associadas a momentos agradáveis 

ou desagradáveis, estando, pois, tais atributos relacionados aos sentidos e a 

associações primárias ou secundárias. São esses benefícios que criam a 

preferência por marcas, já que cada estímulo é diretamente percebido pelo 

consumidor (TAVARES, 2008, p. 78); e 
 

 

3 benefícios simbólicos – determinam o que o produto significa para o 

consumidor, relacionando-se aos atributos extrínsecos, pois de natureza 

externa ao seu desempenho, como status social, autoestima, conceito pessoal 

da marca, dentre outros, suprindo a necessidade de aprovação social – 

aceitação e pertencimento a determinados grupos e diferenciação dos demais – 

autoaceitação e valorização da marca, correspondendo tais atributos a 

associações secundárias (TAVARES, 2008, p. 78). 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3 – Níveis de benefícios da marca 
      Fonte: TAVARES, 2008, p. 76. 

 

Segundo o autor, os valores atribuídos a uma marca pelo consumidor são 

determinados pela agregação dos benefícios simbólicos aos funcionais e experenciais. Ou 

seja, o consumidor compara o benefício obtido ao sacrifício para obtê-lo e escolhe a oferta de 

produto que melhor combina valor de utilidade e valor simbólico. O resultado desta 

combinação é classificado pelo autor como valor emocional. Ao associar valores dos 

consumidores às associações das marcas, a relação consumidor/marca torna-se mais forte e 

duradoura (TAVARES, 2008). 

 Para Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006), os valores pessoais são úteis à ligação dos 

tipos de benefício (de modo especial, os simbólicos) com as associações (especialmente as 

secundárias). Os autores classificam os benefícios como pessoais e instrumentais, na medida 

em que constituem comportamentos que levam aos ganhos finais, quais sejam, os objetivos 

almejados pelo consumidor. 

 

2.8 Associações da marca 

 

A Psicologia contribui com a teoria associacionista – doutrina que reduz a vida mental 

a um jogo de associações entre os estados psíquicos, atestando que a presença de algo na 

mente, repetidamente, permanece além da presença do objeto original. Assim, algumas ideias 

parecem estar irresistivelmente ligadas a outras, a ponto de uma vir à mente imediatamente 



  

após a outra (HONDERICH, 1995). Desta forma, a técnica de ligar conceitos e imagens aos 

produtos, com a finalidade de aumentar o desejo de compra, utilizada quando se pretende 

mergulhar na mente dos consumidores, deve muito à compreensão da mente humana dada 

pela Psicanálise (PINHEIRO; CASTRO; SILVA; NUNES, 2004). 

Tem-se, pois, que a psicologia da percepção do consumidor é imprescindível à criação 

de marcas fortes. Para Calder (2006), essencialmente, a marca é um conceito, e os 

consumidores, por sua vez, criam conceitos para os produtos, cabendo, pois, aos profissionais 

de marketing empregarem meios para influenciar propriedades e associações que influenciem 

o conceito do consumidor sobre determinado produto. 

Desta forma, para Nunes e Haigh (2003, p. 82): “Associações de marca: é tudo aquilo 

o que conecta o consumidor à marca. Pode incluir imagens, atributos do produto, situações de 

uso, associações organizacionais, personalidade da marca e símbolo”. Kotler (1999) 

acrescenta que, ao tentar elaborar um conjunto de associações positivas que podem comunicar 

significado, o construtor de uma marca deve levar em consideração cinco dimensões: 

atributos, benefícios, valores da empresa, personalidade e usuários. 

Segundo Tavares (2008), a marca invoca a mente e o coração. Por isso, benefícios 

funcionais, experienciais e simbólicos levam ao duplo chamamento: o racional e o emocional. 

Enquanto os apelos de natureza racional satisfazem as necessidades de utilização, os apelos de 

natureza emocional satisfazem as necessidades afetivas. Os dois apelos, por sua vez, estão 

ligados a associações primárias e secundárias criadas pelo consumidor em relação à marca.  

Um benefício racional, por exemplo, está intimamente vinculado a um atributo do 

produto, sendo, portanto, parte de um processo racional de decisão. Já o benefício psicológico 

está relacionado a sentimentos sugestivos ou insinuantes à compra ou utilização do produto, e 

tem grandes consequências no processo de formação de atitude em relação à marca (AAKER, 

1991). 

 Segundo o autor, as associações primárias, também denominadas concretas, têm 

relação com as características, atributos e benefícios que o consumidor associa ao 

desempenho do produto. A criação de relações com a marca tem início, geralmente, com o 

desempenho funcional do produto, a partir de características como: facilidade de uso ou 

manuseio, rapidez etc. Associações secundárias ou abstratas têm relação com outros 

conhecimentos da memória fundamentados em aspectos indiretamente ligados ao 

desempenho do produto, sendo desenvolvidas por informações, produzidas pela empresa e 

por outras fontes, que vão além do desempenho da marca. Vinculam-se, pois, aos benefícios 

experienciais e simbólicos (AAKER (1991). Para Tavares (1998), as associações primárias  



  

 
Estão diretamente relacionadas ao uso, desempenho ou aos atributos e feições 
descritivas que caracterizam o produto como sabor, cheiro, potência, rapidez e 
durabilidade. Isto é, envolvem as propriedades e atributos físicos da marca e os 
benefícios e sentimentos decorrentes de seu consumo. Resultam, quase sempre, de 
seu desempenho no contexto de uso. No entanto, determinadas associações podem 
enfraquecer a marca, em consequência de ações da empresa, como a expansão a 
mercados ou a inclusão de situações não congruentes com o que se pretende para a 
imagem do produto (TAVARES, 1998, p. 103). 

 

Enquanto as associações primárias podem ser compartilhadas intimamente com a 

categoria do produtos, as associações secundárias podem ser facilmente compartilhadas com a 

classe à qual pertence, concluindo-se que a primeira é mais ligada ao produto e a segunda à 

marca (AAKER, 1991). Segundo Tavares (1998), 

 
À vista de sua natureza avaliativa, as associações secundárias ou abstratas tendem a 
ser mais duráveis e acessíveis na memória do que informações sobre atributos ou 
benefícios funcionais. Podem ser recuperadas sem o vínculo inerente ao que se 
necessita para associar um atributo, tal como escovar os dentes com a higiene bucal 
(TAVARES, 1998, p. 104). 

 

Borges e Cunha (1999) destacam que, juntos, as associações e os atributos possuem 

uma força digna de avaliação por poder determinar o posicionamento da marca face à 

concorrência. Da mesma forma, Pinho (1996) atesta que uma marca bem posicionada pode 

conquistar posição estratégica competitiva, se estiver alicerçada em fortes associações. Neste 

sentido, o autor atesta que os atributos do produto e seus benefícios para o consumidor 

constituem classes de associações importantes, embora hajam outras que podem ser 

significativas, conforme o contexto do produto, da marca e da concorrência.  

Dentre as associações mais usadas, tem-se: característica do produto, atributos 

intangíveis, benefícios ao consumidor, preço, usos e aplicações, usuário ou comprador, 

celebridades e pessoas, estilo de vida e personalidade, classe do produto, concorrentes e área 

geográfica ou cidade. A gerência de marcas não deve preocupar-se com todas as associações, 

mas em aprimorar aquelas ligações que direta ou indiretamente afetem a decisão de compra 

ou contribuam para formação de uma forte e consistente da imagem da marca (PINHO, 1996).  

Keller e Machado (2006) corroboram esse entendimento, quando dizem que a escolha 

de associações favoráveis e exclusivas ligadas à marca requer análise cuidadosa do 

consumidor e da concorrência para determinar o seu posicionamento. 

 

 

 



  

2.9 Distinção da marca 

 

Para Tavares (2008) distinção são os aspectos em que uma oferta se torna semelhante 

e se diferencia das ofertas concorrentes, diretas e indiretas, nas dimensões apreciadas e 

elementos decisivos na predileção de uma ou outra opção, do ponto de vista do usuário ou 

cliente. Desta forma, as diferenças têm origem nas associações favoráveis e exclusivas de 

uma marca, com base em, praticamente, qualquer tipo de atributo ou benefício.  

Os pontos de diferenciação são atributos ou benefícios que os consumidores associam 

de forma consistente a uma determinada marca, apreciam positivamente e supõem não poder 

encontrar em outra marca concorrente, com a mesma intensidade (KELLER; MACHADO, 

2006). Para Carpenter; Glazer; Nakamoto (1994), a diferenciação da marca busca definir o 

valor associado a ela como um imprescindível diferencial de suas concorrentes. Por isso, 

procura oferecer valor, em uma dimensão que seja inovadora e não convencional, para os 

clientes-alvo. Avalizando esse entendimento, Pinho (1996) atesta que as associações devem 

desenvolver ou criar forças e atributos da marca, para comover e despertar o interesse do 

mercado-alvo, por meio de um diferencial que proporcione um motivo de compra ou agregue 

valor ao produto. 

 

 

2.10 Posicionamento da marca 

 

No entendimento de Kotler (1996, p. 234), “o ponto central do marketing estratégico 

moderno pode ser descrito como Marketing SAP – Segmentação, Alvo e Posicionamento”. 

Blankson (2001, p. 1) atesta que um exame da literatura indica claramente que o conceito de 

posicionamento é importante tanto para o mercado de consumo quanto para o corporativo, 

sendo por isso considerado pelos acadêmicos e praticantes de marketing como um dos 

elementos-chave da moderna gestão de marketing. Blankson (2001, p. 5) cita alguns trabalhos 

que corroboram a importância da aplicação do conceito nas estratégias de marketing, a saber: 

em Fisher (1991), verifica-se que uma posição diferenciada gera maiores retornos em 

lucratividade; McAlexander, Schouten e Roberts (1993) também afirmam que a seleção de 

estratégias de posicionamento tem correlação significativa com a performance financeira; 

Porter (1996) defende a relação entre posicionamento e as perspectivas de longo prazo da 

empresa; Alden, Steenkamp e Batra  (1999) concluem pela emergência de uma “cultura de 



  

posicionamento global de consumo” como ferramenta a ser utilizada em multinacionais 

(SERRALVO; FURRIER, 2005, p. 2).  

Enquanto Aaker (1996, p. 222) defende que o posicionamento de marca adquire maior 

importância em função da realidade do mercado, Kotler (1996, p. 270) explica que os 

concorrentes adicionais não só contribuem com maior pressão sobre os preços e maior 

variedade de marcas, mas também por deixarem menos lacunas a serem exploradas em 

segmentos mais estreitos, atingidos pelos meios especializados de canais de mídia e 

distribuição. A vantagem de se definir essa questão, é que o posicionamento habilita a 

empresa a estruturar o composto de marketing (SERRALVO; FURRIER, 2005, p. 2). 

Neste sentido, Aaker (1996, p. 221) ressalta que uma identidade e uma posição de 

marca bem concebidas e implementadas trazem uma série de vantagens à organização: (a) 

orientam e aperfeiçoam a estratégia de marca; (b) proporcionam opções de expansão da 

marca; (c) melhoram a memorização da marca; (d) dão significado e concentração para a 

organização; (e) geram uma vantagem competitiva; (f) ocupam uma posição sólida contra a 

concorrência; (g) dão propriedade sobre um símbolo de comunicação; (h) provêm eficiências 

em termos de custos de execução (SERRALVO; FURRIER, 2005, p. 2). 

Em contrapartida, tanto Aaker (1996) como Kapferer (2000) atentam para as 

limitações de alcance do posicionamento na administração de marcas, por não revelar toda a 

riqueza de significados de uma marca nem refletir todo o seu potencial, não permitindo a 

exploração completa de sua identidade e singularidade e, muitas vezes, deixando a 

comunicação de marca à mercê da qualidade do trabalho criativo, por dizer pouco sobre 

estilo, forma e espírito da comunicação. A armadilha da posição da marca ocorre, quando a 

busca pela identidade se restringe ao aspecto do posicionamento, asseveram os autores 

(SERRALVO; FURRIER, 2005, p. 11). Neste sentido, Kapferer (2004, p. 88) demonstra, na 

Figura 2, como o posicionamento da marca pode ser analisado: 



  

 

                  FIGURA 4 – Análise do posicionamento da marca 
                        Fonte: Karpferer (2004, p. 88) 
 

 

 

Como se viu, em sua revisão bibliográfica que abrangeu os principais teóricos do 

tema, Serralvo e Furrier (2005), encontraram  duas orientações básicas em posicionamento:  

 
o posicionamento perceptual, ligado às problemáticas de posicionamento de marca e 
produto, e a orientação organizacional, voltada para a definição do lugar a ser ocupado 
pela empresa no cenário competitivo. Essas duas orientações não devem ser 
consideradas mutuamente excludentes, pois interagem entre si do ponto de vista 
estratégico e se reforçam, não sendo necessariamente tratadas como esforços 
separados do ponto de vista dos praticantes de marketing (SERRALVO; FURRIER, 
2004, p. 11).  

 

Tal complexidade é retratada por Clancy (2001, p. 2), ao inferir que se for solicitado a 

cinco gerentes de marketing uma definição de posicionamento, provavelmente se obterá cinco 

respostas diferentes. Assim, tem-se uma indefinição em torno do significado do conceito e sua 

operacionalização, carecendo o mesmo de revisão por parte de pesquisadores. Por isso, para 

Bainsfair (1990 apud BLANKSON, 2001, p. 5), “posicionamento é uma daquelas palavras 

que todos usam mas poucas pessoas entendem” (SERRALVO; FURRIER, 2005, p. 11). 

Serralvo e Furrier (2005, p. 11) concluem pela existência “de um conceito genérico de 

posicionamento que identifica o processo e explicita seu objetivo, estratégia e componentes 

básicos, ao mesmo tempo em que permite sua adaptação”, segundo a orientação pretendida. 

Quanto à definição de posicionamento de marca, esta carece de uma revisão pelos 

pesquisadores de marketing. O que se tem de concreto, asseveram os autores, “é uma 

tipologia composta de duas orientações predominantes nas aplicações do posicionamento: 

perceptual e organizacional”. 

Neste sentido, Tavares (2013) atesta que “o processo de posicionamento é entendido 

como uma designação para abranger o conjunto de decisões orientadas para que a marca 



  

ocupe um espaço com os significados pretendidos por seus gestores na mente de seu 

consumidor e demais stakeholder”. Assim, 

 
Uma marca se relaciona não apenas com o seu consumidor mas com seus stakeholders ou 
públicos relevantes. O nome stakeholder é adotado para representar os públicos que causam ou 
podem causar impacto positivo ou negativo na marca. A partir dessa multiplicidade de 
públicos e da natureza dos elos que estabelece com cada um deles, é legítimo que os gestores 
da marca  pretendam um posicionamento distinto com cada um deles. Esse posicionamento 
deverá se orientar pelas peculiaridades de cada um dos stakeholders e como o gestor da marca 
pretende se relacionar com cada um deles (TAVARES, 2013). 

 

No seu entendimento, pois, “a definição adotada de posicionamento considera as 

possibilidades de sua aplicação sob uma perspectiva bastante ampla. Desde que a oferta seja 

considerada como marca, deve servir para um enfoque de branding, ou seja, de sua gestão e, 

consequentemente, de seu posicionamento” (TAVARES, 2013).  

 

2.10.1  A teoria de Ries e Trout (1986) 

 

 Por outro lado, pautando-se em Ries e Trout (1986), ou seja, na sua proposta de 

posicionamento de marcas inspirada nos temas de campanhas publicitárias que eles 

categorizaram em três eras: a do produto, a da imagem e a do posicionamento, Tavares (2008, 

p. 179) atesta que:  
 

O posicionamento corresponde ao ato de vincular uma faceta da marca a algum ponto 
de referência relacionado ao que o consumidor valoriza para a satisfação de suas 
expectativas, necessidades e desejos. Envolve a determinação de sua estrutura de 
conhecimento na memória para acomodar a marca, a partir de um estímulo que a 
associe a essa estrutura de conhecimento. Essa estrutura de conhecimento envolve as 
características e atributos compartilhados com outros produtos de categoria e aqueles 
que vão conferir distinção à marca (TAVARES, 2008, p. 180). 

 

Assim, conforme Nelson (1999 apud Tavares, 2008, p. 180), “Posicionamento pode 

ser definido como o desenvolvimento de uma proposição de valor e o estabelecimento de 

como a empresa se propõe a entregá-la aos clientes de maneira diferenciada da concorrência”. 

A premissa, segundo o autor, é que “o pensamento sobre um produto em uma classe particular 

está associado a uma palavra-chave ou a várias palavras”, isto porque “o consumidor forma 

uma hierarquia de classificação de marcas associada a cada classe de palavras. O topo da 

classificação é ocupado pela marca que possui a conexão mais forte com esta palavra-chave”. 

“Para alcançar uma posição, torna-se necessário formar uma estrutura de referência de 

determinado mercado-alvo e da natureza da concorrência que se estabelece. A partir dessa 

estrutura, é possível definir as associações pretendidas para a marca”, infere Tavares (2008, p. 



  

180). Isto porque, segundo Ries e Trout (1986), “posicionamento é o que a empresa obtém do 

cliente em perspectiva, associado à marca”. Para os autores: 

 
Essa declaração é chamada de proposição de valor, por três razões básicas: primeiro, 
vai além da limitada noção de que o posicionamento seja baseado unicamente em 
comunicação; segundo, a comunicação das características de benefícios e atributos 
precisa ter sua fonte nos recursos, conhecimentos e habilidades da empresa, a fim de 
propor um valor que represente uma vantagem competitiva em longo prazo; terceiro, 
deve ser importante e ter significado único para o consumidor e para a empresa 
(RIES; TROUT, 1986). 

 
 

2.10.2    As dimensões do posicionamento  
 

Como visto, o posicionamento é um processo e, como tal, pode ser abordado em três 

dimensões: (i) processo social; (ii) estratégia; e (iii) recurso analítico e de decisão, 

correspondente a uma declaração de seu conteúdo e significado.  
 

1 Posicionamento como processo social – busca várias teorias como suporte 

conceitual, entre elas, a rede associativa de memória e a teoria da percepção. 

Sua base, contudo, assenta-se nas ciências sociais e, em especial, na 

Antropologia, a partir do reconhecimento da existência de estratificações 

sociais. Assim, as marcas estão associadas e se vinculam a uma estratificação 

social. Nesse movimento, procuram se alinhar, sintonizando-se com as crenças 

e os valores dos consumidores de seu respectivo estrato, para que estes possam 

identificar-se com elas (TAVARES, 2008, p. 181). 

2 Posicionamento como estratégia – pauta-se na essência do posicionamento da 

marca, ou seja, numa vantagem competitiva sustentável ou “proposição única 

de vendas”. Deve dar ao consumidor uma razão convincente para preferi-la e 

comprá-la em face das outras ofertas disponíveis no mercado. Neste sentido, o 

posicionamento possui uma perspectiva estratégica ligada à relação da empresa 

ou mais precisamente da marca com o consumidor (TAVARES, 2008, p. 182). 

3 Posicionamento como recurso analítico e de decisão – possui a mesma 

perspectiva da dimensão estratégica. Este tipo de processo se apoia em nome 

de marca escolhido e pela análise feita do mercado, contemplando consumidor 

e concorrência. São estes os principais recursos que os gestores da marca 

podem lanças mão para proporcionar a conexão perceptual da marca com a 

palavra-chave desejada (TAVARES, 2008, p. 186). 
 



  

Além das propostas visando alternativas originais, as estratégias de posicionamento 

mais usuais se relacionam a aspectos gerais ou específicos da marca, ou à sua associação a 

situações e a grupos específicos. Têm-se, conforme propostas de Aaker e Shansby (1982), as 

seguintes alternativas de posicionamento: por (i) atributo; (ii) qualidade; (iii) preço; (iv) tipo 

de usuários; (v) classe de produtos; (vi) concorrente; (vii) contexto de uso; (viii) origem; e 

(ix) endossamento (TAVARES, 2008, p. 188). 

Algumas das citadas alternativas de posicionamento relacionam-se, diretamente, a 

atributos ou benefícios funcionais do produto, como desempenho, potência, poder de cura, de 

limpeza, enquanto outras a benefícios experienciais como sabor e cheiro, e outras aos 

benefícios simbólicos associados a preços elevados, origem e contexto de uso (TAVARES, 

2008, p. 188).  

Partindo-se dessas alternativas, as possibilidades de posicionamento parecem infinitas. 

No entanto, assevera Tavares (2008, p. 190), não são suficientes para assegurar sua 

efetividade. O seu ponto de partida e foco deve ser os consumidores e os posicionamentos dos 

concorrentes. Antes de comunicá-la, a empresa precisa ter muito claro para si algumas 

questões que contribuirão para assegurar sua efetividade, como: 
 

1 relevância – o mercado-alvo precisa considerar importante e significativo o 

que está sendo proposto; 

2 distintividade – mesmo temdo relevância e significado, precisa ser distinto e 

único, ou seja, produtos que atendem à mesma classe de necessidade podem 

compartilhar entre si alguns dos mesmos aspectos relevantes e significativos. 

Necessitam, contudo, de aspectos que os distingam; e 
 

3 confiança – além de relevante, único e distinto, precisa ter credibilidade do 

consumidor. 

Para Tavares (2008, p. 192), o desafio do posicionamento é adotá-lo 

compatibilizando-o com o posicionamento da marca, exceto quando se percebe uma 

necessidade de mudança no processo.  

 

2.11 Lealdade à marca 

 

Antes de conceituar lealdade à marca, faz-se necessário definir e entender o que é o 

brand equity, uma vez que a categoria lealdade à marca faz parte do contexto. Aaker (1998) 

define brand equity como 
 



  

conjunto ativo e passivo ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam 
ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa 
e/ou para os consumidores dela. Para que certos ativos e passivos determinem o 
brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da marca. Se o nome da 
marca ou seu símbolo for mudado, alguns ou todos os ativos ou passivos poderão ser 
afetados, e mesmo perdidos, embora parte deles possam ser desviados para um novo 
nome e símbolo (AAKER, 1998, p. 16). 

 

Ainda de acordo com Aaker (1998), os ativos e passivos podem ser agrupados 

conforme segue abaixo: 

  . lealdade à marca – para qualquer negócio, é dispendioso conquistar novos 

consumidores e é relativamente barato manter os existentes, especialmente 

quando estes últimos estão satisfeitos com a marca, ou até mesmo gostam dela;  

  . conhecimento do nome – as pessoas tendem a comprar uma marca conhecida, 

pois se sentem confortáveis com o que lhes é familiar;  

  . qualidade percebida – uma marca terá associada a ela uma percepção de 

qualidade geral, não necessariamente baseada no conhecimento de 

especificações. A percepção de qualidade pode assumir diferentes formas para 

diferentes tipos de indústria;  

  . associações à marca em acréscimo à qualidade percebida – se uma marca 

estiver bem posicionada sobre um atributo-chave na classe de produtos, os 

concorrentes terão dificuldade de atacar; 

. outros ativos do proprietário da marca (empresa) como patentes, 

‘trademarks’, relações com os canais de distribuição – tais ativos da marca 

serão muito valiosos, se inibirem ou impedirem as ações dos concorrentes de 

erodir a base e a lealdade dos consumidores.  
 

