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RESUMO
Ao longo do tempo as marcas vêm se consolidando como o elemento identificador
do esforço e sucesso das empresas e de seus colaboradores. Com a expansão dos
mercados, grandes grupos estão atuando no mercado varejista brasileiro onde
marcas locais estão enfrentando marcas nacionais. Para uma marca ser
reconhecida e se posicionar consistentemente no mercado, deve-se desenvolver
estratégias para criação de valor, fortalecendo sua identidade, imagem e seu
posicionamento. A marca deve incorporar além da qualidade e características
tangíveis de suas ofertas, os atributos que representam valor para os clientes, que
podem ser muitas vezes intangíveis. O conhecimento do que é valor para o cliente, é
fundamental para as ações de posicionamento de marca. Descobrir como os clientes
percebem as marcas no varejo e o que estão valorizando é requisito para a gestão
de marcas. Desse modo, este estudo procurou pesquisar o posicionamento e o
escopo de marcas. Procurou Identificar as características dos produtos e também os
atributos, que são vistos como agregadores de valor, podendo estes estar
relacionados ao produto em si ou a empresa e suas ações. Foi realizado um
levantamento, das percepções dos clientes a respeito dos benefícios esperados, ou
seja, de suas perspectivas e expectativas a respeito dos ganhos reais com relação à
aquisição e uso dos produtos. E buscou ir além das percepções de ganhos
funcionais, experienciais e de uso, identificando também o que é percebido e
valorizado enquanto ganho simbólico. Assim, procurou descobrir quais as
associações estão sendo criadas com relação aos elementos formadores do escopo
e posicionamento da marca e também as percepções relacionadas à distinção,
destacadas como fatores decisivos para a escolha ou a não escolha por uma marca
ou produto. O varejo é o palco da concorrência entre marcas e o posicionamento
uma estratégia para competir. Esse é o enfoque do posicionamento e escopo da
marca, metodologia desenvolvida por Tavares (2008) e que permite a identificação
dos elementos e fatores para construção, manutenção, avaliação e gestão de
marcas, elementos estes, formadores da imagem, identidade e do posicionamento.
A realização da investigação, para duas marcas, com base nessa metodologia, foi o
que possibilitou a comparação dos posicionamentos, das marcas rivais no varejo,
sob a perspectiva do consumidor.
Palavras-chave: marcas, consumidor de café, varejo, escopo e posicionamento
de marca.