Segundo Copeland, Koller e Murrin (2000), o conceito de lealdade à marca foi 

mencionado pela primeira vez em 1922 e, desde então, inúmeras definições têm surgido em 

diversos estudos dedicados ao tema. 

Jacoby e Olson (1970) entendem que a lealdade à marca é a resposta comportamental 

expressa ao longo do tempo pelos consumidores, no que diz respeito a uma ou mais marcas 

alternativas. 

Gounaris e Stathakopoulos (2004) avançaram conceitualmente, atestando que a 

lealdade à marca se traduz na compra repetida, na preferência, no compromisso e na 

fidelidade do consumidor. 

Uma definição mais completa é dada por Oliver (1999), ao afirmar que a lealdade à 

marca se traduz num profundo compromisso de recomprar um produto no futuro, apesar das 



  

influências situacionais e dos esforços de marketing dos concorrentes para causar mudança de 

comportamento.  

Para Kotler (2000), lealdade é a mensuração percentual do volume de compras que os 

clientes fazem de uma empresa em relação ao total comprado de todas as empresas que 

vendem o mesmo produto ou serviço. Lealdade seria, portanto, a repetição de compra. 

No entendimento de Tavares (2008), a lealdade expressa um envolvimento e um 

compromisso com a marca resultante do valor percebido e do risco incorrido, pois quanto 

maior for a percepção desse valor, menor será o risco e maior será a preferência. A lealdade 

ocorre quando a preferência, formada pelas atitudes e crenças favoráveis à marca, é 

manifestada pelo comportamento repetido da compra do produto. 

A importância da retenção do cliente e o impacto que pode causar na rentabilidade da 

empresa estão diretamente ligados à lealdade do consumidor, sendo que, quanto mais 

rentabilidade a empresa obtiver, maior será a lealdade do consumidor à marca que a empresa 

representa (ONUSIC, 2009). 

Dessa forma, a lealdade dos consumidores à marca reduz a vulnerabilidade da ação 

competitiva. Uma alta lealdade implica ainda em melhores negócios com o comércio, uma 

vez que os consumidores leais esperam que a marca esteja sempre disponível. Assim, a marca 

pode ser considerada como um elo entre o consumidor e o produto, refletindo a possibilidade 

do consumidor mudar ou não de preferência (AAKER, 1998). 

Tem-se, pois, que a lealdade é um dos pilares em marketing e uma medida da ligação 

do consumidor com a marca. Reflete a probabilidade de o consumidor mudar ou não para 

outra marca, especialmente, se a concorrente fizer uma mudança, quer no preço, quer nas 

características do produto (AAKER, 1998). 

2.11.1 Relação entre satisfação e lealdade  

 

Na literatura, existem diversas definições para o conceito de satisfação do cliente. 

Dentre elas, a de Oliver (1997), para o qual a satisfação é um sentimento de prazer (fulfilment) 

que os consumidores experimentam, quando o consumo preenche, de forma algradável, 

alguma necessidade, objetivo, desejo ou sentidos. 

Assim, é a satisfação que leva uma pessoa a transmitir sua experiência aos outros. Em 

alguns casos, a partilha da sua experiência com a marca é o que mais satisfaz o consumidor 

(OLIVER, 1999). 

Quando se fala em satisfação do cliente, referimo-nos, de uma forma geral, à sua 

satisfação global com um produto ou um serviço, isto é, à avaliação do produto/serviço como 



  

um todo. É neste sentido, que KOTLER (1998) atesta ser a satisfação o sentimento de prazer 

ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho ou resultado esperado pelo 

produto em relação às expectativas da pessoa. Assim, a satisfação está ligada diretamente à 

percepção do cliente em relação às expectativas criadas por ele: se o retorno oferecido pelo 

serviço prestado for menor que o esperado, ele estará insatisfeito, se for o esperado, estará 

satisfeito e se exceder suas expectativas, estará altamente satisfeito. 

Explicando a relação entre satisfação e lealdade, Oliver (1997; 1999) defende que esta 

é um objetivo estratégico de negócio, com impacto direto nos lucros, e define-se pelo 

compromisso de voltar a comprar um produto, de forma consistente, independentemente de 

influências situacionais ou do contexto da compra, bem como de influências do marketing, 

que procuram provocar mudanças de comportamento no consumidor, progredindo os 

consumidores de um nível de compromisso cognitivo para um nível de apego emocional à 

marca, à medida que a sua lealdade aumenta, havendo uma ligação intrínseca entre a lealdade 

do consumidor e a sua satisfação, ainda que a satisfação não se traduza, necessariamente em 

lealdade (OLIVER, 1997; 1999). Já a satisfação surge como um dos inputs do comportamento 

leal, mas que perde peso à medida que ao processo de formação de lealdade vão sendo 

somados outros fatores adicionais. A lealdade, no seu último grau, surge como a combinação 

da superioridade de produto percebida, determinação pessoal do consumidor (denominada 

fortitude) e laços ou forças sociais (OLIVER, 1999). 

Desta forma, conquistar lealdade não é tarefa fácil, sendo necessário que os clientes 

percebam que existe uma continuidade nos níveis de qualidade da performance do produto ou 

serviço e que se verifique uma sequência de experiências satisfatórias no uso do produto ou 

serviço (OLIVER, 1999). 

2.12 A marca como fator determinante para a escolha da franquia  

 

O “valor de franchising” de uma marca significa o grau de eficácia dessa marca para 

captar clientes e alavancar vendas. O franchising ou franquia constitui, pois, uma singular 

capacidade da marca de reproduzir uma história de sucesso comercial, mesmo com outros 

gestores e noutro mercado. Tal conceito “tem comprovação abundante no território da 

realidade econômica internacional, e toma a marca como um passaporte para a entrada em 

novos mercados, com sucesso altamente provável, se não mesmo garantido”. Porém, o 

sucesso ocorre, quando observado que, “por detrás do valor de qualquer marca, tem de estar, 

sempre e obrigatoriamente, um saber sobre o negócio concreto e definido que essa marca 

suporta.  



  

                

 
                                FIGURA 5 – Franquia versus mercado  
                                Fonte: KOROSUE, 2012.2 

 

Sem esse saber, a marca não passaria de mais um símbolo entre milhões, condenado 

ao esquecimento e à indiferença” (FIDALGO, 2011). Importante ressaltar, também,  
 

que o valor de franchising de uma marca que sirva ou pretenda servir de símbolo 
visível a negócios idênticos em diferentes geografias, não reside no conjunto de 
características gráficas que permitem ao cliente uma percepção relativamente 
homogênea das entidades empresariais que usam o mesmo nome. Esse é um primeiro 
passo, importante, mas insuficiente, no caminho de uma construção de valor de 
franchinsing da marca. É essencial que a marca seja sustentada por uma fórmula de 
negócio que tenha uma base comum, progressivamente enriquecida com as 
experiências das várias operações territorialmente dispersas (FIDALGO, 2011). 

 

Desta forma, prossegue o autor, a elaboração de um inventário de ideias comerciais 

bem-sucedidas no mercado primário e nos mercados de expansão deve constituir a base de 

toda e qualquer reflexão sobre o modelo de negócio subjacente à marca, isto porque é o 

conhecimento profundo da história da marca, em seu trânsito pela realidade concreta, que 

permitirá a síntese dos seus fatores de crescimento e rendibilidade, impedindo que a ideia de 

que tudo o que se experimentou teve êxito real provado caia no plano da mistificação teórica 

(FIDALGO, 2011). 

Neste sentido, “deve-se procurar integrar tudo o que se (re)descobriu em cada mercado 

da marca, sobretudo no que diz respeito ao ‘produto’ e à ‘promoção’”. Conforme orienta o 

autor, se a marca é brasileira porque foi criada e testada com sucesso no Brasil, é natural que a 

primeira parte do processo de construção do modelo de negócio se oriente pela realidade 

brasileira. “Tal exigência é de ordem prática e não decorre de nenhum princípio de 

                                                        
2 Disponível em: <http://www.adnews.com.br/artigos/um-ano-e-suficiente-para-uma-marca-se-tornar-franquia>. 



  

superioridade nacional ou de prioridade à casa matriz, e sim de uma circunstância simples 

chamada experiência de mercado” (FIDALGO, 2011).  

Segundo o autor, a afirmação de que o valor de franchise da marca constitui um dos 

pilares do resultado comercial que vai ser exigido, sugere a obrigatoridade de uma síntese 

inteligente e constantemente atualizada das vantagens competitivas previstas pelo marketing 

estratégico, com vistas a provar que, atrás daquele nome representado em símbolo gráfico há 

um saber específico sobre o negócio que justifica tudo aquilo que se promete aos clientes e 

aos acionistas. 

Nesta linha de raciocínio, Fidalgo (2011) atesta que todas as operações nacionais ou  

internacionais de uma marca têm importância crítica para o desenvolvimento do modelo de 

negócio, pois as experiências de sucesso tenderão a ser consagradas pela cópia, melhorando 

resultados em todas as geografias. A replicação da fórmula, neste caso, será um ato inteligente 

de aceitar ter mais clientes e ganhar mais dinheiro, com base num conhecimento efetivamente 

partilhado. 

 

2.13 O valor da marca na perspectiva do franqueador 

 

De forma inequívoca, somente as marcas vinculadas a tipos de negócios testados e de 

sucesso comprovado podem e devem conceder franquias. E as grandes marcas de franquia 

que se conhece hoje não surgiram de um dia para o outro. Todas elas resultaram de muita 

persistência, simplicidade, consistência e grande investimento financeiro até alcançarem a 

maturação (PLÁ, 2001, p. 42).  

Sabe-se que as marcas evoluem em camadas de tempo e lugar, não sendo de se esperar 

que uns poucos estímulos, descoordenados e de curta duração, produzam uma mudança 

radical na sua concepção e na percepção dos consumidores. Em dado momento, verificamos 

que a estratégia da marca é a marca (MARTINS, 2006, p. 58). E como as marcas só fazem 

sentido segundo a interpretação do consumidor, o posicionamento acaba sendo o processo 

pelo qual as empresas lhes oferecem e entregam suas marcas de produtos ou serviços. 

Posicionamento também quer dizer “diferenças desejadas”; a maneira como a oferta é 

apresentada aos consumidores e como eles a perceberão. Na maioria das situações de compra, 

isto é tão importante quanto os componentes tangíveis da oferta, por exemplo, as 

características físicas do produto ou os atributos dos serviços (MARTINS, 2006, p. 59). 

 
  



  

 
           FIGURA 6 – Diagrama de franquia  

           Fonte: FRANQUIAS, 20133. 
 

 

Assim, o valor de uma marca pode ultrapassar de forma significativa, a soma de todos 

os ativos tangíveis de um franqueador. Isto porque uma marca bem construída, na maioria dos 

casos, é o sustentáculo de qualquer negócio bem-sucedido. Porém, poucas são as marcas que 

conseguem preservar a identidade por muitos anos. Logicamente, só se pode manter algo que 

foi conquistado; e conquistar um espaço na mente consumidor, só mesmo com um grande 

esforço financeiro e foco. O franqueador que batalhou muito até que a sua marca tivesse 

significado, tem autoridade reconhecida pelo franqueado, porém esta autoridade pode cessar 

de um momento para outro, se o posicionamento da marca for perdido (PLÁ, 2001, p. 46). 

Por isso,  

todo cuidado é pouco na hora de diversificar o negócio de uma marca consolidada. 
Manter as características originais de um produto ou serviço é quase impossícel 
devido às constantes necessidades de mudança, mas a formação deve ser gradativa 
para não perder o maior patrimônio de um negócio que é a fidelidade dos clientes 
(PLÁ, 2001, 47-48). 

 

A comunicação mais eficiente de uma marca só é atingida pelas empresas que 

conseguem manter seu posicionamento. Essa tarefa aparentemente simples é, na realidade, 

extremamente complexa. Muitas vezes, é a procura do consumidor por determinado produto 

ou serviço que faz com que o franqueador introduza outros itens em sua rede. Nesse caso, 

deve-se tomar cuidado para não descaracterizar a imagem da marca. A chave do sucesso é 

oferecer um produto ou serviço de qualidade, com preço acessível e que satisfaça suas 

necessidades, num ambiente agradável e com um excelente atendimento. O que ocorre, 

quando se conhece o público-alvo e seus anseios (PLÁ, 2001, p. 59). 

Ao pretender expandir o seu negócio, todo franqueador deve fazer fazer uma extensa 

pesquisa de mercado  para avaliar o potencial de crescimento para a marca. Numa rede, só se 
                                                        
3 Disponível em: <http://franquia-barata.com/franchising-oquecomo-funciona-franquia>. 



  

pode pensar em crescer por meio do franchising, quando se verifica que esse potencial 

realmente existe. Tal situação ocorre, porque o franchising é uma forma de crescimento que 

necessita do envolvimento e das apostas dos terceiros. E somente existirão apostas nesse 

negócio, se esses potenciais terceiros identificarem que o negócio apresenta uma elevada 

demanda potencial. Ninguém investe alto, quando o negócio não apresenta essa característica 

(PLÁ, 2001, p. 53). 

 

2.14 O valor da marca na perspectiva do franqueado 

 

Para o franqueado, a marca atua como um dos elementos de escolha da franquia. Isto 

porque ela constitui um valor agregado de grande importância para o sucesso do negócio. 

Porém, ao mesmo tempo que uma marca forte traz consigo vantagens, traz também mais 

responsabilidade ao distribuidor. 

Aprofundar a lealdade dos consumidores envolve uma percepção rica e profunda sobre 

eles, seus hábitos de compra, atitudes e associações. Isto significa realizar a coleta de 

informações e uma base de conhecimentos mais densos sobre os consumidores das marcas do 

grupo representado, ou como eles interagem com os produtos e o que pensam deles. Além de 

buscar elementos para sustentar o posicionamento das marcas, os procedimentos conduzem o 

franqueado a desenvolver paixão e entusiasmo dos seus funcionários para atender as 

necessidades dos consumidores (MARTINS, 2006, p. 71).  

Neste sentido, é importante que o franqueado perceba que o consumidor utiliza 

determinada a marca não só por uma questão de status, mas também por uma questão de 

confiança e segurança. No caso de produtos ou serviços complexos e sofisticados, uma marca 

conhecida reduz o risco de compra. Em relação aos serviços, que normalmente não podem ser 

testados ou devolvidos, a marca mais forte garante uma vantagem competitiva, o que permite 

a sobrevivência dos franqueados mesmo em momentos de turbulência econômica, em razão 

da lealdade do consumidor (PLÁ, 2001). 

 

  

 

 



  

 
  
 

          FIGURA 7 – Rede de franqueados 

          Fonte: CL NEGÓCIOS, 20134. 
 

 

Kapferer (2004, p. 65) lembra que um elemento sistemático de sucesso de uma 

pequena empresa, neste contexto uma franquia, é a discrição, até mesmo o segredo. Também 

pode-se considerar: (a) a preocupação em definir um alvo e um mercado restrito; (b) a 

capacidade de adquirir uma visibilidade crescente no nível da loja pela extensão da linha; (c) 

o fato de integrar muito cedo a dimensão internacional; e enfim (d) a capacidade de satisfazer 

os interesses da distribuição e, ao mesmo tempo, dos clientes finais.  

Todos esses fatores e elementos de sucesso estão na mira de um franqueador, quando 

ele coloca a sua marca nas mãos de um franqueado – “o ‘ser’ mais importante e 

imprescindível de uma franquia”, pois aquele “que faz toda diferença no marketing aplicado 

ao franchising”, segundo Santini e Garcia (2011, p. 19) – que ele classificou como certo para 

representá-la, por ter capital e disposição de acompanhar a disciplina inerente a qualquer 

franquia.  

Assim, prescreve Plá (2001, p. 42), caberá ao franqueado selecionar o ponto ideal para 

sustentar a marca de sucesso que foi entregue à sua responsabilidade, cuidando para não abrir 

lojas em shoppings com alta rotatividade de lojistas (uma loja fechada ao lado pode 

comprometer a imagem da marca) ou com custos que possam inviabilizar o negócio. Outra 

recomendação para se preservar e fortalecer a imagem da marca é manter uma quantidade 

certa de produtos e com preços competitivos, e ficar atento aos mínimos detalhes que, 

somados, garantirão o sucesso da franquia. Todo distribuidor deve dar relevância ao fato de 

que “a marca mais forte garante uma vantagem competitiva que permite a sobrevivência dos 

                                                        
4  Disponível em: <http://www.clmais.com.br/negocios/view/7139/rede-de-franquia-busca-pessoas-mais-
maduras-como-franqueados>. 



  

franqueados mesmo em momentos de turbulência econômica, devido à lealdade e confiança 

do consumidor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 A MARCA EM UMA FRANQUIA DE MODA 

 

Uma apropriada referência do significado simbólico dos bens, a moda e, em particular, 

o vestuário, contribuem para o estabelecimento das categorias sociais e das distâncias que as 

separam, atuando como “um valioso meio de comunicação para a definição e o desempenho 

de papéis, e para marcar o rito de passagem que efetiva a transição de uma para outra fase no 

ciclo da vida”. Efetivamente, o vestuário atua “como um agente da história, refletindo suas 

mudanças, dando forma e ordem à cultura em um momento histórico”. Com papel múltiplo, 

algumas vezes traduz a confirmação da mudança, noutras a inicia, e ainda, torna-se “um meio 

de criar consenso para expressar a superioridade da dominação, a resistência e a contestação” 

pretendidas pelos diversos extratos sociais (McCRAKEN, 2003, apud TAVARES, 2008, p. 

281). 

 

3.1 O caso Colcci 

 

A Colcci nasceu em Brusque, Santa Catarina, em 1986. Em pouco tempo, expandiu-se 

na maior rede de franquias de moda do país, com mais de 100 lojas no Brasil e no exterior. A 

fábrica ocupa uma área de 32.000m², e está situada no município de Itajaí-SC, onde trabalham 

750 funcionários (COLCCI, 2013). 

 

 
             FIGURA 8 – Gisele Bündchen – Campanha de 2004 
  Fonte: COLLCI. Disponível em: <www.lojasfemininas.net>. 



  

 O nome Colcci virou sinônimo de moda jovem com atitude. Além de muito trabalho, a 

Colcci cresceu graças à percepção de mercado de seus administradores que ao detectar a forte 

carência de opção sentida pelo público jovem, decidiu aproveitar este forte potencial de 

consumo (FIG. 8). Até o surgimento da Colcci, o público jovem não tinha muita escolha, 

sendo obrigado a consumir marcas caríssimas ou, então, optar por uma moda que não tinha 

muito a ver com a sua personalidade. 

 Ao conseguir traduzir o desejo e o jeito de ser de toda uma geração, dali para frente a 

roupa Colcci passou a atender, mais e mais, a uma demanda sempre crescente, o que exigiu o 

aperfeiçoamento do processo de seleção dos candidatos à sua franquia. Já plenamente 

consolidada, a marca seguiu com seus planos de expansão. 

Durante a década de 1990, a administração da Colcci investiu na aquisição de 

equipamentos específicos para o bordado – alta tecnologia que, atualmente, possibilita a prega 

e aplicação de paetê, algo inédito no Brasil. E nesse investir tecnológico, automatizou todo o 

setor de costura, modernizando também a área de corte eletrônico. Assim, o parque industrial 

Colcci adentrou o novo milênio preparado para confeccionar produtos com a melhor 

tecnologia disponível no mercado. 

 Em 2000, a Colcci foi adquirida pelo Grupo Menegotti, que inovou na gestão 

administrativa e comercial da marca, dando outro direcionamento ao produto e à sua imagem. 

Com um conceito descolado e cool, o objetivo da marca de vestir o jovem passou a traduzir, 

com mais ênfase, sua atitude, seduzindo pelo estilo arrojado e singular. A roupa acompanha o 

ritmo de vida da moçada mais descolada dos grandes centros urbanos, traduzindo um estilo 

jovem e único, característica de quem exibe forte personalidade. 

 Nessa mesma década de 2000, a Colcci passou por um processo de reestruturação, 

para atender um público ainda mais exigente. O Grupo Meneguetti investiu na marca, 

reformulou a fachada das lojas, reforçando a imagem moderna da Colcci. Nesse processo, 

além da reforma de uma série de lojas, foi providenciado o fechamento de unidades que não 

se adaptavam à nova proposta e a abertura de novas unidades. Em quatro anos, as vendas da 

marca quadriplicaram, chegando a mais de três milhões de peças ao ano.  

 Os tecidos usados pela Colcci são exclusivos, sendo a maioria de fabricação própria. 

Antes do corte, eles passam um período de “descanso” para eliminar o risco de posteriores 

deformações. Esse é apenas mais um detalhe que mostra o cuidado da fabricação das peças. 

Na estamparia também há evidências do diferencial dos produtos Colcci. A empresa trabalha 

com matéria prima importada, aplica silicone, faz acabamento em resina e ainda usa transfer 



  

próprio, fabricado internamente. São técnicas modernas que resultam numa estampa perfeita, 

sem comprometimento da textura do tecido (FIG. 9). 

 

 
                        FIGURA 9 – Minisaia Estampa Tulipa Colcci 
                        Fonte: MERCADO LIVRE, 2013.5 
 

Entre roupas, acessórios e bijuterias, a Colcci fabrica cerca de 1800 itens. Suas linhas 

agradam a diferentes estilos e faixas etárias: Jeanswear, SilverLab, PM, T e Fun. A Colcci 

trabalha, ainda, com acessórios como bolsas, calçados e bijuterias. Para que o ponto de venda 

sempre tenha lançamentos, a Colcci lança quatro coleções por ano. Além disso, coleções 

especiais são lançadas em alguns períodos. 

O alto padrão de qualidade é uma das características mais acentuadas da empresa, 

resultando de um rígido controle. Todas as peças são detalhadamente vistoriadas antes de 

saírem da fábrica. Por isso, a Colcci consegue suprir, com sucesso, a demanda de um público 

tão exigente.  

As primeiras imagens e conceitos das coleções surgem na área de criação. É o espaço 

reservado para o trabalho dos estilistas que elaboram as peças mais desejadas do universo 

jovem. Os desenhos ganham forma nas mãos dos modelistas que, na prática, confeccionam a 

primeira peça. Tem-se uma fase de vários testes, até que ela fique perfeita e, só então, é 

encaminhada à produção. Para garantir os ajustes exatos e um excelente caimento, as peças 

são provadas por uma modelo contratada somente para este fim. Trata-se de uma etapa de 

trabalho completamente artesanal, o que revela a preocupação da Colcci com a qualidade de 

todos os produtos. 

                                                        
5 Disponível em: < http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493473274-colcci-mini-saia-tecido-estampa-tulipa-
detalhe-transpasse-_JM>.  



  

Perfeitamente conectada com os conceitos de globalização e abertura de mercados, em 

1999, adotando o sistema de franquia, a Colcci expandiu seus produtos para lojas 

multimarcas, ampliando mercado e atingindo um número ainda maior de consumidores. 

Depois do sucesso no mercado interno, a marca passou a investir no exterior. Transformada 

em uma marca internacional, a Colcci comercializa seus produtos nos Estados Unidos, com 

uma franquia e várias lojas multimarcas. No Canadá, no México e na Costa Rica, a grife é 

vendida em pontos multimarcas.  

Na Europa, a Colcci está presente com franquias em Bilbao, Lisboa e nos principais 

países da União Europeia, totalizando mais de 600 pontos multimarcas. E ainda conta com 

oito lojas nos Emirados Árabes, mostrando a força da marca, que leva o nome do Brasil para 

todo o mundo. 

O crescimento da Colcci pode ser traduzido por meio de seus números: hoje, a marca 

está presente em 31 países, em 1.650 multimarcas e 9 franquias internacionais. No Brasil, 

conta com 100 franquias e marca presença em 2.200 lojas multimarcas. 

 A despeito do sucesso alcançado, o trabalho de pesquisa do universo jovem persiste 

em viagens ao redor do mundo, na busca pelo conhecimento dos símbolos que regem a 

juventude nas diversas culturas estrangeiras. Investindo em desenvolvimento tecnológico, a 

Colcci busca consolidar e expandir seu diferencial, criando coleções à frente de seu tempo, 

criando um estilo vanguarda para os jovens de todo o mundo. 

 

 
           FIGURA 10 – A Colcci na SPFW-2011 – Alessandra Ambrósio e Ashton Kutcher  
           Fonte: CAPRICHO, 16 jun. 2011. 
 



  

A Colcci participa do São Paulo Fashion Week há várias edições. O SPFW é o evento 

de moda mais importante da América Latina e aparece como a quinta maior semana de moda 

do mundo, ao lado de Paris, Milão, Nova Iorque e Londres (FIG. 10). 

 

3.2 O marketing da marca Colcci 

 

A Colcci é frequentemente vista em páginas das principais revistas do segmento de 

moda e comportamento. Suas peças ilustram diversos editoriais de moda e matérias, 

inspirando looks, visando cativar ainda mais seguidores. A marca também marca presença na 

web por meio de seu site e blog
6 , além de participar ativamente de redes sociais como 

Facebook, Twitter e Instagram. 

E para impulsionar as vendas nas datas comemorativas, a Colcci realiza ações 

pontuais em suas lojas, que incluem decoração diferenciada no ponto de venda e promoções 

especiais.  

A marca é desejada por muitas celebridades (FIG. 11), que a adotam para seus looks. 

Diversos personagens de novela são muitas vezes flagrados usando Colcci, aumentando ainda 

mais a visibilidade da marca  

 

 
                FIGURA 11 – Campanha com Gisele Bündchen – 2004 
                   Fonte: COLCCI, 2010.  

                                                        
6  Ver: <http://loja.colcci.com.br/>. e <http://www.passarela.com.br/lojaespecial/colcci>; 
<https://www.facebook.com/colccioficial>. 



  

Na busca de fortalecimento da marca no segmento da moda, a Colcci vem contratando 

famosos top models para estrelar suas campanhas, investindo em uma linguagem cada vez 

mais fashion. Até o ano de 2010, teve a top Gisele Bündchen, ícone da moda em todo o 

mundo, como sua garota propaganda. Associar a imagem de Gisele à marca foi uma estratégia 

assertiva da Colcci, haja vista ter possibilitado que a percepção da marca alcançasse outro 

nível de valorização no mercado, pelo poder de sua associação com o universo fashion. 

Atualmente, a Colcci trabalha com a top internacional Alessandra Ambrósio e com o ator 

hollywoodiano Ashton Kutcher, que reforça a presença da marca também para o público 

masculino. 

 

 
                      FIGURA 12 – Loja Colcci – Shopping Muller – Joinville-SC 
         Fonte: SHOPPING MUELLER, 2012.7  

 

As lojas Colcci buscam uma padronização para manter a identidade visual da marca. 

A vitrine, por exemplo, é semiaberta, contendo poucos manequins, já que a principal atração é 

a loja. A Colcci utiliza o layout conhecido como fluxo livre, onde os equipamentos estão 

dispostos de forma a permitir um fluxo não direcionado dos clientes, tornando a loja informal 

e descontraída, estimulando o passeio e compras por impulso. Todos os detalhes do layout 

permitem uma ótima visibilidade da loja e de seus produtos, assim como deixam claro a que 

público-alvo a marca se destina e qual é sua identidade (FIG. 12). 

 
 
 

                                                        
7
 Disponível em: <http://muellerjoinville.com.br/shopping/content/lojas/?l=66>. 



  

4 METODOLOGIA 
 
 

A metodologia orienta o processo investigativo e exploratório, propondo métodos e 

formas de abordagem para a efetivação da pesquisa, podendo ser definida como a descrição 

do conjunto das atividades e instrumentos a serem desenvolvidos para a aquisição dos dados 

(bibliográficos ou de campo) com os quais se desenvolverá a questão proposta pela pesquisa, 

dando base para a construção de um saber seguro e válido (SILVA; SILVEIRA, 2003). 

Para Ander-Egg (1978, p. 28) “a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, 

controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em 

qualquer campo do conhecimento”. Segundo o autor, a pesquisa requer um tratamento 

científico e se constitui num meio adequado para se descobrir a realidade ou para conhecer 

verdades parciais. 

Com vistas a tal propósito e constituída das abordagens teórica e prática, esta pesquisa 

está inserida na vertente qualitativa-quantitativa, utilizando um estudo transversal tipo 

Survey
8 , com propósito exploratório 9 , para demonstrar, por meio dos procedimentos 

metodológicos ora descritos, os aspectos do escopo e do posicionamento de uma marca de 

moda regida pelo sistema de franquia, segundo a metodologia EPM (TAVARES, 2008). 

 

4.1 Tipo de pesquisa quanto à abordagem 

 

Face aos objetivos propostos, esta pesquisa é de natureza qualitativa-quantitativa. O 

termo “qualitativo”, segundo Chizzotti (2003, p. 221), implica uma partilha densa composta 

de pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para se extrair desse convívio 

os significados visíveis e latentes somente perceptíveis a uma atenção sensível. Após tal 

abstração, o pesquisador interpreta e traduz por escrito, com a perspicácia e competência 

científicas que lhe são peculiares, os significados patentes ou ocultos do objeto de pesquisa 

em tela. 

Malhotra (1993) atesta que a pesquisa com dados qualitativos destaca-se como a 

principal metodologia utilizada em estudos exploratórios, tratando-se de um método de coleta 

de dados não estruturado, alicerçado em pequenas amostras, cujo objetivo é promover a 

                                                        
8 Em Babbie (1999), a denominação Survey Interseccional refere-se à coleta de dados de uma amostra, em certo 
momento, com a finalidade de descrever, explorar ou explicar algo referente à população maior na mesma época 
da coleta das informações. 
9 É a utilização do survey como um “mecanismo de busca”, quando se inicia a investigação sobre algum tema, 
tendo o propósito de levantar questões para futuras investigações (BABBIE, 1999, p. 97). 



  

compreensão inicial do conjunto do problema proposto na pesquisa. 

No entendimento Lüdke e André (1996) e Martins (2006), a pesquisa qualitativa exige 

do pesquisador um contato real e em profundidade com o ambiente e o cenário que está sendo 

investigado, além de auxiliá-lo, no decorrer do processo, a adequar o conteúdo teórico ao 

problema da pesquisa.  

Segundo Neves (1996, p. 1), “o desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa 

supõe o corte temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador”. Esse 

corte define o campo e a dimensão em que o trabalho será desenvolvido, ou seja, o território a 

ser mapeado. De caráter fundamental em um estudo qualitativo, o trabalho de descrição 

possibilita a coleta de dados. 

Ainda de acordo com autor, apesar de serem diferentes quanto à forma e à ênfase, “os 

métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de 

procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão 

dos fenômenos” (NEVES, 1996, p. 2).  

A evolução desta modalidade de pesquisa, marcada mais por rupturas do que por 

progressão cumulativa, abriga tensões teóricas subjacentes que cada vez mais a distanciam de 

teorias, práticas e estratégicas únicas de pesquisa (CHIZZOTTI, 2003, p. 223). 

Quanto à pesquisa quantitativa, para Richardson (1999 apud Marconi e Lakatos, 

2007), ela se caracteriza pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações quanto no seu tratamento por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples 

como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas como coeficiente de correlação, 

análise de regressão etc. 

Malhotra (2001) ratifica o entendimento de que a pesquisa quantitativa se caracteriza 

pela quantificação de dados e generalização dos resultados da amostra, assim como pela 

aplicação da análise estatística de alguma forma, mas observando que para este tipo de 

pesquisa é indicada uma amostra consistente, que deve ser apresentada de forma estruturada. 

Os procedimentos quantitativos e qualitativos não são mutuamente excludentes, 

podendo-se utilizá-los de forma complementar, como foi feito nesta pesquisa realizada na  

área de saúde, que vem gerando uma quantidade crescente de informações de elevado nível de 

complexidade, que levou ao desenvolvimento de aparatos, no contexto de pesquisas 

cientificamente embasadas, capazes de delimitar as etapas do desenvolvimento metodológico 

com maior concisão, e de fornecer, aos profissionais da saúde, melhor utilização das 

evidências resultantes de diferentes estudos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Pretende-se, pois, com uma abordagem qualitativa-quantitativa avaliar o escopo e o 



  

posicionamento, no mercado, de determinada marca do segmento da moda, com o fim de 

identificar características, atributos, benefícios, associações e distinções da referida marca 

percebidas por seus consumidores, e comparar o nível de congruência nessas cinco 

dimensões, de acordo com a visão do franqueador e dos franqueados e aquela percebida pelos 

consumidores. 

 

4.2 Tipo de pesquisa quanto aos fins 

 

Neste plano, esta pesquisa se caracteriza como exploratória. Para Gil (1999), a 

pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolvendo levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o tema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão, ela assume, em geral, as formas de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso.  

Mattar (1999) avaliza esse entendimento, atestando que a pesquisa exploratória visa 

prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em 

perspectiva. Por isto, é apropriada para os primeiros estágios da investigação, quando a 

familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, 

geralmente, insuficientes ou inexistentes. Assim, pesquisa exploratória possui 

 
a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a 
formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa 
proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de 
que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser 
pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

 

Cervo e Bervian (1996) fazem afirmações elucidativas com relação à figura da 

construção de hipóteses: 

 
O estudo exploratório [...] é normalmente o passo inicial no processo de pesquisa pela 
experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses significativas para 
posteriores pesquisas. […] não elaboram hipóteses a serem testadas no trabalho, 
restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado 
assunto de estudo (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 49). 

 

 Na visão de Gil (1991), seu objetivo é proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo explícito. Neste sentido, Collis e Hussey (2005) defendem o 

uso da pesquisa exploratória, quando sobre determinado problema de pesquisa há poucos ou 

nenhum estudo anterior em que se tenha condições de procurar informações.  



  

Outras características da pesquisa exploratória é a flexibilidade, a criatividade e a 

informalidade. Por meio dela, procura-se obter o primeiro contato com a situação a ser 

pesquisada, sendo seu objetivo geral a descoberta. E neste plano,  

 
O estudo exploratório [...] permite aliar as vantagens de se obter os aspectos 
qualitativos das informações à possibilidade de quantificá-los posteriormente. Essa 
associação realiza-se em nível de complementariedade, possibilitando ampliar a 
compreensão do fenômeno em estudo (MINAYO; SANCHES, 1993). 

 

 Ao identificar o Survey como um tipo particular de pesquisa social empírica, Babbie, 

1999, p. 95) o classifica como passível de ser empiricamente verificável, onde os dados 

coletados e quantificados permanecem como fonte permanente de informações e verificações 

(BABBIE, 1999, p 86). 

Ao referir-se ao survey, Babbie (1999) o conceitua como a utilização do método de 

forma similar a um “mecanismo de busca”, quando se inicia a investigação sobre algum tema 

com o propósito de levantar questões para futuras investigações.  

Nesta pesquisa, buscou-se avaliar a ferramenta quanto à sua capacidade de capturar 

adequadamente as dimensões propostas para, posteriormente, aplicá-la de forma mais 

abrangente na população de profissionais envolvidos com este estudo, de forma a explorar o 

escopo e o posicionamento de uma marca de moda regida pelo sistema de franquia, segundo a 

metodologia EPM (TAVARES, 2008). 

 
 

4.3 Tipo de pesquisa quanto aos meios 

 
 

Trata-se de um estudo de caso envolvendo uma marca de moda incorporada ao sistema 

de franquia, centrando-o no âmbito de abrangência mercadológica nacional, com franqueados 

distribuídos nas principais capitais e cidades-pólo brasileiras, e mais precisamente, do 

desempenho da referida marca na cidade de Belo Horizonte-MG, a ser aferido nas respectivas 

lojas franqueadas. 

No entendimento de Fernandes e Gomes (2003, p. 15), o estudo de caso constitui um 

método amplamente utilizado em pesquisas exploratórias, o que não significa que outros tipos 

de pesquisa não possam utilizá-lo. Trata-se de uma abordagem investigativa em profundidade 

de uma unidade de interesse, que pode ser único ou múltiplo, e cuja unidade de análise pode 

ser uma ou mais pessoas, famílias, produtos, empresas ou unidades de empresas, órgãos 

públicos ou mesmo países. “Enfim, trata-se do estudo de casos isolados, em que a análise 



  

deve ser feita com profundidade, detalhadamente e de forma exaustiva, considerando as 

influências internas e externas”. Segundo Yin (2005): 

 
Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para 
contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 
organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos relacionados 
(YIN, 2005, p. 20). 

 

Em todas as situações, a necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de 

compreensão dos fenômenos sociais complexos. Em síntese, “o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos 

da vida real”, tais como “os ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 

maturação de setores econômicos” (YIN, 2005, p. 20).   

 Pelas características mencionadas, o estudo de caso apresenta algumas vantagens e 

limitações. De acordo com Gil (1991, p. 59), são essas as principais vantagens: “(a) o 

estímulo a novas descobertas; (b) a ênfase na totalidade – focaliza o problema como um todo, 

superando o problema comum em levantamentos em que a análise individual dá lugar à 

análise de traços; e (c) a simplicidade dos procedimentos quando comparados com outras 

modalidades”. 

 Segundo Yin (2005, p. 33), como estratégia de pesquisa, o estudo de caso compreende 

um método que abrange tudo – a lógica de planejamento, as técnicas de coleta de dados e as 

abordagens específicas à análise dos mesmos. Nesse sentido, “o estudo de caso não é uma 

tática para a coleta de dados nem meramente uma característica do planejamento em si 

(STOECKER, 1991), mas uma estratégia de pesquisa abrangente”.  

 

4.4    Unidades de observação e unidades de análise  

 

As unidades de análise foram compostas pelo franqueador e quatro lojas franqueadas 

da marca Colcci situadas na cidade de Belo Horizonte-MG, em locais de venda estratégicos, 

ou seja, nos principais shoppings centers da capital mineira, incluindo seus colaboradores e 

clientes. 

Por outro lado, as unidades de observação foram constituídas dos seguintes agentes: (i) 

da parte do franqueador Colcci – dois gestores; e (ii) da parte dos franqueados – quatro 

gestores, oito vendedores e oito clientes. Desta forma, foram submetidos a entrevista 



  

individual 22 (vinte e dois) indivíduos considerados elementos-chave no plano do escopo e 

posicionamento da marca Colcci no mercado consumidor. 

Assim, o pesquisador elegeu como agentes da pesquisa profissionais de seu contato no 

mercado da moda, e mais especificamente, na empresa Colcci, onde atua profissionalmente. 

Antes da entrevista, os respondentes foram informados sobre os objetivos e a metodologia da 

pesquisa e, também, sobre a garantia de sigilo de suas identidades. 

 

4.5    Coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa para consecução dos 

objetivos propostos foram o questionário e o roteiro de entrevista. Trata-se de recursos 

metodológicos que buscam, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 

recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer (DEMO, 2001). 

Desta maneira, segundo análise de Demo (2001, p. 10), os dados não são apenas 

colhidos, mas também resultam de sua interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em 

diálogo crítico com a realidade. Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem 

explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, 

analisar, discutir e fazer previsões. Possibilitam, ainda, identificar problemas, 

microinterações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e interpretações, caracterizar a 

riqueza de um tema e explicar fenômenos de abrangência limitada. 

Direcionada a esses fins, a coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro de 

entrevista com questões fechadas e um questionário respondidos pelos informantes-chave: 

gestores da franqueadora Colcci e seus franqueados e vendedores das franqueadas. Segundo 

Yin (2005): 

 
Informantes-chave são sempre fundamentais para o sucesso de um estudo de caso. 
Essas pessoas não apenas fornecem ao pesquisador do estudo percepções e 
interpretações sobre o assunto, como também podem sugerir fontes nas quais se pode 
buscar evidências corroborativas ou contrárias – podendo-se iniciar a busca a essas 
evidências (YIN, 2005, p. 117). 

 

Pretendeu-se, com a coleta de dados, verificar a congruência do posicionamento da 

marca de uma franquia de moda sob o ponto de vista do franqueador, dos franqueados e 

aquele percebido pelos consumidores, visando aos objetivos específicos. 



  

Tal congruência será aferida segundo o método de pesquisa Survey. De acordo com 

Malhotra (2001), os surveys são utilizados para várias finalidades, sendo conseguidos por 

meio de entrevistas com grande amostra, utilizando-se questionários pré-determinados. Para o 

autor: 

Devido à sua ampla variedade, os dados de surveys têm inúmeras utilidades. Eles 
podem ser usados para segmentação de mercado, como no caso de dados 
psicográficos e de estilo de vida, e para estabelecer perfis de consumidores. Os 
surveys também são úteis para a determinação de imagem de produtos, medição e 
posicionamento e para a realização de análises de percepção de preços. Outros usos 
incluem a seleção de temas de propaganda e a avaliação da eficiência da 
propaganda (MALHOTRA, 2001, p. 139). 

 

Segundo Pinsonneault e Kraemer (1993), o método de pesquisa survey pode ser 

descrito como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

um determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por 

meio de um instrumento, normalmente um questionário. 

 

4.6 Instrumentos de coleta de dados 

  

A elaboração do roteiro da entrevista com os gestores – franqueador e franqueados, 

gerentes e vendedores (Anexo 1) – e do questionário preenchido pelos mesmos (Anexo 2), 

constando questões fechadas, foi pautada no conteúdo do referencial teórico e apoiada na 

metodologia de Escopo e Posicionamento da Marca – EPM, de autoria de Tavares (2008), 

tendo o roteiro de entrevista voltado para a obtenção de informações, segundo a ótica do 

franqueador e dos franqueados, sobre o posicionamento da marca Colcci no mercado 

consumidor, e o questionário aplicado aos vendedores voltado para a delimitação mais precisa 

do escopo e do posicionamento da marca Colcci no mercado, segundo a ótica desses agentes. 

Tanto no roteiro de entrevista aprofundada como no questionário optou-se pela 

abordagem dos cinco elementos da EPM de Tavares (2008), que constituem o escopo da 

marca Colcci, visando aferir sua eficácia e eficiência, pautando-se nessas diretrizes: (i) as 

características de cada um dos atributos (o estilo da grife, a exposição das peças nas lojas, a 

qualidade da confecção, a rapidez na entrega e o preço cobrado); (ii) os elementos que 

agregam valor aos atributos; (iii) os ganhos obtidos através das características e atributos  

(benefícios); (iv) as relações e ligações ofertadas pelos atributos (associações); e (v) os 

aspectos diferenciadores que ditam a preferência e a escolha da marca (distinção).   

Com o objetivo de validar os dois roteiros, tanto o da entrevista com questões 

fechadas quanto o do questionário, foi realizado um pré-teste com um gestor do franqueador, 



  

um gestor do franqueado e um vendedor, para se constatar sua eficiência que, comprovada, 

dispensou ajustes nos referidos instrumentais. 

  Antes de cada entrevista com os gestores e vendedores, foi devidamente explicada a 

abordagem de cada elemento explorado no roteiro da entrevista e no questionário 

(características, atributos, benefícios, associação e distinção), e assegurada a clareza e 

sequência das perguntas, organizadas de forma a evitar que os respondentes se perdessem nas 

respostas, garantindo-se a receptividade por parte de todos os agentes da pesquisa. 

Primeiramente, o roteiro de entrevista (Anexo 1) foi aplicado ao gestor do franqueador 

Colcci em São Paulo-SP e, num segundo momento, aos quatro gestores dos franqueados em 

Belo Horizonte-MG. Num terceiro momento da pesquisa, o questionário (Anexo 2) foi 

aplicado aos vendedores das lojas franqueadas. 

Diante do exposto, com a entrevista aplicada aos gestores dos franqueados teve início 

a exploração do posicionamento da marca Colcci no mercado belorizontino, em conformidade 

com os cinco elementos que compõem a metodologia de Escopo e Posicionamento de Marca 

(EPM) (TAVARES, 2008). 

Tanto o roteiro de entrevista foi composto de itens relativos aos elementos da 

metodologia EPM (características, atributos, benefícios, associação e distinção), e elaborados 

de forma cruzada, considerando-se esses cinco atributos da marca Collci: (a) estilo da grife; 

(b) exposição das peças nas lojas; (c) qualidade da confecção; (d) rapidez na entrega; e (d) 

preço cobrado. 

Com relação ao questionário, optou-se por sua fundamentação na escala de Likert, isto 

porque um dos pontos centrais em pesquisas empíricas, em especial, nas quantitativas 

organizacionais que investigam questões de gestão administrativa, é a elaboração do 

instrumento de medição a ser utilizado para a coleta de informações. Questionários objetivos 

baseados na escala de Likert são bastantes utilizados nesse tipo de pesquisa (SARAPH et. al., 

1989; AHIRE, 1996; BADRI; DONALD; DONNA, 1995; TAMIMI: GHERSON; CURRAL, 

1995; TERZIOVSKI; SOHAL; MOSS, 1999; ALEXANDRE; FERREIRA, 2001). 

 Assim, em geral, são utilizadas, na escala de Likert, quatro ou cinco categorias 

ordinais, podendo ser citado o de cinco categorias definidas como: 0 – discordo totalmente; 1 

– discordo em parte; 2 – nem concordo e nem discordo; 3 – concordo em parte; e 4- concordo 

totalmente, como utilizado nesta pesquisa. 

Nesta escala, ocorre que a retirada da categoria central pode conduzir o entrevistado a 

ter uma tendência de marcar na escala uma posição positiva, no caso a categoria 3, ou uma 

posição negativa, no caso a categoria 1. Uma das grandes preocupações em qualquer 



  

pesquisa, e em particular naquelas onde o elemento humano é a unidade a ser pesquisada ou o 

fornecedor das informações investigadas com base na sua percepção, é alcançar o fiel registro 

dessas informações, isto é, o que se deseja registrar é a opinião do entrevistado que retrate a 

realidade do fenômeno estudado. 

As entrevistas (Anexo 1) com o gestor franqueador e os gestores franqueados foram 

marcadas com a devida antecedência, e da mesma forma, a aplicação dos questionários 

(Anexo 2) aos vendedores das lojas selecionadas também foi agendada via contato telefônico 

e/ou e-mail, tendo sido os “vendedores agentes da pesquisa” indicados pelos gestores dos 

franqueados. 