ABSTRACT
Over time the brands have been consolidated as the identifier of the effort and
success of companies and their employees. With the expansion of markets, large
groups are acting in the Brazilian retail market where local brands are experiencing
domestic brands. For a brand recognized and consistently position themselves in the
market, should develop strategies for creating value by strengthening their identity,
image and positioning. The mark should also incorporate quality and tangible
characteristics of its offerings, the attributes that represent value for customers, which
can often be intangible. The knowledge of what is customer value is critical to the
actions of brand positioning. Finding out how customers perceive brands at retail and
what they're are a requirement for brand management. Thus, this study attempted to
search the place and the scope of trade marks. Sought to identify the characteristics
of products and also the attributes that are seen as aggregators of value, these can
be related to the product or the company itself and its actions. We conducted a
survey, the perceptions of customers regarding the anticipated benefits, ie, their
perspectives and expectations about the real gains to the acquisition and use of
products. And he sought to go beyond perceptions of functional gains, experiential
and use, also identifying what is perceived and valued as symbolic gain. Thus, we
tried to find out which associations are being created with respect to the formative
elements of scope and brand positioning as well as the perceptions related to the
distinction, highlighted as key factors for choosing or not choosing a brand or
product. Retailing is the stage of competition between brands and positioning
strategy to compete. This is the focus of the brand positioning and scope,
methodology developed by Tavares (2008) and allows the identification of elements
and factors for construction, maintenance, evaluation and management of brands,
these elements, forming the image, identity and positioning. The completion of the
investigation, for two marks, based on this methodology is what allows the
comparison of positions, from rival brands in retail, from the perspective of the
consumer.
Key words: brands, coffee consumer, retail market, scope and brand
positioning.
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1 INTRODUÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO, JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E
ESTRUTURA DA PESQUISA
As influências da globalização e do crescimento econômico tornaram-se claramente
visíveis no varejo brasileiro. Com a expansão de mercados, maior abertura às
importações, o crescimento do consumo e da oferta, estão ocorrendo mudanças na
forma e intensidade da concorrência entre as empresas. Grandes grupos
estrangeiros entraram no mercado varejista brasileiro, com forte expressão no varejo
alimentício, através de atividades próprias ou associadas a grupos nacionais. Estas
empresas e outras nacionais estão investindo estrategicamente em expansão, por
meio de alianças, aquisições e fusões. Isso poderá sinalizar que um número menor
de líderes assumirá uma crescente participação no volume total dos negócios do
varejo alimentício representado principalmente pelos supermercados.
Kotler e Keller (2006) apontam o crescimento dos megavarejistas como uma
tendência no varejo. Com poder de compra, sistemas de informação e logística
superiores, estes podem fornecer ao mercado um bom serviço e imensos volumes
de produtos a preços atraentes. Estas empresas pressionam os fabricantes e a
forma como devem determinar seus preços, promoções, a entrega e como
reorganizar sua produção e administração. Além disso, Parente (2010) destaca que
a participação crescente de marcas próprias, marcas com nome de varejistas e
atacadistas, sinaliza a disposição desses em fortalecer a fidelidade do consumidor
para com sua marca e consequentemente, enfraquecer o poder dos fabricantes e de
suas marcas. Uma mudança de forte expressão e que envolve diversos setores
econômicos, é o aumento da renda e poder de consumo das cidades do “interior”.
Dados da Associação Mineira de Supermercados – AMIS (2010) apontam que as
redes varejistas, localizadas fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte, irão
movimentar este ano, no estado de Minas Gerais, R$ 9,1 bilhões, o que representa
70% dos R$ 13 bilhões estimados para todo o setor no estado, o que está atraindo a
atenção de outros grupos e redes varejistas (AMIS, 2010).
No segmento varejista de café, o cenário é bastante coerente com o que vem
acontecendo no varejo do Brasil. O mercado está em expansão e o consumo interno
de café vem crescendo. Grandes grupos atuam no mercado e expandem sua
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capilaridade para os mercados locais. No período compreendido entre Novembro de
2008 e Outubro de 2009 o setor registrou o consumo de 18,39 milhões de sacas,
isto representa um acréscimo de 4,15% em relação ao mesmo período entre
Novembro de 2007 a Outubro de 2008, que havia sido de 17,65 milhões. Em apenas
um ano o consumo do café aumentou em 740 mil sacas, conforme a tabela 1.
Produção total anual outubro – Evolução do consumo interno de café 2007 – 2009
Categoria

Ano anterior/ sacas
(Nov/07 a out/08)

Período atual/sacas
(Nov/08 a out/09)

%

Empresas associadas

11.045.940

11.739.600

6,28

Empresas não associada

3.678.750

3.678.750

-

Total de empresas cadastradas

14.724.690

15.418.350

4,71

Consumo não cadastrado

1.953.260

1.953.260

-

Total geral de café torrado e moído

16.677.940

17.371.600

4,16

Empresas de café solúvel

979.330

1.018.320

3,98

Total nacional de consumo de café

17.657.270

18.389.920

4,15

Consumo per capita - café em grão cru

5,64

5,81

3,01

Consumo per capita - café em torrado e moído 4,51

4,65

3,104

Volume em sacas de 60 kg - Fonte: ABIC 2009

Histórica e estruturalmente sempre houve o predomínio das marcas regionais. Mas
atualmente há uma tendência de mudança com o estabelecimento das marcas
nacionais. A tabela 2 destaca a fragmentação das lideranças dos mercados locais e
regionais referente ao mercado mineiro.
MARCA LÍDER POR REGIÃO
Região

Marca líder entre as três mais consumidas

Metropolitana de Belo Horizonte

Café Três Corações

Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Inhaúma.