Quanto às observações deste autor, estas foram organizadas de acordo com o roteiro 

da entrevista e o questionário. Tal ordenamento foi motivado pela proposta de garantia de que 

os dados colhidos não extrapolassem o objeto de estudo. 

 
 

4.7 Construtos e indicadores 

 

Ao considerar que os construtos são “ideias e termos categoriais, princípios 

condutores, opiniões influentes ou conceitos essenciais adotados em uma teoria ou área de 

estudo”, Carvalho (2003 p. 424) os define como 

 
palavras ou expressões brilhantemente inventadas no plano de uma investigação, de 
um programa de pesquisa, de uma teoria ou de um discurso de efeito teorizante. A 
função deles é mediar a distinção do objeto como percebido, além de facilitar a 
conceituação das relações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, favorecendo a 
delimitação do espaço de alcance da verdade ou do campo de compreensão 
epistemológica dos resultados da investigação (CARVALHO, 2003, p. 424). 

 

Desta forma, sejam simples idealizações ou termos categoriais, para se conceber a 

busca de respostas, em vista de dificuldades do problema na pesquisa, é necessário lançar mão 

desses recursos para estabelecer as notas distintivas do objeto em causa. Às vezes, para 

eliminar a redundância de definições e aumentar o poder de afirmação, precisamos de 

conceitos alternativos ou de asserções adicionais (RUDNER, 1969). 

Isto posto, e considerando que um construto “é uma criação mental, simples, que serve 

de exemplificação na descrição de uma teoria” (HOUAIS; VILLAR, 2001), quando um 

pesquisador elabora um novo construto, precisa interagir com a sua criação, verificar sua 

validade, explorar suas possibilidades e aguardar contribuições de outros pesquisadores e/ou 

orientadores.  



  

É com este objetivo que se propõe, nesta pesquisa, o estudo dos construtos abaixo 

relacionados, sob o ponto de vista do franqueador, dos franqueados, dos gerentes e 

vendedores e aquele percebido pelos consumidores, a partir da identificação das 

características, atributos, benefícios, associações e distinção da marca de uma franquia de 

moda em Belo Horizonte, propostas por seu franqueador (conforme Quadro 1) para seu 

posicionamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

QUADRO 1 

Elementos do escopo da marca (construtos e indicadores) 

 

ESCOPO DA MARCA 
 

Características - Atributos 
.     Estilo da marca 
.     Estilo de vitrini 
.     Acabamento das roupas 
.     Entrega dos produtos 
.     Preço dos produtos 
.     Interação  
.     Necessidade 
.     Qualidade 
.     Embalagens  
.     Diferencial  
 
Benefícios  
Funcionais:  
.     Vestir 
.     Calçar  
.     Suprir outras necessidades 
 
Experienciais:  
.     Prazer e bem-estar 
.     Praticidade 
.     Durabilidade 
.     Facilidade de compra 
.     Preço acessível 
 
Simbólicos:  
.      Atitude 
.      Charme e elegância 
.      Status social 
.      Prestígio  
.      Exclusividade 
 
Associações  
Primárias: 
.     Identificação 
.     Influência comportamental 
.     Satisfação de necessidades  
 
Secundárias:  
.     Confiança 
.     Sofisticação 
.     Conforto 
.     Contexto de uso (situações) 
.     Endosso/selos de qualidade 
 
Distinção  
.    Diferenças de outras marcas  
.    Atendimento nas lojas 
Lealdade 
.    Assiduidade nas compras 
.    Convite aos amigos 
  

 
 

Fonte: Original desta pesquisa. 



  

4.8 Tratamento e análise de dados 

 

 Foram utilizados, nesta pesquisa, dois métodos de análise dos dados: “análise 

estatística” – para o tratamento dos dados numéricos originados do questionário; e “análise de 

conteúdo” – para o tratamento das informações originadas do roteiro de entrevista. 

 

4.8.1  Análise estatística 

 

Para analisar os dados obtidos nas pesquisas aplicadas foram utilizadas ferramentas da 

estatística descritiva, que tem por finalidade descrever certas propriedades relativas a um 

conjunto de dados. 

“Distribuição de frequência simples” ou “frequência absoluta”, ou ainda 

simplesmente, “frequência de uma classe ou de um valor individual”, é o número de 

observações correspondentes a essa classe ou a esse valor. 

A média aritmética simples também será utilizada neste estudo. Presente em diversas 

situações cotidianas, Trata-se de uma medida de posição de fácil uso. Na média simples todos 

os valores possuem um mesmo peso, situação diferente na média ponderada, que, para cada 

valor, deve-se levar em conta o valor do seu peso. 

Para avaliar as possíveis correlações entre as variáveis foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson, também chamado de “coeficiente de correlação produto-momento” ou 

simplesmente de “ρ de Pearson”, que mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação 

– se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalar ou de rácio/razão). 

Este coeficiente, normalmente representado por ρ assume apenas valores entre -1 e 1. 
   

  . ρ = 1 – significa uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis.  

  . ρ = -1 – significa uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis. 
   

  Isto é, se a primeira aumenta, a segunda sempre diminui.  
   

  . ρ = 0 – significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da  

outra. No entanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o resultado 

ρ = 0 deve ser investigado por outros meios.  A análise correlacional indica a 

relação entre duas variáveis lineares e os valores sempre serão entre +1 e -1. O 

sinal indica a direção, se a correlação é positiva ou negativa, e o tamanho da 

variável indica a força da correlação.  
   



  

  Interpretando ρ, tem-se: 
   

  . baixa correlação (0,0 a 0,25).  

  . correlação moderada (0,25 a 0,5).  

  . correlação alta (0,5 a 0,75).  

   . correlação altíssima (0,75 a 1,0). 

 
 Enfatizando, caso a correlação falhe em capturar dependência em algumas instâncias, 

pois em geral é possível mostrar que há pares de variáveis aleatórias com forte dependência 

estatística, mas que, no entanto, apresentam correlação nula, deve-se usar outras medidas de 

dependência. 

 

4.8.2  Análise de conteúdo 

 

A técnica utilizada foi a análise categorial, que trata do desmembramento do discurso 

em categorias, em que os critérios de escolha e de delimitação orientam-se pela dimensão da 

investigação dos temas relacionados ao objeto de pesquisa, identificados nos discursos dos 

sujeitos pesquisados (VALENTIM, 2008). 

Na análise dos dados primários, forem seguidas as orientações de Triviños (1987), em 

três etapas: (a) a pré-análise, que consiste na organização de todo o material; (b) a descrição 

analítica, na qual o material é submetido a um estudo aprofundado orientado pelas questões e 

referências teóricas; e (c) a interpretação referencial, através da qual se busca desvendar o 

conteúdo das informações. 

“A análise de conteúdo pode ser definida como a utilização de métodos confiáveis, 

fiéis e válidos para fazer inferências específicas a partir de um texto” (KRIPPENDOR, 1967, 

citado por GOULART, 2006, p. 160), cuja “abordagem qualitativa é válida na elaboração de 

deduções sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa” (GOULART, 2006, 

p. 162). 

Como os documentos não existem isolados, segundo May (2002), eles precisam ser 

situados em uma estrutura teórica para que seu conteúdo seja entendido. É com esse 

propósito, que se utiliza a análise de conteúdo, que incluiu três estágios: a) estabelecer o 

problema de pesquisa; (b) recuperar o texto; e (c) empregar métodos de amostragem, 

interpretação e análise. Esse enfoque 

 
considera a frequência com que certas palavras ou frases particulares ocorrem no texto 
como um meio de identificar as suas características. A estrutura analítica resultante dá 



  

sentido aos dados através de categorias teóricas geradas. Esse método toma tanto a 
forma quantitativa quanto a qualitativa (MAY, 2002, p. 222).  

 

Considerando a análise qualitativa de conteúdo, segundo May (2002, p. 224), tem-se 

que ela “começa com a idéia de processo, ou contexto social, e vê o autor como um ator 

consciente que se dirige a um público em circunstâncias particulares”. Assim, “a tarefa do 

analista torna-se uma ‘leitura’ do texto em termos de seus símbolos. Com isso em mente, o 

texto é abordado a partir do entendimento do contexto da sua produção pelos próprios 

analistas”. 

May (2002) destaca o fato de que uma “pesquisa documental” reflete um espectro 

mais amplo tanto de perspectivas como de fontes de pesquisa. Assim, os documentos, embora 

podendo ser parte das contingências práticas da vida organizacional, são vistos como parte de 

um contexto social mais amplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
 

Organizada segundo o critério de subdivisão por construtos e agentes da pesquisa, a 

apresentação e análise dos dados obtidos via questionário e roteiro de entrevista, foi elaborada 

em duas etapas: quantitativa – avaliada pelo método de análise estatística (mensuração por 

construto); e qualitativa – avaliada pelo método de análise de conteúdo (mensuração por 

agente), para responder a questão da pesquisa: existe congruência entre o que é estabelecido 

pelo franqueador e pelos franqueados de uma franquia de moda em relação às 

características-atributos, associações, benefícios, distinções e lealdade à marca e o que é 

percebido por seus vendedores? 

 

5.1 Mensuração por construtos 

 

Cada elemento do escopo e posicionamento da marca abordado no questionário da 

pesquisa foi classificado como um construto, devidamente mensurado pela análise da coleta 

de dados, conforme a Tabela 1 (“Características-Atributos”), Tabela 2 (“Benefícios”), Tabela 

3 (“Associações”), Tabela 4 (“Distinção”) e Tabela 5 (“Lealdade”), apresentadas no Apêndice 

- subitem 1. 

 

5.2 Mensuração por agente 

 

 Passa-se à análise qualitativa e quantitativa dos resultados coletados via  questionário 

e roteiro de entrevista com os agentes da pesquisa, com vistas ao cruzamento dos dados e das 

informações. 

 

5.2.1 Franqueador 

 

5.2.1.1    Avaliação qualitativa 

 

No resultado alcançado com o franqueador na entrevista, à pergunta Descreva no seu 

modo de entender quais são as principais características apresentadas pelos produtos Colcci, 

que complementa o construto “Características-Atributos” do questionário, ele observou: 
 



  

a Colcci apresenta como maior diferencial das outras marcas a reunião dos conceitos 
de “valor agregado” e “valor percebido”, pois a Colcci surgiu, quando as únicas 
opções dos jovens era o consumo de produtos caros ou de marcas mais baratas sem 
identidade. Hoje, a Colcci integra o ranking das marcas mais conhecidas com 
produtos de alta qualidade, preço justo e design arrojado e singular 
(FRANQUEADOR). 

 

O mesmo ocorreu na resposta à pergunta: Como os clientes interpretam essas 

características?, pois no seu entendimento: “O cliente se identifica com a Colcci. Os temas 

das coleções, os shapes, os cilindros, tudo isso cria uma identificação com o público. Hoje 

nossos consumidores confiam na marca e são fiéis a ela” (Franqueador). 

No construto “Benefício”, o franqueador mostrou-se coerente em relação à 

mensuração quantitativa, em sua resposta à pergunta: Qual é o efeito do layout da loja Colcci 

na atração do consumidor?:  
 

Em nossas lojas, o layout representa a comunicação visual entre o produto e o cliente 
Colcci. Os equipamentos da arquitetura e o clima de merchandising, juntos, geram a 
emoção e o efeito AIDA – Atenção, Interesse, Desejo e Ação. (FRANQUEADOR). 

 

Resposta que avaliza o entendimento de Tavares (1998, p. 67) de que, no processo de 

compra, os consumidores procuram obter informações sobre o produto, que sejam 

consistentes e congruentes com a sua autoimagem. 

No entanto, o franqueador mostrou-se incoerente na resposta à pergunta: Como os 

clientes se sentem em relação ao aspecto “obter reconhecimento” com os produtos da marca 

da Colcci?, ao responder: “A marca é desejada pelos jovens. Quando o cliente adquire nossos 

produtos, ele cria uma identificação com a marca, e essa identificação é demonstrada através 

do seu estilo. As pessoas reconhecem isso” (Franqueador). Isto porque se contradisse, haja 

vista ter marcado a opção  “discordo totalmente” no item do questionário sobre a 

predominância jovem entre os clientes Colcci, relativo ao construto “Associações”. 

No construto “Distinção”, as respostas do franqueador confirmam a pontuação plena 

da mensuração quantitativa, na resposta à pergunta:  Em que a marca Colcci se assemelha a 

outras marcas, e em que ela pode ser considerada como única?: “Se assemelha por 

apresentar propostas de uso para um público jovem. É única pelo seu estilo, qualidade e valor 

percebido de seus produtos” (Franqueador). Observa-se, também nesta resposta, a incoerência 

do franqueador ao discordar totalmente sobre a predominância jovem entre os clientes Colcci. 

Também a resposta a esta pergunta confirma a mensuração quantitativa do construto 

“Distinção”: Qual é o efeito do grau de exclusividade dos produtos da marca Colcci na 

atração do consumidor?: “Ele se sente único, e por isso se destaca em seu meio. A Colcci 

transmite reconhecimento e uma definição clara de estilo” (Franqueador). 



  

Quanto ao construto “Lealdade”, a resposta à pergunta: Como essas características 

contribuem para atrair e manter clientes da Colcci?, confirma a pontuação quantitativa 

alcançada:  
 
 

O jovem hoje encontra na Colcci um produto moderno, de uma marca com enorme 
coeficiente de sedução e que fala a sua linguagem. Tudo isso somado à qualidade de 
seus produtos a torna uma das marcas mais desejadas pelos jovens 
(FRANQUEADOR). 

 

Tal afirmativa avaliza o conceito de Karsaklian (2000, p. 181), que define a imagem 

de uma marca como “o conjunto das percepções que um consumidor tem de um produto, uma 

empresa, uma pessoa ou uma ideia”, fazendo com que a mercadoria ocupe determinado 

posicionamento em sua mente. 

 

5.2.1.2     Mensuração quantitativa 

 

A Tabela 6 apresenta o resultado da avaliação do franqueador sobre as características, 

os benefícios, as associações, a distinção e a lealdade do consumidor à marca Colcci. 

 

TABELA 1 

Pontuação do franqueador 

 
Características_

Atributos
Benefícios Associações Distinção Lealdade

5,00 4,80 4,33 5,00 5,00
FRANQUEADOR

 
 
 

                Fonte: Original desta pesquisa. 
 

 

       

                                    GRÁFICO 1 – Síntese dos construtos “características-atributos”, “benefícios”, “Associações”,  



  

                        “distinção” e “lealdade” na ótica do Franqueador 
                  Fonte: Original desta pesquisa. 
 

Conforme atesta o Gráfico 1, que representa a avaliação do franqueador em relação 

aos construtos que compõem o escopo e posicionamento da Marca Colcci, quanto às 

“Características-Atributos”, “Distinção” e “Lealdade”, segundo suas respostas ao 

questionário, identificou-se unanimidade na concordância nesses construtos, apurando-se nota 

máxima 5,0. 

No construto “Benefícios”, a afirmativa: O cliente elogia o layout das lojas Colcci, 

apresentou a pontuação de 4,8, atestando que o franqueador faz restrições quanto à aceitação 

plena do consumidor do layout das lojas.  

Já no construto “Associações”, o franqueador concordou totalmente em 4 das 5 

afirmativas, discordando totalmente, porém, com a afirmação de que O cliente Colcci é 

predominantemente jovem, o que resultou na pontuação de 4,33 para o referido construto. 

Quanto ao construto “Distinção”, o franqueador concordou totalmente com todas as 

afirmativas, perfazendo a pontuação total de 5,0, o mesmo ocorrendo com o construto 

“Lealdade”, que também foi mensurado em 5,0. 

 

5.2.2 Franqueado 

 

5.2.2.1    Avaliação qualitativa 

 

No resultado do construto “Característica-Atributos” em 4,4, o franqueado confirma a 

aferição quantitativa, conforme atesta sua resposta à pergunta: Qual é o efeito da marca da 

Colcci ser brasileira na atração do consumidor? 

Não acredito que o simples fato da marca ser brasileira atraia o consumidor, mas 
quanto mais conhecemos melhor uma pessoa, conseguimos vesti-la e satisfazê-la. 
Portanto, nada melhor que uma marca brasileira para vestir os brasileiros. Outro 
aspecto influenciado pela nacionalidade da marca é o fato de apresentarmos uma 
moda à altura das marcas internacionais com um acessível preço nacional 
(FRANQUEADO). 

 

Tal argumento avaliza o entendimento de Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2005), de que 

os atributos da marca tanto são os significados relativamente tangíveis, revelados pelas 

características físicas ou observáveis de um determinado produto, como, também, os 

significados intangíveis, aqueles não observáveis ou palpáveis, mas definidos pelo cliente ao 

preferir tal produto e buscar por ele, ou ainda, ao fazer a descrição de suas vantagens. 



  

Quanto à aferição quantitativa do construto “Benefícios” em 4,0, ela é confirmada 

pelo franqueado na entrevista, ao responder à pergunta: Qual é o efeito do atendimento nas 

lojas na atração do consumidor?  
 

No geral, o atendimento contribui para atrair o consumidor, embora eu pense que 
abaixo do potencial de venda. Um atendimento profissional na Colcci é decisivo, para 
não permitir que pontos fortes como diversidade, exclusividade e atitude forte se 
transformem em motivos de não conversão de clientes (FRANQUEADO). 

 

No construto “Associações”, por sua vez, a média quantitativa 4,5 também foi 

confirmada pelo franqueado, haja vista que a pergunta que confirma a média 4,0 alcançada no 

construto “Benefícios” foi: Qual é o efeito do layout da loja Colcci na atração do 

consumidor? 

O layout exerce pouca influência em relação ao que poderia alcançar. Em relação à 
moda apresentada, a proposta da marca deixa a desejar em inovação e praticidade, 
mas imagino o quão difícil deve ser criar um layout que atraia tantos perfis diferentes 
de pessoas (FRANQUEADO). 

 

A resposta do franqueado à pergunta: Como os clientes se sentem em relação ao 

aspecto status social com os produtos da marca da Colcci? confirmou a média 4,0 alcançada 

pelo construto “Associações” na mensuração quantitativa: 

 
A Colcci tem uma boa e forte imagem de marca para sustentar o status social da 
maioria das pessoas, pois embora não sendo do mercado de luxo, está longe de ser 
popular. A maioria dos clientes se sente bem em relação a este aspecto 
(FRANQUEADO). 

 

Esta fala mostra que a imagem da marca pode ser vista como centralizadora de suas 

características únicas – aquelas que a distinguem de outras marcas. Trata-se de uma imagem 

resultante das estratégias de marketing responsáveis pela percepção da marca pelo 

consumidor e mantida em sua memória. 

A mesma confirmação da média 4,0 para o construto “Associações” ocorreu com a 

resposta à pergunta: Como, no seu modo de entender, uma pessoa que veste Colcci é vista? – 

“Como moderna, jovem, descolada” (Franqueado). E também com a resposta à pergunta: 

Quais associações são feitas pelos consumidores em relação à marca Colcci? – “Marca 

famosa, cara, boa, fashion, para homens gays, às vezes” (Franqueado). 

Tais observações vão ao encontro do entendimento de Ruão e Farhangmer (2000, p. 

3), de que a construção de imagem é um fenômeno de representação individual ativado por 

um estímulo externo, que depende de conhecimentos e padrões de pensamento adquiridos 

social e culturalmente. 



  

A média de 4,0 alcançada no construto “Distinção” foi confirmada pela resposta do 

franqueado à pergunta: Em que a marca Colcci se assemelha a outras marcas e em que ela 

pode ser considerada como única?, pois segundo seu entendimento: “Assemelha-se em 

qualidade a marcas do mesmo ‘nível’ dela, sendo a única com DNA transgressor, autêntico e 

de atitude forte” (Franqueado). 

Tal depoimento refere-se aos benefícios simbólicos relativos aos atributos extrínsecos, 

como status social, autoestima, conceito pessoal da marca, dentre outros, suprindo a 

necessidade de aprovação social – aceitação e pertencimento a determinados grupos e 

diferenciação dos demais – autoaceitação e valorização da marca, correspondendo tais 

atributos a associações secundárias, segundo Tavares (2008, p. 78). 

A mesma confirmação ocorreu com a resposta à pergunta: Qual é o efeito do grau de 

exclusividade dos produtos da marca Colcci na atração do consumidor?, assim respondida: 

“O que é exclusivo não está ao alcance de todos. Isso aumenta o desejo do consumidor pelo 

produto, pois o toma especial” (Franqueado). 

O construto “Lealdade” alcançou média 5,0 em sua única afirmativa, o que foi 

confirmado na resposta à pergunta: Como essas características contribuem para atrair e 

manter clientes da Colcci? “São características que agradam a maioria dos consumidores, e a 

diversidade faz com que a marca possa fazer parte do dia-a-dia de todos os tipos de pessoas 

para as mais diversas ocasiões” (Franqueado). 

Este depoimento conduz ao entendimento de Kotler (1997) da necessidade da empresa 

firmar sua marca na mente do consumidor, para que ele opte por ela, e não pela do 

concorrente, até porque, quando o cliente troca a marca de determinado produto, isso pode ser 

consequência da variedade de mercadorias oferecidas, e não devido à insatisfação.  
 

 

5.2.2.2    Mensuração quantitativa 

 
  
 A Tabela 7 apresenta o resultado da avaliação do franqueado sobre as características, 

os benefícios, as associações, a distinção e a lealdade do consumidor às marca Colcci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TABELA 2 

Pontuação do franqueado 

 

Características_

Atributos
Benefícios Associações Distinção Lealdade

4,40 4,00 4,50 4,00 5,00
FRANQUEADO

             

 Fonte: Original desta pesquisa. 
 
 

 
                        

                         GRÁFICO 2 – Síntese dos construtos “características-atributos”, “benefícios”, “Associações”,  
                   “distinção” e “lealdade” na percepção do Franqueado 

             Fonte: Original desta pesquisa. 
 
 

Conforme atesta o Gráfico 2, em relação ao construto “Características-Atributos”, a 

média encontrada foi 4,4, com destaque para as afirmativas: A Colcci, por ser marca 

brasileira, influencia fortemente a compra de seus clientes, e A durabilidade dos produtos 

Colcci fidelizam seus clientes, que receberam notas 3,0 e 4,0, respectivamente, tendo o 

franqueado (proprietário das 4 lojas localizadas em Belo Horizonte) concordado totalmente 

com as outras 3 afirmações. 

No construto “Benefícios”, o franqueado concordou parcialmente com a afirmativa de 

que o atendimento nas lojas Colcci satisfaz o cliente, porém não concordou e nem discordou 

com as afirmativas: O cliente elogia o layout das lojas Colcci, e O cliente elogia o 

acabamento das roupas Colcci. A nota média deste construto foi de 4,0. 

Quanto às “Associações”, o franqueado apresentou a nota máxima 5,0 para a metade 

das afirmações, porém, concordando parcialmente com as afirmativas: O cliente demonstra 

que vestir Colcci eleva seu status social, e O Cliente sente-se sofisticado ao vestir Colcci, e 

ainda, O cliente Colcci é predominantemente jovem, o que resultou na média final de 4,5. 



  

No construto “Distinção”, o franqueado apresentou nota 4,0 para suas duas 

afirmativas. 

E quanto ao construto “Lealdade”, no que se refere ao escopo e o posicionamento da 

marca Colcci, na percepção do Franqueado, mereceu nota 5,0 obtendo, pois, a nota máxima, o 

que significa que o franqueado concorda totalmente com a afirmativa de que o cliente indica 

os produtos Colcci aos seus amigos. 

 

5.2.3 Gerentes 

 

5.2.3.1   Avaliação qualitativa 

 

As mensurações quantitativas do construto “Características-Atributos” foram 

confirmadas na entrevista pelas respostas dos gerentes à pergunta: Qual é o efeito dos preços 

praticados pela Colcci na atração do consumidor?: “Nem sempre o preço é aceito pelo 

consumidor, pois algumas peças não têm valor percebido” (Entrevistado 9 – BH- Shopping); 

“Dependendo da localização da loja, atendem as expectativas do cliente, porém, em lugares 

“populares” assustam” (Entrevistado 10 – Boulevard); “São poucos os clientes que deixam de 

comprar por causa do preço, mas existem peças, como os acessórios, que geram incerteza e 

dúvidas por serem mais elevadas” (Entrevistado 11 – Diamond); e 
 

É interessante termos o preço comercial e o preço conceitual, porque o cliente que 
não tem dinheiro para usar algo conceitual, não deixa de poder usar um produto 

Colcci. Para isto, temos ofertas de preço mais acessíveis também. Sem falar que a 
variedade de produtos nos favorece, como lojistas, pois sempre temos algo a mais 
para incluir na venda (ENTREVISTADO 12). 

 

E também pela resposta à pergunta: Quais associações são feitas pelos consumidores 

em relação à marca Colcci?: “Sofisticada, exclusiva, cara, bonita e que veste bem” 

(Entrevistado 10 – Boulevard); “Conceitual, roupa para balada, jeans de alta qualidade e bom 

gosto, roupa para o dia-a-dia, original, alto padrão de qualidade e estilo” (Entrevistado 12 – 

Pátio Savassi); “Marca jovem, fashion que gera status” (Entrevistado 11 – DIAMOND); e 

“Tendência, usada por artistas globais, festas, mídia, equipe de modelos incríveis”  

(Entrevistado 9 – BH Shopping). 

Nesses depoimentos, os vendedores se referem aos benefícios simbólicos, que 

determinam o que o produto significa para o consumidor, relacionando-se aos atributos 

extrínsecos, pois de natureza externa ao seu desempenho, como status social, autoestima, 

conceito pessoal da marca, dentre outros, suprindo a necessidade de aprovação social 



  

(TAVARES, 2008, p. 78). 

Quanto ao construto “Distinção”, as mensurações quantitativas foram confirmadas 

pelas respostas à pergunta: Em que a marca Colcci se assemelha a outras marcas, e em que 

pode ser considerada como única?: “Se assemelha em jeans e cores, e é única nos calcados e 

modelagens” (Entrevistado 10 – Boulevard); “Ela se assemelha em tendências da moda e é 

única em modelagem e comento” (Entrevistado 9 – BH-Shopping); “A Colcci se assemelha 

nas tendências de moda e se destaca pela modelagem” (Entrevistado 11 – Diamond); e 

A marca Colcci se assemelha as  outras marcas, pois possui a variedade que reúne os 
aspectos conceitual e básico, ao mesmo tempo e na mesma coleção. A Colcci pode 
ser considerada única por sempre aprimorar e inovar em suas estampas e  modelagens 
(ENTREVISTADO 12).  

 

A confirmação das mensurações quantitativas do construto “Distinção” deu-se pelas 

respostas a esta pergunta: Na perspectiva do cliente quais são os diferenciais das lojas 

Colcci?: “Exclusividade dos produtos, atendimento e mix de produtos variado” (Entrevistado 

11 – Diamond); “O atendimento é diferencial, assim como o layout da loja e o ambiente, o 

astral” (Entrevistado 9 – BH-Shopping); “Atendimento, carisma, atenção, clima agradável e 

alegre” (Entrevistado 12 – Pátio Savassi); e “Atendimento, modelagens e variedade de 

produtos” (Entrevistado 10 – Boulevard). 

Tais falas atestam, com Tavares (2008), que os valores atribuídos a uma marca pelo 

consumidor são determinados pela agregação dos benefícios simbólicos aos funcionais e 

experenciais. […] Ao associar valores dos consumidores às marcas, a relação 

consumidor/marca torna-se mais forte e duradoura. 

Quanto ao construto “Lealdade”, as respostas à pergunta: Qual é o efeito do grau de 

confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor? confirmaram as 

mensurações quantitativas: 
 

Especialmente em MG, o cliente é tradicionalista e prefere sempre usar o mesmo 
estilo, a mesma marca, e ser atendido pelo mesmo vendedor. Um produto ou marca 
que deixou a desejar na qualidade demorará muito tempo para se tornar preferido 
novamente. Portanto, a credibilidade é fundamental para que as vendas sempre 
aumentem (ENTREVISTADO 12).  

 

“Com um bom atendimento, passando informações corretas do produto e mostrando 

combinações, o consumidor parece confiar mais na marca” (Entrevistado 10 – Boulevard); “O 

cliente se sente seguro por comprar uma peça Colcci também pela marca oferecer garantia dos 

produtos” (Entrevistado 9 – BH-Shopping); e “A Colcci passa muita confiabilidade” 

(Entrevistado 11 – Diamond). 

 



  

5.2.3.2  Mensuração quantitativa 

 

A Tabela 8 apresenta o resultado da avaliação dos gerentes sobre as “Características-

Atributos”, os “Benefícios”, as “Associações”, a “Distinção” e a “Lealdade” do consumidor 

às marca Colcci. 

 

TABELA 3 

Pontuação dos gerentes 

 

GERENTES
Características_

Atributos
Benefícios Associações Distinção Lealdade

Minimum 3,40 4,40 4,33 3,50 4,00

Mean 4,15 4,70 4,54 4,25 4,25

Maximum 4,80 4,80 4,83 4,50 5,00
               

                                                               Fonte: original desta pesquisa. 
 
 

       

                   GRÁFICO 3 – Síntese dos construtos “características-atributos”, “benefícios”, “Associações”,  
           “distinção” e “lealdade” na percepção dos Gerentes 

          Fonte: Original desta pesquisa. 
Conforme atesta o Gráfico 3, de classificação mínima, média e máxima, alcançadas 

com a soma das respostas dos quatro gerentes entrevistados – um de cada loja Colcci em Belo 

Horizonte –, o construto “Características-Atributos” apresentou a nota mínima 3,4, com 

destaque para as afirmações 4 e 6 do questionário, relativas a preços coerentes e durabilidade 

dos produtos, respectivamente, que obtiveram discordância parcial. Por outro lado, a nota 

máxima apresentada foi de 4,8, sendo a afirmativa de que A Colcci, por ser uma marca 

brasileira, influencia fortemente a compra de seus clientes, a que apresentou concordância 

parcial, enquanto a pontuação média ficou em 4,25. 

Quanto ao construto “Benefícios”, a nota mínima apresentada foi 4,4, com destaque 

para a afirmativa: O cliente elogia o acabamento das roupas Colcci, que obteve concordância 



  

parcial no questionário. Por sua vez, a nota máxima apresentada foi 4,8 para a mesma 

afirmativa: O cliente elogia o acabamento das roupas Colcci, enquanto a média foi de 4,7.  

No construto “Associações”, enquanto a nota mínima foi 4,33, a nota máxima foi de 

4,83. Já a média obtida neste construto foi 4,54. 

Quanto ao construto “Distinção”, a nota mínima foi 4,0, com ambas as afirmativas 

contidas no questionário obtendo concordância parcial. Já a nota máxima foi 5,0, com ambas 

as afirmativas obtendo concordância total, enquanto a nota média apesentada neste construto 

foi 4,25. 

O construto “Lealdade” obteve a nota mínima 4,0, com sua afirmativa obtendo 

concordância parcial, enquanto a nota máxima foi 5,0, com a afirmativa obtendo 

concordância total, e a média 4,25. 

 

5.2.4  Vendedores 

 

5.2.4.1   Avaliação qualitativa 

 

Sobre o construto “Características-Atributos”, com relação a preço, tem-se a 

confirmação da mensuração negativa para a pergunta: Qual é o efeito dos preços praticados 

pela Colcci na atração do consumidor?: (i) “Às vezes não são atrativos, pois tem muitos 

produtos com o preço bem acima do que vale” (Entrevistado 1); (ii) “Dependendo da 

localização da loja, atende as expectativas do cliente, mas em lugares populares assusta” 

(Entrevistado 2); (iii) “Temos grande aceitação dos clientes A e B, e um pouco do C (poder 

aquisitivo)” (Entrevistado 3); (iv) “Nem sempre tem um bom efeito. Algumas peças não 

possuem valor percebido na visão dos clientes” (Entrevistado 4); (v) “É um mix de efeitos, 

uma vez que alguns consideram estes preços exageradamente altos, e outros já estando cientes 

da importância da marca, reagem naturalmente” (Entrevistado 5); e (vi) “Temos peças caras e 

realmente baratas. A maioria não liga para preço. Na coleção Primavera 14 recebemos muitos 

elogios com relação ao preço” (Entrevistado 6). 

A mensuração quantitativa de notas máximas no construto “Características-Atributos” 

é avalizada pelos vendedores nas respostas à questão: Descreva, no seu modo de entender, 

quais são as principais características apresentadas pelos produtos Colcci: (i) “Jovialidade, a 

moda trazida de fora, beleza, qualidade e durabilidade do jeans” (Entrevistado 1); (ii) “Nome, 

qualidade, detalhes marcantes e diferenciados”( Entrevistado 2 (iii) “Modernidade, 

tendências, qualidade (principalmente no jeans)” (Entrevistado 6); (iv) “Diferencial no estilo, 



  

criatividade, exclusividade” (Entrevistado 7); (v) “Diferencial, arte e caimento são os 

principais” (Entrevistado 3); (vi) “Beleza, qualidade, durabilidade, caimento e sofisticação” 

(Entrevistado 5); (vii) “Calças de boa durabilidade e estampas exclusivas” (Entrevistado 4);  e 

(viii) “Conforto, qualidade, ótima modelagem e preço” (Entrevistado 8). 

Na avaliação deste construto, fica claro o entendimento de Kotler (2000, p. 435), de 

que ser lembrada com facilidade, ter um posicionamento bem definido, desfrutar de prestígio 

e reconhecimento, sem dúvida alguma, são propriedades fundamentais para que uma marca 

seja fortemente relevante e gere mais resultados de negócios. 

 As respostas à pergunta: Como os clientes interpretam essas características? também 

avalizam a ocorrência das notas máximas para o construto “Características-Atributos”: (i) 

“Interpretam que a marca evolui junto com o mundo, e esse público não quer ficar pra trás 

(Entrevistado 1); (ii) “Ficam satisfeitos, demonstram felicidade e prazer em vestir Colcci” 

(Entrevistado 2); (iii) “Muitos não entendem nem querem entender o conceito, querem 

qualidade e preço, mas a grande maioria gosta da identidade da loja e da marca” (Entrevistado 

6); (iv) “Vêem como vantagem e como o diferencial da Colcci sobre as outras marcas” 

(Entrevistado 7); (v) “Positivamente, claro. Essas características só tendem a aumentar a 

procura por nossas peças no mercado” (Entrevistado 5); (vi) “Eles sentem desejo pela marca 

por essas características” (Entrevistado 3); (vii) “Contribuem total. São características 

passadas de clientes para amigos e familiares, trazendo mais clientes para a marca” 

(Entrevistado 4). 

Tal resultado, atesta que, situando-a no plano de seu escopo e posicionamento, 

Tavares (2013, p. 12), a marca “vai além da representação do valor atribuído às atividades de 

negócios”. 

Quanto ao construto “Benefícios”, tem-se a confirmação da mensuração qualitativa, 

pela resposta à pergunta: Qual é o efeito do grau de durabilidade dos produtos Colcci na 

atração do consumidor?: (i) “Em relação ao jeans é bem atrativo; em relação a outros 

produtos, por exemplo a malha, nem tanto” (Entrevistado 1); (ii) “Muitos são os 

consumidores atraídos pelo grau de durabilidade, contudo a maioria somente acredita nesse 

grau em um produto específico: calça jeans” (Entrevistado 5); (iii) “Pela satisfação de ter um 

produto Colcci por muito tempo” (Entrevistado 7); (iv) “O cliente sempre elogia o jeans. Com 

relação aos tops os elogios são para o visual” (Entrevistado 6); (v) “Atrai o cliente e ajuda na 

fidelização” (Entrevistado 2); (vi) “Eles amam tanto as peças, que com o passar do tempo 

voltam à loja querendo outra igual, pelo grau de durabilidade” (Entrevistado 3); e (vii) “A 



  

Colcci oferece um alto grau de durabilidade, fazendo com o que o cliente se sinta seguro e 

confortável com seus produtos” (Entrevistado 8). 

Tal avaliação confirma o conceito de Ries (1998), de que o produto fala através da 

marca. É ela que confere ao produto a sua memória, a sua identidade e a sua credibilidade, 

funções essas ligadas aos aspectos psicológicos do consumidor em função dos valores 

materiais e imateriais que maximizam sua atratividade. 

 O construto “Associações” tem sua mensuração quantitativa positivada pelas respostas 

à pergunta: Quais associações são feitas pelos consumidores em relação à marca Colcci?: (i) 

“Luxo, poder, moda e bem-estar” (Entrevistado 8); (ii) “Famosa, presente em mídias sociais, 

fashion e de qualidade” (Entrevistado 2);  (iii) “Pegada, sofisticação, elegância, modernidade 

etc.” (Entrevistado 3); (iv) “Em maior parte, clientes com bom poder aquisitivo, qualidade e 

bem-estar, classe, conceito e, por fim, mas não menos importante, beleza” (Entrevistado 5); 

(v) “Modelos e artistas famosos” (Entrevistado 1); (vi) “Uma marca jovem usada por artistas” 

(Entrevistado 4); (vii) “Associam com o bom jeans, muitos também como marca cara, já 

outros com marca jovem” (Entrevistado 6); e (viii) “Riqueza, celebridades, moda e 

satisfação” (Entrevistado 7). 

 Tem-se, nesta avaliação, que uma marca é um bem intangível que possui identidade e 

personalidade própria, confirmando o conceito de Marcondes (2003, p. 21), de que as “marcas 

podem ser mais bem definidas como a soma total de experiências humanas, percepções e 

sentimentos sobre algo em particular, seja um produto ou uma organização”, e de que “elas 

existem no âmbito da consciência, seja dos indivíduos seja de um público”. 

 O construto “Distinção”, dentre outras perguntas, teve a sua mensuração quantitativa 

positivada pelas respostas à pergunta: Em que a marca Colcci se assemelha a outras marcas e 

em que ela pode ser considerada como única?: (i) “A marca acompanha as tendências de 

moda de maneira semelhante às demais, porém como diferencial sempre embute detalhes 

únicos em seu mix de produtos (estilo Colcci)” (Entrevistado 7); (ii) “Se assemelha em jeans e 

cores, e é única nos calçados e modelagens” (Entrevistado 2); (iii) “Se assemelha na beleza, e 

pode ser considerada única no aspecto qualidade” (Entrevistado 5); (iv) “A marca Colcci não 

se assemelha a nada, e pode ser considerada única, porque oferece peças para todos os gostos 

e faixa etária” (Entrevistado 2); (v) “O masculino, em geral, se assemelha com outras marcas, 

mas o jeans feminino não se compara com nenhum outro, é único” (Entrevistado 6); (vi) “Faz 

o cliente ser fidelizado pela marca” (Entrevistado 8); (vii) “Modelagem e durabilidade são 

únicas, as tendências são parecidas” (Entrevistado 4); e (viii)  “Não tem igual, somos únicos, 

nossa pegada é o diferencial” (Entrevistado 3). 



  

 Esta avaliação atesta o entendimento de Kapferer (1991, p. 1), de que “a marca só tem 

valor, na medida em que esse símbolo [logotipo] adquire um significado exclusivo e positivo, 

que se sobressai na mente do maior número de clientes”. 

Sobre o construto “Lealdade”, o resultado da mensuração qualitativa foi confirmado 

pelas respostas à pergunta: Como essas características contribuem para atrair e manter 

clientes da Colcci?, (i) “Como os clientes gostam de novidades e são super inteirados de 

moda, isso é bem importante” (Entrevistado 1); (ii) “A qualidade do produto e a influência do 

mercado contribuem para a fidelização dos clientes com a marca” (Entrevistado 2); (iii) “O 

cliente experimenta, gosta, usa e volta. Ele vem pela propaganda, pelo que vê na vitrine, vem 

pelo convite” (Entrevistado 6); e (iv) “Essas características contribuem de maneira a fidelizar 

nossos clientes” (Entrevistado 5). 

Esta avaliação respalda o entendimento de Tavares (2008), de que os atributos 

determinam os benefícios de uma marca, que, por sua vez, correspondem às expectativas do 

consumidor gerada por seus valores pessoais que, automaticamente, estão vinculados às 

características do produto de sua preferência. 

 

5.2.4.2  Mensuração quantitativa 

 

A Tabela 9 apresenta o resultado da avaliação dos vendedores sobre as 

“Características-Atributos”, os “Benefícios”, as “Associações”, a “Distinção” e a “Lealdade” 

do consumidor às marca Colcci. 

 

 
 

TABELA 4 

Pontuação dos vendedores 

 

VENDEDORES
Características_

Atributos
Benefícios Associações Distinção Lealdade

Minimum 3,80 3,60 3,83 4,00 3,00

Mean 4,35 4,35 4,31 4,75 4,38

Maximum 5,00 4,80 4,83 5,00 5,00
                   

                   Fonte: Original desta pesquisa. 
 
 

 



  

 
 

       GRÁFICO 4 – Síntese dos construtos “características-atributos”, “benefícios”, “associações”,  
                               “distinção”  e “lealdade” na percepção dos Vendedores 
       Fonte: Original desta pesquisa. 
 

Foram entrevistados oito vendedores, sendo dois de cada loja de Belo Horizonte, 

conforme atesta o Gráfico 4, classificado em notas mínimas, médias e máximas. 

No construto “Características e Atributos”, obteve-se a nota mínima 3,8, com as 

afirmativas 4 e 5 do questionário, que tratam de preços coerentes e durabilidade dos produtos, 

respectivamente, obtendo notas menores. A nota máxima apresentada foi de 5,0, com todas as 

afirmativas obtendo concordância total, tendo a média alcançado 4,35. 

Quanto ao construto “Benefícios”, a nota mínima apresentada foi de 3,6, com as 

afirmativas 3 e 18 do questionário obtendo notas menores. A nota máxima apresentada foi de 

4,8, com a afirmativa: O cliente elogia o acabamento das roupas Colcci. A nota média obtida 

foi de 4,35. 

 O construto “Associações” obteve nota mínima de 3,83, com destaque para a 

afirmativa de que O cliente Colcci é predominantemente jovem, que obteve a nota menor no 

questionário. A nota máxima apresentada foi de 4,83 para a afirmativa: A Colcci atende a 

expectativa dos jovens. E a média para este construto foi de 4,31. 

No construto “Distinção”, obteve-se a nota mínima 4,0, com ambas as afirmativas do 

questionário obtendo concordância parcial. A nota máxima apresentada foi de 5,0, com ambas 

as afirmativas obtendo concordância total, enquanto a média foi de 4,75. 

E quanto ao construto “Lealdade”, a nota mínima apresentada foi de 3,0 para a   

afirmativa aplicada, obtendo a avaliação “nem concordância nem discordância”, enquanto a 

nota máxima foi de 5,0, com a afirmativa obtendo concordância total, e a média alcançando a 

pontuação 4,38. 

 

 



  

5.3 Congruência 

 

Elaborando uma síntese analítica, passa-se à comparação do nível de congruência das 

quatro dimensões do modelo de Escopo e Posicionamento de Marca – EPM (Tavares, 2008) 

acrescidas da “Lealdade” (elementos que conformaram o grupo dos cinco construtos em 

análise), de acordo com a visão do franqueador, do franqueado, dos gerentes e aquela 

percebida por seus vendedores, segundo observado pelos consumidores de uma franquia de 

moda em Belo Horizonte-MG. 

 

5.3.1     Análise qualitativa 

 

5.3.1.1   Vendedores e gerentes 

          

De modo geral, os vendedores concordaram com os gerentes em praticamente todas as 

afirmativas dos construtos, caracterizando uma congruência que pode ser atribuída ao fato de 

estarem mais próximos dos consumidores, em contato cotidiano com suas preferências e 

opiniões. 

Tem-se, pois, que no construto “Características-Atributos” houve concordância na 

questão: Descreva, no seu modo de entender, quais são as principais características 

apresentadas pelos produtos Colcci. Segundo o Entrevistado 2: “Nome, variedade, peças 

diferenciadas e de qualidade”; Entrevistado 1: “Nome, variedade, peças diferenciadas e de 

qualidade”; Entrevistado 7: “Diferencial no estilo, criatividade, exclusividade”; Entrevistado 

6: “Modernidade, tendências, qualidade (principalmente no jeans)”. Tem-se, que as respostas 

dos gerentes avalizaram as dos vendedores: Entrevistado 9 – BH-Shopping: “A marca oferece 

para o cliente estampas exclusivas, modelagens de jeans incomparáveis, todos os modelos e 

tendências do mercado e um mix de produtos diversificados”; Entrevistado 11 – Gerente 

Diamond: “Estampas exclusivas, modelagem adequada para cada tipo de corpo, variedade no 

mix”; Entrevistado 10 – Boulevard: “Nome, variedade, peças diferenciadas e de qualidade”; e 

Entrevistado 12 – Pátio Savassi: 

 
A Colcci traz ao universo da moda as novidades e as tendências. Seus produtos são 
distintos e apresentam um nível de qualidade elevado quando comparado com a 
grande maioria de seus concorrentes. Encontramos qualidade, alto padrão de 
acabamento, estampas originais, requinte, sofisticação e modernidade 
(ENTREVISTADO 12). 

 



  

Também constatou-se sintonia na resposta à pergunta: Qual é o efeito do grau de 

variedade dos produtos Colcci na atração do consumidor? Dentre as respostas dos 

vendedores, segundo o Entrevistado 3: “Os clientes ficam totalmente encantados com a 

grande variedade de produtos e comportamentos de uso”; Entrevistado 4: “Efeito muito bom. 

Os clientes adoram variedades”; Entrevistado 8: “Dá opções de escolha para o cliente, e 

assim, ele não se sente limitado”; Entrevistado 5: “O efeito é satisfatório, pois o cliente é 

tentado a sempre retornar a fim de novidades”.  