Café do Doutor

Paraopeba, Curvelo, Esmeraldas, João Pinheiro.

Café Itaú

Montes Claros, Pirapora.

Café Letícia

Juiz de Fora

Café Toko

Triângulo Mineiro

Café Cajubá

Sul de Minas

Café Bom Dia

Governador Valadares

Café Gerônimo

Pará de Minas, Pitangui

Café Divinópolis

Fonte: Sindicafé/MG (2005) – Última atualização.
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Parente (2010) aponta que varejo alimentício no Brasil tem acompanhado as
tendências mundiais, apresentando uma variedade muito completa de modelos e
formatos de lojas que atendem às diversas características e necessidades de
mercado. Essa perspectiva traz a necessidade de adaptação e desenvolvimento das
empresas e marcas no setor. Para Kotler e Keller (2006) o crescimento do varejo e
do autosserviço, o aumento do poder aquisitivo do consumidor, o reconhecimento da
marca e as oportunidades de inovação, podem trazer grandes benefícios para o
consumidor e lucros para os fabricantes.
O mercado varejista é o palco da competição entre as marcas e estas precisam de
um bom trabalho de marketing para serem valorizadas. Para Parente (2010), existe
também uma tendência para a polarização entre varejistas pequenos (especialistas)
e varejistas grandes (massificados). Os menores não possuem as economias de
escala e não possuem o poder de negociação dos grandes grupos. Eles deverão
optar por diferenciais focados na estratégia de “especialização” para competir. São
capazes de conhecer profundamente seus consumidores, de se especializar no
atendimento de necessidades específicas de determinados segmentos. Essa
polarização cria dificuldades de posicionamento e traz novos desafios para as
empresas do setor.
Antigamente as marcas locais atuavam nos mercados regionais com maior
exclusividade, mas devido a fatores, com o aumento do poder de consumo e da
atratividade desses mercados, outras marcas vêm se inserindo neste contexto,
algumas de expressão nacional. Estas marcas estão se confrontando nos mercados
locais competindo entre si, sendo que na região de Sete Lagoas a marca local “Café
do Doutor” é a mais vendida, seguida pela concorrente “Café Três Corações”, uma
marca nacional. Para entender como estas duas marcas competem entre si, é
necessário compreender como elas estão posicionadas no mercado. A percepção
do consumidor é fundamental no processo de diferenciação e posicionamento e
neste sentido torna-se importante compreender como as marcas estão posicionadas
na mente do consumidor. Para Blankson (2001) entende-se por posicionamento a
maneira pela qual os usuários de um produto percebem as marcas concorrentes e
as categorias de produtos.
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Assim, a solução da problemática da pesquisa perpassa pelo estudo comparativo de
duas marcas e das categorias relacionadas ao escopo da marca - características,
atributos, benefícios, associações e distinção - abordadas durante as entrevistas
com sujeitos da amostra e percebidas na visão destes consumidores. Na
perspectiva dos clientes, a relação com a marca passa pelas associações que a
mesma lhes transmite, além da qualidade percebida do produto ou serviço (AAKER,
1998). Um estudo de competitividade setorial voltado ao varejo da região de Sete
Lagoas identificou mais de 20 marcas de café comercializadas. A Ind. e Com. de
Café Fino Iracema Ltda., detentora da marca “Café do Doutor” é líder em vendas
nos municípios destacados na tabela 2 e utiliza a estratégia de marketing
concentrado, explorando vários nichos na região (ASSIS, 2006).
A Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. detentora da marca “Café
Três Corações”, marca líder no mercado mineiro e vice-líder nacional vem
penetrando nos mercados regionais, procurando se estabelecer como líder também
nestes nichos. Possui maior eficiência em produção e marketing do que as
concorrentes locais e vem realizando aquisições. Incorporou, entre outras, o Café
Letícia que tem forte participação no mercado de Sete Lagoas (Jornal Estado de
Minas, 25 de maio de 2009).
A cidade de Sete Lagoas foi escolhida por ter as duas marcas pesquisadas bem
destacadas no varejo, uma local e outra de grande consumo nacional, também pela
identificação do crescimento das redes varejistas localizadas fora da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que irão movimentar este ano 70% do valor
estimado para todo o setor no estado e por fazer parte do colar metropolitano da
capital mineira, estando próxima a esta, maior mercado consumidor de café no
estado (AMIS, 2010).
O