Quanto aos gerentes, suas respostas avalizam a opinião dos vendedores, a saber: 

Entrevistado 12 – Pátio Savassi: “Muito eficaz. O cliente está interessado em obter todas as 

suas roupas e acessórios no mesmo lugar. Portanto é muito interessante termos produtos, 

desde o básico até o conceitual, para que o cliente possa se vestir para todas as suas ocasiões 

na mesma loja”; Entrevistado 9 – BH-Shopping: “A marca tem um mix de produtos que 

atende a diversos estilos; Entrevistado 11 – Diamond: “Os clientes Colcci se sentem 

encantados pela variedade no mix de produtos”; Entrevistado 10 – Boulevard: “O consumidor 

se sente feliz e surpreso, ao saber que a marca proporciona a ele diversos produtos 

diferentes”. 

No construto “Benefícios”, as respostas à pergunta: Qual é o efeito do layout da loja 

Colcci na atração do consumidor? apresentaram sintonia entre vendedores e gerentes. Dentre 

os vendedores, destacam-se as percepções: Entrevistado 4: “O layout é uma das coisas mais 

importantes da loja, e os clientes se sentem super atraídos quando a loja está bem 

displayada”; Entrevistado 8: “O layout é chamativo, e o cliente consegue visualizar bastante 

coisa em pouco espaço”; Entrevistado 7: “A cor escura das lojas e o jogo de cores valorizam 

os produtos e atraem os clientes”; Entrevistado 1: “Bom também, pois lembra uma boate, a 

música é animada e o clima é agradável”. 

Para o Entrevistado 9 – BH-Shopping: “O efeito é positivo, pois a cada coleção a 

Colcci se renova num tema de atualidade no mercado”; Entrevistado 12 – Pátio Savassi:  “No 

geral, o cliente gosta da atmosfera encontrada na loja Colcci. Ele se sente aconchegado e 

íntimo dos funcionários e dos produtos. Em sua maioria, gostam da música e da iluminação”; 

Entrevistado 10 – Boulevard: “Na minha opinião, é um dos aspectos mais importantes para 

atrair o cliente, pois o layout da loja consegue fornecer informações visuais e sensações que 

deixarão explícitos os objetivos da marca”; e Entrevistado 11 – Diamond: “Melhora muito 

nesta coleção de primavera/verão, por dar à loja um ‘ar’ mais despojado e colorido”. 



  

Tais avaliações atestam o conceito de Karsaklian (2000, p. 181), de que a imagem de 

uma marca é “o conjunto das percepções que um consumidor tem de um produto, uma 

empresa, uma pessoa ou uma idéia”. 

 Quanto ao construto “Associações”, as respostas à pergunta: Como os clientes se 

sentem em relação ao aspecto ‘status social’ com os produtos da marca da Colcci? também 

atestaram sintonia presente entre os vendedores e os gerentes. Segundo o Entrevistado 6: 

“Grande parte da procura de produções são para festas, casamentos e festas de 15 anos. Eles 

sentem que a Colcci garante seu status social”; Entrevistado 4: “Se sentem bem vestindo uma 

marca cara de peças exclusivas”; Entrevistado 5: “Os clientes se sentem admirados, pois estão 

adquirindo produtos super renomados atraindo, assim, a atenção de todos”; Entrevistado 7: 

“Eles sentem que seu status social eleva usando produtos da Colcci”. 

 Quanto aos gerentes, as respostas a esta pergunta atestaram a sintonia de ideias e 

opiniões com os vendedores, a saber: Entrevistado 10 – Boulevard: “Os clientes se sentem 

bem e exclusivos vestindo a marca Colcci, especialmente com a visibilidade da marca em 

novelas e grandes eventos de moda”; Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci é uma marca que 

gera status, e os clientes tem total ciência disso. Para alguns, chega a ser até fator 

determinante para a compra”; e Entrevistado  12 – Pátio Savassi: “Sentem que estão se 

vestindo bem, na moda e à vontade no convívio social”.  Apenas o gerente do BH-Shopping 

saiu um pouco da sintonia, ao desprezar o fator status social, com a resposta: “Os clientes 

estão mais preocupados em se vestir bem, do que com o status social da marca”.  

Tais posicionamentos explicitam o entendimento de Davis (2002), de que “a marca 

constitui um conjunto de expectativas e associações despertadas pela experiência com um 

produto ou uma empresa”. 

No que se refere ao construto “distinção”, destacam-se as respostas à pergunta: Em 

que a marca Colcci se assemelha a outras marcas, e em que ela pode ser considerada como 

única?, a saber: Entrevistado 3: “Não tem marca igual. Somos únicos. Nossa pegada é o 

diferencial”; Entrevistado 6: “O masculino em geral se assemelha com outras marcas, mas o 

jeans feminino não se compara com nenhum outro. É único”; Entrevistado 5: “Se assemelha 

na beleza, e pode ser considerada única no aspecto qualidade”; Entrevistado 4: “Modelagem e 

durabilidade são únicas; as tendências são parecidas”; e Entrevistado 7: “A marca acompanha 

as tendências de moda de maneira semelhante às demais, porém, como diferencial, sempre 

imbute detalhes únicos em seu mix de produtos (“estilo Colcci”)”. 

As respostas dos gerentes sintonizaram a opinião dos vendedores: Entrevistado  10 – 

Boulervard: “A marca Colcci não se assemelha em nada a outras, e pode ser considerada 



  

única, porque oferece peças para todos os gostos e faixa etária”; Entrevistado  9 – BH-

Shopping: “Ela se assemelha em tendências da moda, mas é única em modelagem e 

comento”; Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci se assemelha nas tendências de moda, e se 

destaca pela modelagem”; Entrevistado 12 – Pátio Savassi: “A marca Colcci se assemelha as 

outras marcas, por possuir a variedade ‘conceitual’ e ‘básico’ ao mesmo tempo, na mesma 

coleção sempre. Porém, a Colcci pode ser considerada única em sempre aprimorar e inovar 

em suas estampas e modelagens”. 

Por último, no construto “Lealdade”, verificou-se uma pequena diferença de opiniões, 

portanto, não significativa, caracterizando a ocorrência da congruência na opinião dos 

gerentes e vendedores, como se pode comprovar pelas respostas à pergunta: Qual é o efeito do 

grau de confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor?, que encerra um 

fator que pode levar à lealdade do cliente. Segundo os vendedores: Entrevistado 7: “A 

satisfação em confiar na qualidade dos produtos Colcci atrai o consumidor para a marca”; 

Entrevistado 6: “Os clientes confiam na marca, porque sabem que tem qualidade e garantia 

dos produtos”; Entrevistado 4: “A confianca é na durabilidade e exclusividade. Os clientes 

sabem que a Colcci é uma marca responsável”; Entrevistado 1: Há confiança na qualidade, 

pois qualquer coisa que acontecer com as peças, a pessoa sabe que não fica no prejuízo”. 

Destaque para a resposta que aliou confiança à lealdade – Entrevistado 5: “No geral, o efeito é 

muito bom, fazendo com que os clientes sempre retornem à loja com o intuito de comprar 

ainda mais”. 

Com exceção do Entrevistado 10 – Boulevard, que deixou esta pergunta sem resposta, 

os demais gerentes atestaram a opinião dos vendedores, a saber: Entrevistado  11 – Dimond: 

“A Colcci passa muita confiabilidade”; Entrevistado  9 – BH-Shopping: “O cliente se sente 

seguro por comprar uma peça Colcci, também, pelo fato da marca oferecer garantia aos 

produtos”; e Entrevistado 12 – Pátio Savassi: 

 
Especialmente em MG, o cliente é tradicionalista e prefere sempre usar o mesmo 
estilo, mesma marca e ser atendido pelo mesmo vendedor. Um produto ou marca que 
deixou a desejar na qualidade demorará muito tempo para se tornar preferido 
novamente. Portanto, a credibilidade é fundamental para que as vendas sempre 
aumentem (ENTREVISTADO 12). 

 

Tem-se, nessas avaliações, a confirmação do conceito de Tavares (2008), de que a 

lealdade expressa um envolvimento e um compromisso com a marca resultante do valor 

percebido e do risco incorrido, pois quanto maior for à percepção desse valor, menor será o 

risco e maior será sua preferência. 



  

 

5.3.1.2   Vendedores e franqueado 

 

              Contrariando a mensuração estatística, verificou-se congruência entre os vendedores 

e o franqueado anos construtos “Características-Atributos”, “Associações”, “Distinção” e 

“Lealdade”, isto porque somente no construto “Benefícios” foi observada incongruência. 

              No construto “Características-Atributos”, a congruência foi atestada pelas respostas 

dos vendedores à pergunta: “Descreva, no seu modo de entender, quais são as principais 

características apresentadas pelos produtos Colcci”. Segundo o Entrevistado 1: “Jovialidade, 

a moda trazida de fora, a beleza, qualidade e durabilidade do jeans”; Entrevistado 8: 

“Conforto, qualidade, ótima modelagem e preço”; Entrevistado 5: “Beleza, qualidade, 

durabilidade, caimento e sofisticação”; Entrevistado 6: “Modernidade, tendências, qualidade 

(principalmente no jeans)”; Entrevistado 4: “Calças de boa durabilidade e estampas 

exclusivas”; Entrevistado 7: “Diferencial no estilo, criatividade, exclusividade”; e 

Entrevistado 3: “Diferencial, arte e caimento são os principais”. Quanto ao franqueado, a sua 

resposta não somente avalizou a percepção dos vendedores como a complementou: 

“Originalidade, sensualidade, atitude, diversidade, vanguarda, boa modelagem, bom 

caimento, informação de moda e qualidade”. 

               No construto “Associação”, os vendedores responderam de forma positiva à 

pergunta: Como os clientes se sentem em relação ao aspecto “vestir bem” com os produtos 

da marca da Colcci? Entrevistado 5: “Se sentem confiantes, pois somos procurados, em 

grande parte, por essa qualidade”; Entrevistado 1: “Se sentem bem, pois, muitas vezes, as 

pessoas entram na loja de baixo astral, triste, e saem totalmente diferentes”; Entrevistado 6: 

“Nossos clientes sempre ficam antenados na moda, muitos sabem quais peças estavam no 

SPFW etc.”; Entrevistado 8: “A boa modelagem vicia os clientes com a marca, ajudando na 

fidelização”; Entrevistado 4: “Se sentem bem vestidos, e passando informação de moda”. 

Quanto ao franqueado, sua resposta avaliza a percepção dos vendedores: “Se sentem felizes e 

valorizados”. 

Tais opiniões atestam que os atributos determinam os benefícios de uma marca que, 

por sua vez, correspondem às expectativas do consumidor gerada por seus valores pessoais, 

estando automaticamente vinculada às características do produto de sua preferência 

(TAVARES, 2008). 

           O mesmo ocorreu no construto “Distinção”, onde as repostas dos vendedores foram 

positivas para a pergunta: Na perspectiva do cliente quais são os diferenciais das lojas 



  

Colcci? Segundo o Entrevistado 6: “O astral bom, o atendimento e os jeans”; Entrevistado 3: 

“Estampas, pedrarias, peças elaboradas, design das bolsas e roupas”; Entrevistado 5: 

“Qualidade, sofisticação, bom atendimento e comprometimento”; Entrevistado 4: 

“Atendimento e reconhecimento”; Entrevistado 8: “O ambiente, a confecção, o aroma da loja, 

a música e a postura da equipe, fazendo o cliente se sentir acolhido”. Avalizando a percepção 

dos vendedores, segundo o franqueado, os diferenciais da Colcci são: “Modelagem, caimento, 

originalidade, sensualidade e qualidade”. 

Contrariando, também, a mensuração quantitativa, o construto “Lealdade” apresentou 

congruência entre as respostas dos vendedores e do franqueado à pergunta: Qual é o efeito do 

grau de confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor? Segundo o 

Entrevistado 7: “A satisfação em confiar na qualidade dos produtos Colcci atrai o consumidor 

para a marca”; Entrevistado 6: “Os clientes confiam na marca, porque sabem que tem 

qualidade e garantia dos produtos”; Entrevistado 4: “A confiança é na durabilidade e 

exclusividade. Os clientes sabem que a Colcci é uma marca responsável”; Entrevistado 1: Há 

confiança na qualidade, pois qualquer coisa que acontecer com as peças, a pessoa sabe que 

não fica no prejuízo”. Destaque para a resposta que aliou confiança à lealdade – Entrevistado 

5: “No geral o efeito é muito bom, fazendo com que os clientes sempre retornem à loja com o 

intuito de comprar ainda mais”. Por sua vez, a resposta do franqueado avalizou a percepção 

dos vendedores: “A confiança é a base de qualquer relação, inclusive, a de compra; grande 

confiança grande atração, baixa confiança baixa atração. No caso da Colcci atrai bastante”. 

 A mesma sintonia não ocorreu no construto “Benefício”, como por exemplo, nas 

respostas a esta pergunta: Qual é o efeito do atendimento nas lojas na atração do 

consumidor? Segundo o Entrevistado 4: “O atendimento é essencial, na maioria das vezes o 

cliente elogia”; Entrevistado 8: “O atendimentos bem feito satisfaz os clientes em relação ao 

vendedor e, também, em relação à marca”; Entrevistado 2:  “O atendimento é primordial para 

atrair e fidelizar o consumidor, pois através dele, o cliente se sente bem assistido e disposto a 

retornar à loja”; Entrevistado 3: “Se sentem em casa, ficam encantados com o atendimento, 

que abrange uma total consultoria de moda e comportamento de uso”; Entrevistado 5: 

“Significativo, uma vez que, hoje, a concorrência com o mercado digital é muito grande, e 

percebe-se, também, que muitos clientes não abrem mão de um atendimento qualificado”. Por 

outro lado, a opinião do franqueado difere das opiniões dos vendedores: 

No geral o atendimento contribui para a atrair o consumidor, mas penso que 
abaixo do potencial. Um atendimento profissional na Colcci é decisivo para 
não permitir que pontos fortes como diversidade, exclusividade e atitude 
forte se transformem em motivos de não conversão de clientes 
(FRANQUEADO). 



  

 

Tais opiniões avalizam o conceito de benefícios simbólicos determinam que o 

consumidor relacione o produto a atributos extrínsecos, ou seja, de natureza externa ao seu 

desempenho, como status social, autoestima, conceito pessoal da marca, dentre outros, 

suprindo a necessidade de aprovação social – aceitação e pertencimento a determinados 

grupos e diferenciação dos demais – autoaceitação e valorização da marca, correspondendo 

tais atributos a associações secundárias (TAVARES, 2008, p. 78). 

 

5.3.1.3   Vendedores e franqueador 

 

           Neste confronto, também verificou-se uma incompatibilidade entre a mensuração 

quantitativa e a qualitativa, haja vista as respostas a perguntas relativas aos construtos 

“Características-Atributos” e “Lealdade” terem sido tão sintonizados entre os vendedores e o 

franqueador quanto nos construtos “Associação” e “Distinção”, que apresentaram resultado 

congruente na mensuração quantitativa. 

            No construto “Características-Atributos”, os vendedores responderam à pergunta: 

Como os clientes interpretam essas características?, da seguinte forma: Entrevistado 4: 

“Amam, dizendo para os vendedores que possuem peças da marca há muito tempo, e que as 

estampas sempre são elogiadas por todos”; Entrevistado 8: “Vêem como vantagem e como o 

diferencial da Colcci sobre as outras marcas”; Entrevistado 3: “Eles sentem desejo pela marca 

por suas características”; Entrevistado 6: “Muitos não entendem nem querem entender o 

conceito, querem qualidade e preço. Mas a grande maioria gosta da identidade da loja e da 

marca”; Entrevistado 5: “Essas características contribuem de maneira a fidelizar nossos 

clientes”; Entrevistado 7: “Interpretam através das vitrines que a marca está dentro das 

tendências e é diferenciada”; Entrevistado 1: “Interpretam que a marca evolui junto com o 

mundo, e esse público não quer ficar pra trás”. Avalizando as respostas dos vendedores, o 

franqueador afirmou: “O cliente se identifica com a Colcci. Os temas das coleções, os shapes, 

os cilindros, tudo isso cria uma identificação com o público. Hoje nossos consumidores 

confiam na marca e são fiéis a ela”. 

             Tais opiniões avalizam o conceito de que os atributos relacionam-se às qualidades de 

uma oferta, podendo ser observáveis e palpáveis (atributos intrínsecos) ou apresentar valores 

que extrapolam sua aparência física (atributos extrínsecos) (TAVARES, 2008). 

                         No construto “associação”, chegou-se ao mesmo resultado entre vendedores e 

franqueador, nas respostas à pergunta: Como, no seu modo de entender, uma pessoa que veste 



  

Colcci é vista? Segundo os vendedores: Entrevistado 7: “Elas são vistas como pessoas 

elegantes, sofisticadas e descoladas”; Entrevistado 4: “É vista como uma pessoa que tem 

poder aquisitivo maior, entende de moda e, na maioria das vezes, tem um ‘corpão’”; 

Entrevistado 5: “Uma pessoa que veste Colcci é vista de maneira formidável, por priorizar: 

qualidade, bom gosto, bem-estar, beleza, entre outros aspectos”; Entrevistado 8: “É vista 

como bem-sucedida, bem vestida e de bem com a vida”; Entrevistado 1: “Como uma pessoa 

que gosta de beleza, que quer mostrar de alguma forma status e, também, ter conforto usando 

as peças”; Entrevistado 3: “Sempre antenada com as novidades da moda a cada coleção 

diferenciada”; Entrevistado 2: “Elegante, com bom gosto, sofisticada e de nível social 

elevado”; Entrevistado 6: “É vista como descolada. Mesmo tendo peças mais clássicas o que 

predomina é o estilo descolado”. Já o franqueador afirmou: “Independente do estilo pessoal, 

quando nossos clientes usam nossos produtos, ele é visto como uma pessoa moderna e 

antenada”. 

             Tais avaliações conduzem ao entendimento de Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006), de 

que os valores pessoais são úteis à ligação dos tipos de benefício (de modo especial, os 

simbólicos)  com  as  associações  (especialmente as secundárias), e que os benefícios podem 

ser pessoais e instrumentais, na medida em que constituem comportamentos que levam aos 

ganhos finais, quais sejam, os objetivos almejados pelo consumidor. 

               No construto “benefícios”, as respostas à pergunta: Qual é o efeito dos preços 

praticados pela Colcci na atração do consumidor?, demonstram incongruência entre a 

opinião do franqueador e dos vendedores. Para estes: Entrevistado 2: “Alguns consumidores 

mais recentes se assustam com o valor dos produtos, ou se sentem limitados quanto à forma 

de pagamento ou o número de parcelas para dividir a compra”; Entrevistado 4: “Nem sempre 

tem um bom efeito. Algumas peças não possuem valor percebido na visão dos clientes”; 

Entrevistado 1: “As vezes não são atrativos, pois tem muitos produtos com o preço bem acima 

do que vale”; Entrevistado 3: “Temos grande aceitação dos clientes A e B, e um pouco do C 

(poder aquisitivo)”; Entrevistado 5: “É um mix de efeitos, uma vez que alguns consideram 

esses preços exageradamente altos, e outros, já estando cientes da importância da marca, 

reagem naturalmente”. Por outro lado, na percepção do franqueador: “Dentro de todo o 

contexto de marca, do atendimento prestado e do produto, o preço se torna um valor e não um 

custo. O cliente tem bem clara a percepção do Valor x Qualidade x Marca”.  

 No construto “Distinção”, as respostas à pergunta: Em que a marca Colcci se 

assemelha a outras marcas, e em que ela pode ser considerada como única?, revelam 

sintonia de opinião entre vendedores e franqueador. Para aqueles: Entrevistado 3: “Não tem 



  

marca igual. Somos únicos. Nossa pegada é o diferencial”; Entrevistado 6: “O masculino em 

geral se assemelha com outras marcas, mas o jeans feminino não se compara com nenhum 

outro. É único”; Entrevistado 5: “Se assemelha na beleza e pode ser considerada única no 

aspecto qualidade”; Entrevistado 4: “Modelagem e durabilidade são únicas, mas as tendências 

são parecidas”; e Entrevistado 7: “A marca acompanha as tendências de moda de maneira 

semelhante às demais, porém como diferencial sempre imbute detalhes únicos em seu mix de 

produtos (“estilo Colcci”)”. Para o franqueador, a marca Colcci “Se assemelha por apresentar 

propostas de uso para um público jovem. Porém, é única pelo seu estilo, qualidade e valor 

percebido de seus produtos”. 

            No construto “Lealdade”, o franqueador atribui a fidelidade dos consumidores à marca 

Colcci às características dos produtos, conforme sua resposta à pergunta: Como os clientes 

interpretam essas características?: “O cliente se identifica com a Colcci. Os temas das 

coleções, os shapes, os cilindros, tudo isso cria uma identificação com o público. Hoje, nossos 

consumidores confiam na marca e são fiéis a ela”. Dentre os vendedores, a resposta do 

Entrevistado 5: “Essas características contribuem de maneira a fidelizar nossos clientes”, 

avaliza a opinião do franqueador. Porém, a maioria dos vendedores fizeram avaliação 

positiva, embora não a tenham assimilado como fator de fidelidade. 

 

5.3.1.4   Gerentes e franqueado 

 

  No construto “Características-Atributos”, tem-se essas respostas dos gerentes à 

pergunta: Descreva, no seu modo de entender, quais são as principais características 

apresentadas pelos produtos Colcci: Entrevistado 9 – BH-Shopping: “A marca oferece para o 

cliente estampas exclusivas, modelagens de jeans incomparáveis, todos os modelos e 

tendências do mercado e um mix de produtos diversificados”; Entrevistado 11 – Diamond: 

“Estampas exclusivas, modelagem adequada para cada tipo de corpo e variedade no mix”; 

Entrevistado 10 – Boulevard: “Nome, variedade, peças diferenciadas e de qualidade”; e 

Entrevistado 12 – Pátio Savassi:  

 
A Colcci traz ao universo da moda as novidades e as tendências. Seus produtos são 
distintos, e apresentam um nível de qualidade elevado quando comparado com a 
grande maioria de seus concorrentes. Encontramos qualidade, alto padrão de 
acabamento, estampas originais, requinte, sofisticação e modernidade 
(ENTREVISTADO 12). 

 



  

              Confrontadas com as respostas dos gerentes, a resposta do franqueado: 

“Originalidade, sensualidade, atitude, diversidade, vanguarda, boa modelagem, bom 

caimento, informação de moda e qualidade”, atesta congruência neste construto. 

             Tal percepção avaliza o conceito de que o valor de uma marca pode ultrapassar, de 

forma significativa, a soma de todos os ativos tangíveis de um franqueador. Isto porque uma 

marca bem construída, na maioria dos casos, é o sustentáculo de qualquer negócio bem-

sucedido (PLÁ, 2001, p. 46). 

              No construto “Associações”, as respostas da maioria dos gerentes à pergunta: Como 

os clientes se sentem em relação ao aspecto ‘status social’ com os produtos da marca da 

Colcci?: Entrevistado 10 – Boulevard: “Os clientes se sentem bem e exclusivos vestindo a 

marca Colcci, especialmente com a visibilidade da marca em novelas e grandes eventos de 

moda”; Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci é uma marca que gera status e os clientes têm 

total ciência disso. Para alguns chega a ser até fator determinante para a compra”; e 

Entrevistado 12 – Pátio Savassi: “Sentem que estão se vestindo bem, na moda e à vontade no 

convívio social”, confrontadas com a resposta do franqueado: “A Colcci tem uma imagem de 

marca boa e forte para sustentar o status social da maioria das pessoas, pois apesar de não ser 

do mercado de luxo, está longe de ser popular. A maioria dos clientes se sente bem em 

relação a este aspecto”, demonstra a presença de congruência neste construto. 

 Essas avaliações atestam que o nome da marca representa um ativo igualmente 

intangível. Por isso, para muitos negócios o nome da marca e o que ele representa são o seu 

mais importante ativo, a base da vantagem competitiva e de ganhos futuros. Tais fatores, se 

devidamente trabalhados, fazem com que a marca motive e impulsione o consumidor a 

adquirir os produtos ou serviços oferecidos (KLOTER, 2000).  

             No construto “Benefícios”, tem-se essas respostas dos gerentes à pergunta Qual é o 

efeito do layout da loja Colcci na atração do consumidor?: Entrevistado 9 – BH-Shopping: 

“O efeito é positivo, pois, a cada coleção, a Colcci se renova num tema de atualidade no 

mercado”; Entrevistado 12 – Pátio Savassi: “No geral, o cliente gosta da atmosfera encontrada 

na loja Colcci. Ele se sente aconchegado e íntimo dos funcionários e dos produtos. Em sua 

maioria, gostam da música e da iluminação”; Entrevistado 10 –  Boulevard: “Na minha 

opinião, é um dos aspectos mais importantes para atrair o cliente, pois o layout da loja 

consegue fornecer-lhe informações visuais e sensações que deixarão explícitos os objetivos da 

marca”; Entrevistado 11 – Diamond: “Melhora muito nesta coleção de primavera/verão, por 

dar à loja um ‘ar’ mais despojado e colorido”. Do outro lado, o franqueado entende que: “O 

layout exerce pouca influência em relação ao que poderia exercer. Em relação à moda 



  

apresentada e à proposta da marca, deixa a desejar em inovação e praticidade, mas imagino o 

quão difícil deve ser criar um layout que atraia tantos perfis diferentes de pessoas”, 

posicionando-se, pois, na contramão da opinião dos quatro gerentes, o que aponta para 

incongruência neste construto. 

  No construto “Distinção”, tem-se essas respostas dos gerentes à pergunta: Em que a 

marca Colcci se assemelha a outras marcas, e em que ele pode ser considerada como única? 

Entrevistado 10 – Boulervard: “A marca Colcci não se assemelha em nada, e pode ser 

considerada única, porque oferece peças para todos os gostos e faixa etária”; Entrevistado  9 – 

BH-Shopping: “Ela se assemelha em tendências da moda e é única em modelagem e 

comento”; Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci se assemelha nas tendências de moda e se 

destaca pela modelagem”; Entrevistado  12 – Pátio Savassi: “A marca Colcci se assemelha a 

outras marcas, pois possui a variedade ‘conceitual’ e ‘básico’ ao mesmo tempo, na mesma 

coleção sempre. A Colcci pode ser considerada única em sempre aprimorar e inovar em suas 

estampas e modelagens. Ao responder que: “A Colcci se assemelha em qualidade a marcas do 

mesmo “nível” dela, e é única em seu DNA transgressor, autêntico e de atitude forte”, o 

franqueado avaliza as opiniões dos gerentes, atestando congruência neste construto. 

Tais opiniões avalizam o entendimento de que as marcas evoluem em camadas de 

tempo e lugar, não sendo de se esperar que uns poucos estímulos, descoordenados e de curta 

duração produzam uma mudança radical na sua concepção e na percepção dos consumidores. 

Em dado momento, verificamos que a estratégia da marca é a marca (MARTINS, 2006, p. 

58).   

Quanto ao construto “Lealdade”, tem-se a pergunta: Qual é o efeito do grau de 

confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor? Com exceção do 

Entrevistado 10 – Boulevard, que deixou esta pergunta sem resposta, na percepção dos 

demais: Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci passa muita confiabilidade”; Entrevistado  9 – 

BH-Shopping: “O cliente se sente seguro por comprar uma peça Colcci, também, pelo fato da 

marca oferecer garantia dos produtos”; e Entrevistado 12 – Pátio Savassi: 

 
Especialmente em MG, o cliente é tradicionalista e prefere sempre usar o mesmo 
estilo, mesma marca e ser atendido pelo mesmo vendedor. Um produto ou marca que 
deixou a desejar na qualidade demorará muito tempo para se tornar preferido 
novamente. Portanto, a credibilidade é fundamental para que as vendas sempre 
aumentem (GERENTE PÁTIO SAVASSI). 

 



  

              Como na opinião do franqueado: “O que é exclusivo não está ao alcance de todos, e 

isso aumenta o desejo do consumidor pelo produto, pois o toma especial”, constata-se 

congruência neste construto. 

Tal congurência explicita que conquistar lealdade não é tarefa fácil, sendo necessário 

que os clientes percebam que existe uma continuidade nos níveis de qualidade da 

performance do produto ou serviço, e que se verifique numa sequência de experiências 

satisfatórias no uso do produto ou serviço (OLIVER, 1999). 

 

5.3.1.5   Gerentes e franqueador 

 

No construto “Características-Atributos”, tem-se que a pergunta Qual é o efeito do 

grau de variedade dos produtos Colcci na atração do consumidor?, foi assim respondida 

pelos gerentes: Entrevistado 12 – Pátio Savassi: “Muito eficaz. O cliente está interessado em 

obter todas as suas roupas e acessórios no mesmo lugar. Portanto é muito interessante termos 

produtos, desde o básico até o conceitual, para que o cliente possa se vestir para todas as suas 

ocasiões na mesma loja”; Entrevistado  9 – BH-Shopping: “A marca tem um mix de produtos 

que atende a diversos estilos; Entrevistado 11 – Diamond: “Os clientes Colcci se sentem 

encantados pela variedade do mix de produtos”; Entrevistado 10 –Boulevard: “O consumidor 

se sente feliz e surpreso ao saber que a marca proporciona a ele diversos produtos diferentes”. 

O franqueador avaliza a percepção dos gerentes, atestando congruência neste construto, ao 

responder que:  

 
O mix de produtos abrange mais de 2.500 referências diferentes por ano, criando um 
volume mais que adequado para abastecer nossas lojas, atendendo a todas as 
regionalidades do país. O cliente consegue se vestir para o trabalho, para a balada, 
para uma ida ao shopping. Enfim, conseguimos estar presentes na vida de nossos 
consumidores nas mais diversas situações (FRANQUEADOR). 

 

              O construto “Associações” traz a pergunta: Como os clientes se sentem em relação 

ao aspecto “vestir bem” com os produtos da marca da Colcci?, assim respondida pelos 

gerentes: Entrevistado 10 – Boulevard: “Os clientes se sentem bem e exclusivos vestindo a 

marca Colcci, especialmente, com a visibilidade da marca em novelas e grandes eventos de 

moda”; Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci é uma marca que gera status e os clientes têm 

total ciência disso. Para alguns chega a ser até fator determinante para a compra”; e 

Entrevistado 12 – Pátio Savassi: “Sentem que estão se vestindo bem, na moda e à vontade no 

convívio social”. Apenas o gerente do BH-Shopping saiu um pouco da sintonia, ao desprezar 



  

o fator status social, com a resposta: “Os clientes estão mais preocupados em se vestir bem do 

que com o status social da marca”. Ao responder que os clientes “Se sentem seguros de que 

estão utilizando produtos modernos e arrojados”, o franqueador atesta a congruência neste 

construto. 

             Tais inferências avalizam o conceito de que o produto fala através da marca. É ela 

que confere ao produto a sua memória, a sua identidade e a sua credibilidade, funções essas 

ligadas aos aspectos psicológicos do consumidor em função dos valores materiais e imateriais 

que maximizam sua atratividade (RIES, 1998). 

             Quanto ao construto “Benefícios”, os gerentes reponderam assim à pergunta:  Qual é 

o efeito do layout da loja Colcci na atração do consumidor?: Entrevistado 12 – Pátio Savassi:  

“No geral, o cliente gosta da atmosfera encontrada na loja Colcci. Ele se sente aconchegado e 

íntimo dos funcionários e dos produtos. Em sua maioria, gostam da música e da iluminação”; 

Entrevistado 10 – Boulevard: “Na minha opinião, é um dos aspectos mais importantes para 

atrair o cliente, pois o layout da loja consegue fornecer-lhe informações visuais e sensações 

que deixarão explícitos os objetivos da marca”; e Entrevistado 11 – Diamond: “Melhora 

muito nesta coleção de primavera/verão, por dar à loja um ‘ar’ mais despojado e colorido”. 

Para o franqueador: “Em nossas lojas, o layout representa a comunicação visual entre o 

produto e o cliente Colcci. Os equipamentos da arquitetura e o clima de merchandising, 

juntos, geram a emoção e o efeito AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação)”. Desta forma, 

tem-se total congruência neste construto. 

Tais inferências avalizam o entendimento de Plá (2001, p. 59), de que a chave do 

sucesso é oferecer um produto ou serviço de qualidade, com preço acessível e que satisfaça 

suas necessidades, num ambiente agradável e com um excelente atendimento. O que ocorre, 

quando se conhece o público-alvo e seus anseios. 

              No construto “Distinção”, os gerentes responderam à pergunta: Em que a marca 

Colcci se assemelha a outras marcas, e em que ela pode ser considerada como única? da 

seguinte forma: Entrevistado 10 – Boulervard: “A marca Colcci não se assemelha em nada, e 

pode ser considerada única, porque oferece peças para todos os gostos e faixa etária”; 

Entrevistado  9 – BH-Shopping: “Ela se assemelha em tendências da moda, e é única em 

modelagem e comento”; Entrevistado 11 – Diamond: “A Colcci se assemelha nas tendências 

de moda e se destaca pela modelagem”; Entrevistado  12 – Pátio Savassi: “A marca Colcci se 

assemelha a outras marcas, porém possui a variedade ‘conceitual’ e ‘básico’ ao mesmo 

tempo, na mesma coleção sempre. A Colcci pode ser considerada única por sempre aprimorar 

e inovar em suas estampas e modelagens”. Ao responder que  a Colcci “Se assemelha por 



  

apresentar propostas de uso para um público jovem, sendo, porém, única pelo seu estilo, 

qualidade e valor percebido de seus produtos”, o franqueador atesta a congruência neste 

construto. 

              Tais inferências avalizam o conceito de Plá (2001), de que o consumidor utiliza 

determinada a marca não só por uma questão de status, mas também por uma questão de 

confiança e segurança. 

              Por fim, no construto “Lealdade”, com exceção do gerente do Boulevard (que não se 

manifestou), os gerentes responderam, desta forma, à pergunta: Qual é o efeito do grau de 

confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor?: Entrevistado  11 – 

Diamond: “A Colcci passa muita confiabilidade”; Entrevistado 9 – BH-Shopping: “O cliente 

se sente seguro por comprar uma peça Colcci também pelo fato da marca oferecer garantia 

dos produtos”; e Entrevistado  12 – Pátio Savassi:  

 
Especialmente em MG, o cliente é tradicionalista e prefere sempre usar o mesmo 
estilo, mesma marca e ser atendido pelo mesmo vendedor. Um produto ou marca que 
deixou a desejar na qualidade demorará muito tempo para se tornar preferido 
novamente. Portanto, a credibilidade é fundamental para que as vendas sempre 
aumentem (ENTREVISTADO 12). 

                

                Assim, ao responder que “Nossos consumidores confiam em nossos produtos por sua 

qualidade e estilo. Eles sabem que encontram em nossas lojas produtos arrojados e com 

qualidade garantida”, o franqueador atesta a congruência neste construto. 

 

5.3.1.6   Franqueado e franqueador 

 

              No construto “Características-Atributos”, tomando por base as respostas à questão: 

Descreva, no seu modo de entender, quais são as principais características apresentadas 

pelos produtos Colcci, nota-se a congruência entre a opinião do franqueado: “Originalidade, 

sensualidade, atitude, diversidade, vanguarda, boa modelagem, bom caimento, informação de 

moda e qualidade” e do franqueador:  

 
A Colcci apresenta, como maior diferencial entre outras marcas, a reunião dos 
conceitos de Valor Agregado e Valor Percebido. A Colcci surgiu, quando as únicas 
opções dos jovens era o consumo de produtos caros ou de marcas mais baratas sem 
identidade. Hoje ela entra no ranking das marcas mais conhecidas com produtos de 
alta qualidade, preço justo e design arrojado e singular (FRANQUEADOR). 

                 

              No construto “Associações”, pautando-se nas respostas à pergunta: “Como os 

clientes se sentem, em relação ao aspecto ‘status social’, com os produtos da marca da 



  

Colcci?, da parte do franqueado: “A Colcci tem uma imagem de marca boa e forte para 

sustentar o status social da maioria das pessoas. Não pertence ao mercado de luxo, mas está 

longe de ser popular. A maioria dos clientes se sente bem em relação a este aspecto”, e da 

parte do franqueador: “Se sentem confiantes de que estão utilizando produtos de vanguarda e 

uma marca reconhecida nacionalmente, e até mesmo, em outros países. Após o SPFW, os 

clientes percebem que usar Colcci é sinônimo de ser moderno, cool e fashion”, tem-se a 

congruência também neste construto.  

   

Tais inferências avalizam o conceito de Kapferer (2003), de que a marca, quando 

renomada, carrega em si todo um imaginário de consumo. 

             Quanto ao construto “Benefícios”, com base na pergunta: Qual é o efeito dos preços 

praticados pela Colcci na atração do consumidor?, a resposta do franqueado, de que “Os 

preços contribuem na atração do consumidor, principalmente, de duas maneiras: pela 

excelente relação custo versus benefício, e pelos produtos ricos de informação de moda, com 

maiores preços para manter a imagem da marca”, e a reposta do franqueador: “Dentro de todo 

o contexto de marca, do atendimento prestado e do produto, o preço se torna um valor e não 

um custo. O cliente tem a claramente a percepção do Valor x Qualidade x Marca”, atestam a 

congruência neste construto. 

            No construto “Distinção”, por sua vez, considerando as respostas à pergunta: Em que 

a marca Colcci se assemelha a outras marcas, e em que ela pode ser considerada como 

única?, do franqueado: “Se assemelha em qualidade a marcas do mesmo ‘nível’ dela, mas 

sendo única em seu DNA transgressor, autêntico e de atitude forte”, e do franqueador: “Se 

assemelha por apresentar propostas de uso para um público jovem, mas sendo única pelo seu 

estilo, qualidade e valor percebido de seus produtos”, tem-se, também, a presença de 

congruência neste construto.  

            Neste sentido, tem-se o entendimento de Aaker (2007, p. 50) de que, para ser eficaz, a 

marca deve fazer eco aos clientes, diferenciar-se dos concorrentes e representar aquilo que a 

organização pode fazer. 

            Por fim, no construto “Lealdade”, as respostas à pergunta: Qual é o efeito do grau de 

confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor?, do franqueado:  “A 

confiança é a base de qualquer relação, inclusive a de compra; grande confiança grande 

atração, baixa confiança baixa atração. No caso da Colcci atrai bastante”, e do franqueador: 

“Nossos consumidores confiam em nossos produtos por sua qualidade e estilo. Eles sabem 



  

que encontram em nossas lojas produtos arrojados e com qualidade garantida”, atestam a 

congruência neste construto. 

              O que comprova que a lealdade é um dos pilares em marketing e uma medida da 

ligação do consumidor com a marca. Reflete a probabilidade de o consumidor mudar ou não 

para outra marca, especialmente, se a concorrente fizer uma mudança, quer no preço, quer nas 

características do produto (AAKER, 1998). 

 

5.3.2     Análise quantitativa 

 

A Tabela 10 apresenta a comparação entre as médias alcançadas pelos agentes da 

pesquisa sobre os construtos: “Características-Atributos”, “Benefícios”, “Associações”, 

“Distinção” e “Lealdade”. 
 

TABELA 5 

Congruência – Mean 

 

Classe Características_Atributos Benefícios Associações Distinção Lealdade 

Vendedores 4,3500 4,3500 4,3125 4,7500 4,3750 

Franqueado 4,4000 4,0000 4,5000 4,0000 5,0000 

Gerentes 4,1500 4,7000 4,5417 4,2500 4,2500 

Franqueador 5,0000 4,8000 4,3333 5,0000 5,0000 

Total 4,3429 4,4571 4,3929 4,5714 4,4286 

Fonte: Original desta pesquisa.  
 

 

  
GRÁFICO 5 – Analíse de congruência 



  

Fonte: Original desta pesquisa 
5.3.2.1    Vendedores e gerentes 

    

               Em todos os construtos: “Características-Atributos”, “Associações”, “Benefícios”, 

“Distinção” e “Lealdade” verificou-se uma pequena diferença de opiniões, portanto, não 

significativa, caracterizando a ocorrência da congruência na avaliação dos gerentes e 

vendedores. 

 

5.3.2.2    Vendedores e franqueado 

                

                  A análise quantitativa mostrou, por meio de testes e hipóteses, que a avaliação dos 

vendedores e do franqueado apresentam congruência nos construtos “Características-

Atributos” e “Associações”. 

             O construto “Distinção”, por sua vez, apresentou uma diferença tão significativa, que 

representa uma incongruência entre as opiniões do franqueado e dos vendedores em relação 

às questões: O cliente Colcci distingue a marca Colcci das outras marcas de roupas, 

calçados e acessórios? e A exclusividade dos produtos Colcci satisfaz os clientes?, pois 

enquanto o franqueado concordou parcialmente com ambas as afirmativas, 75% dos 

vendedores concordam totalmente com elas. 

            O construto “Benefício” também apresentou incongruência com uma diferença 

significativa de 0,35 na comparação das médias, haja vista esta evidência ter sido 

demonstrada em 4 das 5 afirmativas. A única resposta que não apresentou diferença 

significativa, pois demonstrou equivalência entre as opiniões do franqueado e de 75% dos 

vendedores, que marcaram a opção “concordo totalmente”, foi em relação à questão: O 

cliente elogia a modelagem dos produtos Colcci.  

              Quanto ao construto “Lealdade”, também apresenta incongruência, haja vista o 

franqueado ter sido unâmime na resposta positiva à única afirmativa relativa a este construto, 

enquanto os vendedores não apresentaram tal inanimidade. 

 

5.3.2.3   Vendedores e franqueador 

               

                A análise quantitativa mostrou, por meio de testes e hipóteses, que as percepções dos 

vendedores e do franqueador apresentam congruência nos construtos “Distinção” e 

“Associações”. No construto “Distinção”, o franqueador concorda totalmente com todas as 

afirmativas, enquanto 62,5% dos vendedores demonstraram o mesmo nível de concordância. 



  

              O construto “Benefícios” apresentou uma diferença significativa nas opiniões dos 

vendedores e do franqueador. Apenas a questão: O cliente elogia o layout das lojas Colcci foi 

respondida com concordância parcial na média dos vendedores. A diferença ficou em 0,45. 

            No construto “Características-Atributos”, tem-se incongruência entre as opiniões dos 

vendedores e do franqueador. Isto porque, enquanto este concorda totalmente com todas as 

afirmativas, apenas um dos oito vendedores apresentou opinião semelhante. 

             Já o construto “Lealdade” apresentou incongruência entre as opiniões dos vendedores 

e do franqueador. A única questão que compõe este “construto” obteve concordância total do 

franqueador, enquanto apenas 50% dos vendedores concordaram, resultando numa diferença 

de 0, 625. 

 

5.3.2.4    Gerentes e franqueado 

               

                  A avaliação dos gerentes comparada a do franqueado apresentou congruência nos 

construtos “Características-Atributos”, “Associações” e Distinção”, destacando-se o construto 

“Características-Atributos”, no qual tanto o franqueado quanto os gerentes concordaram 

totalmente com a afirmativa: A Colcci possui um mix de produtos variados, e o construto 

“Associações”, no qual ambos concordaram totalmente em 60% das afirmativas.  

             Os construtos “Benefício” e “Lealdade” apresentaram diferenças significativas, 

caracterizando incongruência. O franqueado concorda totalmente com a afirmativa que 

compõe o construto “Lealdade”, enquanto apenas um dos quatro gerentes mostrou a mesma 

opinião. No construto “Benefícios”, apenas a afirmação O cliente elogia a modelagem dos 

produtos Colcci obteve congruência, enquanto as demais apresentaram diferenças 

significativas nas avaliações dos gerentes e do franqueado.       

 

5.3.2.5    Gerentes e franqueador 

             

                  As avaliações dos gerentes e do franqueador apresentaram diferenças não 

significativas nos construtos “Características-Atributos”, “Associações” e “Benefícios”, 

caracterizando congruência. 

             No construto “Características-Atributos”, o franqueador concorda totalmente com 

todas as afirmativas, enquanto nenhum dos gerentes apresentou concordância total com  todas 

elas, ficando a média comparativa próxima e significativa para definir a congruência. 



  

             No construto “Associações”, as afirmativas: O atendimento nas lojas Colcci atente as 

expectativas dos jovens, O estilo fashion da Colcci atende as expectativas do cliente e  jovens 

e O cliente sente-se sofisticado ao vestir Colcci obtiveram concordância total tanto dos 

gerentes quanto do franqueador. 

            No construto “Benefícios”, as afirmações O atendimento nas lojas Colcci satisfaz os 

clientes e O cliente elogia a modelagem dos produtos Colcci também obtiveram concordância 

total dos gerentes e do franqueador.  

            Os construtos “Distinção” e “Lealdade” apresentaram diferenças significativas, que 

resultaram em incongruência. O franqueador apresentou concordância total com as duas 

afirmativas que compõem o construto “Distinção”, enquanto nenhum dos gerentes apresentou 

a mesma opinião. A afirmativa O cliente distingue a marca Colcci das outras marcas de 

roupas, calçados e acessórios” apresentou nota média de 3,5, fazendo com que a média do 

construto ficasse em 4,25, causando diferença significativa com a avaliação do franqueador e, 

consequentemente, incongruência.  

            No construto “Lealdade”, o franqueador concorda com a única afirmação que compõe 

este construto, porém, apenas um dos quatro gerentes mostrou a mesma opinião, resultando na 

média final para os gerentes de 4,25, causando diferença sugnificativa com a avaliação do 

franqueador e, consequentemente, incongruência. 

 

5.3.2.6    Franqueador e franqueado 

              

                  As diferenças entre franqueador e franqueado foram muitas em alguns construtos, 

mas sem apresentar dados suficientes para o teste de hipóteses. 

             No construto “Lealdade”, observa-se congruência entre os dois, apresentada pela 

concordância total da única afirmativa que compõe o construto.  

             O construto “Benefício” apontou uma diferença na média de 0,80 em relação às 

avaliações do franqueador e do franqueado. No entanto, nas afirmações O cliente elogia a 

modelagem dos produtos Colcci e O cliente demonstra prazer e bem-estar com os produtos 

Colcci observou-se congruência, pois os dois agentes concordaram totalmente com a 

afirmativa. 

              Nos construtos “Características-Atributos”, o franqueador concorda totalmente com 

todas as afirmativas, enquanto o franqueado concorda totalmente com 60%, e não concorda 

nem discorda da afirmativa A Colcci, por ser marca brasileira, influencia fortemente a 

compra de seus clientes. 



  

            No construto “Associações”, o franqueador concorda totalmente com todas as 

afirmativas, com exceção da O cliente Colcci é predominantemente jovem, na qual apresentou 

discordância total. Constatou-se congruência nas percepções do franqueador e do franqueado 

nas afirmativas: A Colcci atende às expectativas dos jovens e O cliente sente-se sofisticado ao 

vestir Colcci. 

           Quanto ao construto “Distinção”, o franqueador concorda totalmente com ambas as 

afirmações, enquanto o franqueado concorda parcialmente.  

 

5.3.3   Síntese analítica 

                                   

               Formulando uma síntese baseada nos construtos, pode-se concluir que a análise dos 

dados mostrou, por meio de testes de hipóteses que, mesmo com uma pequena amostra, as 

diferenças de opinião são significativas, atestando incongruência, entre: (i) vendedores e 

franqueado, nos construtos: “Benefícios”, “Distinção” e “Lealdade”; (ii) vendedores e 

franqueador, nos construtos: “Características-Atributos”, “Benefícios” e “Lealdade”; (iii) 

gerentes e franqueado, nos construtos: “Benefícios” e “Lealdade”; (iv) gerente e franqueador, 

nos contrutos: “Distinção” e “Lealdade”; e (v) vendedores e gerentes não apresentaram 

diferenças significativas em nenhum dos construtos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

 

Ao encerramento deste estudo, confirma-se a existência de congruência no 

posicionamento da marca de uma franquia de moda em Belo Horizonte, sob o ponto de vista 

do franqueador, do franqueado, dos gerentes e daquele revelado por seus vendedores, a partir 

da identificação das características-atributos, benefícios, associações, distinção e lealdade à 

referida marca, propostos por seu proprietário para o seu escopo e posicionamento no 

mercado, conforme atestado tanto pela mensuração quantitativa (análise estatística), baseada 

no questionário, como pela avaliação qualitativa (análise de conteúdo), baseada na entrevista, 

que, confrontadas, resultaram na predominância de congruência, com ênfase para a avaliação 

qualitativa, cujos resultados eliminaram as dúvidas fomentadas pela mensuração quantitativa. 

Pode-se atribuir tal congruência, em especial, à pontuação resultante do confronto 

entre vendedores e gerentes, os dois agentes de contato direto com o consumidor, que 

apresentou unanimidade de opinião em todos os cinco construtos investigados: características-

atributos, benefícios, associações, distinção e lealdade, atestando tanto a identificação desses 

agentes com a proposta de marketing para a marca em questão, como a confirmação de seu 

sucesso com o consumidor, pela sua percepção dos pontos fortes da marca pesquisada. 

Chama atenção as divergências de opinião entre o franqueado e os vendedores e 

gerentes, verificadas, no caso dos primeiros, em três construtos: distinção, benefício e 

lealdade, e no caso dos segundos, em dois construtos: benefício e lealdade, notando-se, 

inclusive, inegável coerência no plano dos construtos alvo das divergências entre esses dois 

agentes que, curiosamente, se interagem de forma ótima no plano da percepção dos desejos e 

preferências dos consumidores. Há que se detectar onde e qual falha gerou tal discrepância, 

especialmente, considerando-se a posição de comando do franqueado sobre os agentes em 

questão. 

Quanto ao franqueador, a análise de sua opinião confrontada com a dos vendedores e 

gerentes apontou incongruência em apenas dois construtos. No caso dos vendedores, em 

características-atributos e lealdade; e no caso dos gerentes, em distinção e lealdade. Tal 

resultado avaliza, numa análise geral, a predominância da congruência, o que atesta a eficácia 

tanto do escopo como do posicionamento da marca no mercado pretendidos pelo franqueador. 

Quanto ao confronto entre gerentes e franqueado, tem-se a relevância dos resultados 

de congruência em três construtos: características-atributos, associações e distinção, e de 



  

incongruência nos outros dois: benefício e lealdade. Portanto, predomina a congruência, 

embora as discordâncias nesses dois últimos construtos tenham sido significativas.  

Também entre os gerentes e franqueador, a mensuração quantitativa resultou em 

maioria de congruência, pois em três construtos: características-atributos, associações e 

benefícios, e minoria de incongruência: distinção e lealdade, predominando, pois a 

congruência também neste confronto de agentes. 

No confronto das opiniões do franqueado e do franqueador, tem-se um possível 

resultado de congruência, haja vista que, embora apenas no construto lealdade os dois agentes 

tenham demonstrado sintonia perceptiva, uma situação de quase congruência se apresenta nos 

construtos associações e distinção, e uma pontuação satisfatória no construto características-

atributos. Assim, apenas no construto benefícios, a incongruência se impõe de forma 

inquestionável. Portanto, no cômputo geral, tem-se uma situação de congruência. Chama 

atenção, da mesma forma, esse desequilíbrio de opinião entre o franqueado e o franqueador.  

Por outro lado, importante se faz considerar os resultados da avaliação qualitativa, 

que, norteada por perguntas-chave dos construtos investigados, estabeleceu os confrontos 

entre os agentes da pesquisa, apontando a presença de congruência absoluta entre 

determinados agentes em todos os construtos, como é o caso dos vendedores e gerentes 

(confirmando o resultado da análise quantitativa), que foi positivo em todos os cinco 

construtos: características-atributos, associações, benefícios, distinção e lealdade. 

Pode-se dizer que a avaliação qualitativa também atestou a congruência entre 

vendedores e franqueado, haja vista ter apontado sintonia de opinião em quatro construtos: 

características-atributos, associações, distinção e lealdade, ou seja, na maioria deles, 

confirmando a incongruência apenas no construto benefícios, cuja pergunta explorada foi a 

relativa ao efeito do atendimento nas lojas na atração do consumidor, onde o franqueado 

discordou dos vendedores, alegando que o atendimento está abaixo do potencial desses 

profissionais. 

Da mesma forma, no confronto entre os vendedores (que estão em contato direto com 

os consumidores) e o franqueador (que dita as políticas de produção e marketing da marca 

pesquisada), a avaliação qualitativa atestou congruência. Neste caso, contestando o resultado 

da mensuração quantitativa, haja vista ter apontado sintonia de opinião em quatro construtos: 

características-atributos, associações, distinção e lealdade, ou seja, na maioria deles, 

confirmando a incongruência apenas no construto benefícios, cuja pergunta explorada foi a 

relativa a preços.  



  

Outro confronto que apresentou resultado qualitativo positivo foi no confronto entre 

gerentes e franqueado, quando atestou congruência em quatro construtos: características-

atributos, associações, distinção e lealdade, e discordância em apenas um: benefícios, o que 

chama a atenção, haja vista ter sido este construto, entre todos, o que mais gerou discordância, 

a saber: entre vendedores e franqueado, entre vendedores e franqueador e entre gerentes e 

franqueados. 

Outro resultado qualitativo que atestou absoluta congruência nos cinco construtos: 

características-atributos, associações, benefícios, distinção e lealdade, foi o do confronto dos 

gerentes com o franqueador, contestando o resultado da mensuração quantitativa, que apontou 

discordâncias entre esses dois agentes na maioria dos construtos. Desta forma, a pesquisa 

qualitativa avaliza a congruência entre os gerentes e o franqueador. 

A avaliação qualitativa também apontou congruência absoluta no confronto entre 

franqueado e franqueador, em todos os construtos: características-atributos, associações, 

benefícios, distinção e lealdade, eliminando as dúvidas deixadas pela mensuração 

quantitativa. 

Desta forma, pode-se definir como resultado final desta pesquisa, a congruência  no 

escopo e posicionamento da marca da franquia de moda pesquisada, segundo o modelo de 

Tavares (2008), ressaltando-se que, na análise estatística, a soma das pontuações de todos os 

agentes além de elevadas, ficaram muito próximas umas das outras, a despeito das 

divergências verificadas entre alguns agentes em determinados construtos, divergências estas 

eliminadas pelos resultados da análise de conteúdo.  

Ao encerramento desta pesquisa, há que se ratificar a importância do tema estudado no 

âmbito da Ciência da Administração, e mais especificamente da Administração de Marketing 

e da Administração de Franquias, no que se refere à necessidade de seu aprofundamento, 

visando novas e urgentes abordagens, como por exemplo, “avaliar o fator ‘benefícios’ no 

âmbito do escopo e posicionamento de uma marca de franquia, segundo seus aspectos mais 

sensíveis”. Portanto, esta pesquisa não pode parar aqui. Muitas de suas variáveis podem e 

devem ser retomadas a partir dos questionamentos levantados, de forma a serem ampliadas, 

refutadas, enfim, devidamente avaliadas no bojo de um dinamismo próprio da realidade 

organizacional sempre em permanente evolução.  
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APÊNDICE 

1   Resultados por construto no questionário 
 

TABELA 6 

Resultado “Características-Atributos” 

     A 
Colcci 
possui 
um mix 

de 
produt

os 
variad

os. 

A 
varieda
de de 

produto
s Colcci 
atende 

às 
necessi
dades 
de seu 
mercad
o alvo. 

Os 
preços 

praticado
s pela 
Colcci 
estão 

coerentes 
com o 

valor que 
seus 

produtos 
apresent

am. 

A Colcci, 
por ser 
marca 

brasileira
, 

influenci
a 

fortemen
te a 

compra 
de seus 
clientes. 

A 
durabilidad

e dos 
produtos 

Colcci 
fidelizam 

seus 
clientes. 

Características
_Atributos 

Clas
se 

Vendedores 1  5 4 4 4 3 4,00 

  2  4 4 3 4 4 3,80 

  3  5 5 5 5 5 5,00 

  4  5 5 4 4 4 4,40 

  5  5 5 5 4 5 4,80 

  6  5 4 5 5 4 4,60 

  7  4 4 3 3 5 3,80 

  8  5 4 4 4 5 4,40 

  Total Minimum 4 4 3 3 3 3,80 

   Mean 4,75 4,38 4,13 4,13 4,38 4,3500 

   Maximum 5 5 5 5 5 5,00 

 Franqueado 1  5 5 5 3 4 4,40 

  Total Minimum 5 5 5 3 4 4,40 

   Mean 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 4,4000 

   Maximum 5 5 5 3 4 4,40 

 Gerentes 1  5 4 2 4 2 3,40 

  2  5 5 5 4 5 4,80 

  3  5 4 4 3 4 4,00 

  4  5 4 3 5 5 4,40 

  Total Minimum 5 4 2 3 2 3,40 

   Mean 5,00 4,25 3,50 4,00 4,00 4,1500 

   Maximum 5 5 5 5 5 4,80 

 Franqueador 1  5 5 5 5 5 5,00 

  Total Minimum 5 5 5 5 5 5,00 

   Mean 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0000 

   Maximum 5 5 5 5 5 5,00 

 Total Minimum 4 4 2 3 2 3,40 

  Mean 4,86 4,43 4,07 4,07 4,29 4,3429 

  Maximum 5 5 5 5 5 5,00 

 

Fonte: Original desta pesquisa. 



  

TABELA 7 

Resultado “Benefícios” 

     O 
cliente 

elogia o 
layout 
das 
lojas 

Colcci. 

O 
atendime
nto nas 

lojas 
Colcci 

satisfaz o 
cliente. 

O Cliente 
elogia a 

modelage
m dos 

produtos 
Colcci. 

O cliente 
demonstr
a prazer 
e bem 

estar com 
os 

produtos 
Colcci. 

O cliente 
elogia o 

acabame
nto das 
roupas 
Colcci. 

Benefícios 

Class
e 

Vendedores 1  2 5 4 4 3 4 

  2  5 4 5 3 5 4 

  3  4 5 5 4 3 4 

  4  5 5 5 5 4 5 

  5  4 4 4 4 4 4 

  6  4 4 5 4 4 4 

  7  5 5 5 5 4 5 

  8  5 4 5 5 5 5 

  Total Minimum 2 4 4 3 3 4 

   Mean 4,25 4,50 4,75 4,25 4,00 4,35 

   Maximum 5 5 5 5 5 5 

 Franqueado 1  3 4 5 5 3 4 

  Total Minimum 3 4 5 5 3 4 

   Mean 3,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 

   Maximum 3 4 5 5 3 4 

 Gerentes 1  5 5 5 5 4 5 

  2  4 5 5 5 5 5 

  3  3 5 5 5 4 4 

  4  5 5 5 4 5 5 

  Total Minimum 3 5 5 4 4 4 

   Mean 4,25 5,00 5,00 4,75 4,50 4,70 

   Maximum 5 5 5 5 5 5 

 Franqueador 1  4 5 5 5 5 5 

  Total Minimum 4 5 5 5 5 5 

   Mean 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80 

   Maximum 4 5 5 5 5 5 

 Total Minimum 2 4 4 3 3 4 

  Mean 4,14 4,64 4,86 4,50 4,14 4,46 

  Maximum 5 5 5 5 5 5 

Fonte: Original desta pesquisa. 

 

 

 

 

 



  

TABELA 8 

Resultado “Associações” 

     O 
cliente 

demons
tra que 
vestir 
Colcci 
eleva 
seu 

Status 
Social 

A Colcci 
atende 

às 
expectati
vas dos 
jovens; 

O estilo 
fashion 

da Colcci  
atende 

às 
expectati
vas do 
cliente. 

O 
Cliente 
sente-

se 
sofistica
do ao 
vestir 

Colcci. 

O cliente 
confia 
nos 

produtos 
Colcci. 

O cliente 
Colcci é 

predomina
ntemente 

jovem. Associaç
ões 

Clas
se 

Vended
ores 

1  4 4 5 4 4 4 4,17 

  2  3 4 5 4 4 3 3,83 

  3  5 5 5 4 5 2 4,33 

  4  5 4 4 5 5 1 4,00 

  5  5 4 5 5 4 4 4,50 

  6  5 5 5 5 5 4 4,83 

  7  5 5 4 5 5 4 4,67 

  8  5 5 5 5 4 1 4,17 

  Total Minimum 3 4 4 4 4 1 3,83 

   Mean 4,63 4,50 4,75 4,63 4,50 2,88 4,3125 

   Maximum 5 5 5 5 5 4 4,83 

 Franque
ado 

1  4 5 5 4 5 4 4,50 

  Total Minimum 4 5 5 4 5 4 4,50 

   Mean 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,5000 

   Maximum 4 5 5 4 5 4 4,50 

 Gerente
s 

1  4 5 5 5 4 4 4,50 

  2  5 5 5 5 5 1 4,33 

  3  5 5 5 5 5 2 4,50 

  4  5 5 5 5 5 4 4,83 

  Total Minimum 4 5 5 5 4 1 4,33 

   Mean 4,75 5,00 5,00 5,00 4,75 2,75 4,5417 

   Maximum 5 5 5 5 5 4 4,83 

 Franque
ador 

1  5 5 5 5 5 1 4,33 

  Total Minimum 5 5 5 5 5 1 4,33 

   Mean 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 4,3333 

   Maximum 5 5 5 5 5 1 4,33 

 Total Minimum 3 4 4 4 4 1 3,83 

  Mean 4,64 4,71 4,86 4,71 4,64 2,79 4,3929 

  Maximum 5 5 5 5 5 4 4,83 

Fonte: Original desta pesquisa. 

 

 

 

 



  

TABELA 9 

Resultado “Distinção” 

     O cliente Colcci 
distingue a 

marca Colcci 
das outras 
marcas de 

roupas, 
calçados e 
acessórios. 

A 
exclusividade 
dos produtos 

Colcci 
satisfaz o 
cliente. Distinção 

Classe Vendedores 1  4 4 4,00 

  2  5 5 5,00 

  3  5 4 4,50 

  4  5 5 5,00 

  5  5 5 5,00 

  6  5 5 5,00 

  7  5 5 5,00 

  8  4 5 4,50 

  Total Minimum 4 4 4,00 

   Mean 4,75 4,75 4,7500 

   Maximum 5 5 5,00 

 Franqueado 1  4 4 4,00 

  Total Minimum 4 4 4,00 

   Mean 4,00 4,00 4,0000 

   Maximum 4 4 4,00 

 Gerentes 1  2 5 3,50 

  2  4 5 4,50 

  3  4 5 4,50 

  4  4 5 4,50 

  Total Minimum 2 5 3,50 

   Mean 3,50 5,00 4,2500 

   Maximum 4 5 4,50 

 Franqueador 1  5 5 5,00 

  Total Minimum 5 5 5,00 

   Mean 5,00 5,00 5,0000 

   Maximum 5 5 5,00 

 Total Minimum  2 4 3,50 

  Mean  4,36 4,79 4,5714 

  Maximum  5 5 5,00 

Fonte: Original desta pesquisa. 

 

 

 

 



  

TABELA 10 

Resultado “Lealdade” 
 

     

O cliente  indica os 
produtos Colcci 

aos seus amigos. 
Lealdade 

Classe Vendedores 1  4 4,00 

  2  5 5,00 

  3  3 3,00 

  4  4 4,00 

  5  5 5,00 

  6  4 4,00 

  7  5 5,00 

  8  5 5,00 

  Total Minimum 3 3,00 

   Mean 4,38 4,3750 

   Maximum 5 5,00 

 Franqueado 1  5 5,00 

  Total Minimum 5 5,00 

   Mean 5,00 5,0000 

   Maximum 5 5,00 

 Gerentes 1  4 4,00 

  2  4 4,00 

  3  4 4,00 

  4  5 5,00 

  Total Minimum 4 4,00 

   Mean 4,25 4,2500 

   Maximum 5 5,00 

 Franqueador 1  5 5,00 

  Total Minimum 5 5,00 

   Mean 5,00 5,0000 

   Maximum 5 5,00 

 Total Minimum  3 3,00 

  Mean  4,43 4,4286 

  Maximum  5 5,00 

 

Fonte: Original desta pesquisa. 

 

 

 

 

 



  

2   Roteiro de entrevista com o franqueador, franqueados, gerentes e vendedores 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Prezado (a) gestor(a), 
 
 

Com o objetivo de obter sua colaboração participativa em pesquisa científica sobre o posicionamento da 
marca Colcci no mercado consumidor, solicito  sua especial atenção de responder as perguntas abaixo. 
 

Ressalto que a sua opinião é fundamental ao êxito do referido estudo. 
 

Grato, 
 

Nixon Pires 

 
___________________________________________________________________________________ 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Nome:  _____________________________________________________________________________ 
 
Franqueador/Franqueada:  ______________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________________________  Cargo:  ____________________________________ 
 
Tempo de trabalho: ________________________  Telefones:  _________________________________ 
 
Data da entrevista: ____/____/____ 

___________________________________________________________________________________ 
 
Na sua opinião: 
 
1 Descreva, no seu modo de entender, quais são as principais características apresentadas pelos 

produtos Colcci: 
 
___________________________________________________________________________ 

  
 ____________________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________________ 
  
 

2 Como essas características contribuem para atrair e manter clientes da Colcci? 
 
          ___________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________ 
  
3 Como os clientes interpretam essas características? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  
 

 



  

4  Qual é o efeito do grau de variedade de produtos Colcci na atração do consumidor? 
 
          ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 

5 Qual é o efeito do layout da loja Colcci na atração do consumidor? 
 ____________________________________________________________________________ 
  

  ____________________________________________________________________________ 
  

 ____________________________________________________________________________
  

 

6 Qual é o efeito dos preços praticados pela Colcci na atração do consumidor? 
 

____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

7 Qual é o efeito da marca da Colcci ser brasileira na atração do consumidor?  
 

___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 

 

8 Qual é o efeito do grau de durabilidade dos produtos Colcci na atração do consumidor? 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 

 

9 Qual é o efeito do atendimento nas lojas na atração do consumidor? 
 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

10 Qual é o efeito da modelagem na atração do consumidor? 
 

______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
 



  

11 Como os clientes se sentem em relação ao aspecto “vestir bem” com os produtos da marca da 
Colcci? 
 
 
 

___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
  
 

12 Como os clientes  se  sentem  em  relação  ao  aspecto  “sentir  prazer  e  bem-estar ”  com  os  
produtos da marca da Colcci? 
 
 
 

___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

13 Como os clientes se sentem em relação ao aspecto “status social” com os produtos da marca  
da Colcci? 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

14 Como os clientes se sentem em relação ao aspecto “obter reconhecimento” com os produtos  
da marca da Colcci? 
 
 
 

___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

15 Como, no seu modo de entender, uma pessoa que veste Colcci é vista? 
 

 

___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 

 
16 Qual é o efeito da marca Colcci na atração do consumidor fashion? 
 

 

___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

 
 



  

17 A sofisticação dos produtos da marca Colcci atraem os consumidores? 
 
____________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
  
 

18 Quais associações são feitas pelos consumidores em relação à marca Colcci? 
 

____________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

19 Em que a marca Colcci se assemelha a outras marcas, e em que ela pode ser considerada como 
única?  
 

____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

20 Qual é o efeito do grau de exclusividade dos produtos da marca Colcci na atração do consumidor? 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

21 Qual é o efeito do grau de confiança nos produtos da marca Colcci na atração do consumidor? 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
22 Na perspectiva do cliente, quais são os diferenciais das lojas Colcci? 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
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3  Questionário aplicado ao franqueador, franqueado, gerentes e vendedores 
 
QUESTIONÁRIO  
 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
Franqueada: ____________________________________________________________ 
Cidade: ____________________________  Cargo: _____________________________ 
Tempo de trabalho: ___________________ Telefone: ___________________________ 
Data da entrevista: ____/____/____ 
 

A seguir você encontrará algumas frases sobre possíveis situações relacionadas à marca Colcci. Gentileza 
colocar seu grau de concordância, sendo (1) discordo totalmente; (2) discordo em parte; (3) nem concordo nem 
discordo; (4) concordo em parte; e (5) concordo totalmente. 

            

GRAU DE CONCORDÂNCIA 
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1 A Colcci possui um mix de produtos variados.           

2 
A variedade de produtos Colcci atende às necessidades de 

seu mercado alvo.           

3 
O cliente elogia o layout das lojas Colcci.           

4 
Os preços praticados pela Colcci estão coerentes com o valor 

que seus produtos apresentam.           

5 
A Colcci, por ser marca brasileira, influencia fortemente a 

compra de seus clientes.           

6 A durabilidade dos produtos Colcci fidelizam seus clientes.           

7 O atendimento nas lojas Colcci satisfaz o cliente.           

8 O Cliente elogia a modelagem dos produtos Colcci.           

9 O cliente demonstra que vestir Colcci eleva seu status social           

10 
O cliente demonstra prazer e bem-estar com os produtos 

Colcci.           

11 A Colcci atende às expectativas dos jovens.           

12 O estilo fashion da Colcci  atende às expectativas do cliente.           

13 O cliente sente-se sofisticado ao vestir Colcci.           

14 O cliente confia nos produtos Colcci.           

15 O cliente Colcci é predminantemente jovem.           

16 
O cliente Colcci distingue a marca Colcci das outras marcas 

de roupas, calçados e acessórios.           

17 O cliente  indica os produtos Colcci aos seus amigos.           

18 O cliente elogia o acabamento das roupas colcci.           

19 A exclusividade dos produtos Colcci satisfaz o cliente.           
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