segmento

processador

de

torrefação

e

moagem

no

Brasil

possui

aproximadamente 2.512 marcas de café, 1.215 empresas com 480 associadas à
Abic. A maioria das indústrias está concentrada no Sudeste. Minas Gerais é o maior
produtor agrícola e São Paulo o maior parque industrial beneficiador (ABIC, 2006). A
participação no setor é concentrada nacionalmente e vem se intensificando.
Segundo a Abic (2009) as 10 maiores empresas concentram 72,90% da produção
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total das empresas associadas, apresentaram crescimento acentuado em suas
participações de mercado. Na pesquisa anterior o percentual foi de 71,97%. Já as
315 empresas menores tiveram sua participação quase estabilizada ao nível de
6,95% da produção total das associadas.
Historicamente, entre os séculos XVI e XIX, a atividade econômica brasileira esteve
muito concentrada na extração de matérias primas, do ouro e pedras preciosas e
nas fazendas e nos engenhos brasileiros. Notadamente entre os anos de 1889 e
1930, a política nacional e econômica esteve sob o controle da oligarquia cafeeira.
Foi neste período que as antigas províncias foram transformadas em “estados” da
federação e constituíram com a república os Estados Unidos do Brasil. É
interessante salientar que apenas na última década do século XIX o mercado
consumidor brasileiro realmente se expandiu e se transformou estruturalmente com
a implantação do trabalho livre. Todavia, o principal setor da economia, a
cafeicultura, continuava a se desenvolver dentro dos padrões coloniais, estando
inteiramente organizada para abastecer o mercado externo, onde adquiria os
maquinários e produtos manufaturados que precisava (KOSHIBA; PEREIRA, 1993;
FAUSTO, 1995). Mas foi em 1808, com a vinda de D. João VI que a indústria
nacional começou a receber os primeiros impulsos. O comércio de importação, o
fundo de quintal, o excedente dos lucros do café e, acima de tudo, a imigração, se
constituíram como fontes de desenvolvimento da indústria nacional (TAVARES,
2008).
O perfil do segmento agroindustrial do café é traçado por Saes e Farina (SAES;
FARINA, 1998; SAES; FARINA, 1999). No Brasil o setor esteve sob a “tutela” do
instinto IBC – Instituto brasileiro do Café por mais de 30 anos. Este fomentava a
atividade, fornecia subsídios, a matéria prima, o café verde e regulava a entrada de
novas empresas no setor. No plano macroeconômico, a política de combate à
inflação controlava os preços de café no varejo (SAES; FARINA, 1998). A
regulamentação do segmento torrado e moído voltada ao resultado da balança
comercial estava orientada exclusivamente à valorização do produto no mercado
internacional. Ao mercado interno estava disponível o excedente não exportável o
que implicou em distorções nas estruturas de custo, fornecimento, no baixo
investimento tecnológico e na qualidade. O mercado protegido significou o acúmulo
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de ineficiência e o atraso tecnológico e gerencial das empresas do setor (SAES,
1997; SAES; FARINA, 1999).
“A deterioração da qualidade do café vendida no mercado
interno, com o crescente hábito de se adicionar milho ou
cevada, centeio, caramelo, cascas, palha, etc., foi um dos
principais fatores atribuídos à retração da demanda nos
anos 1980” (SAES, 1997).

A barreira à entrada de novas empresas é baixa, não existem fortes restrições
tecnológicas e o capital exigido é mínimo se comparado a outros setores industriais.
A maioria das empresas é familiar, de pequeno porte, com atuação regional, pouco
profissionalizada. A gestão de custos é precária e a gestão da qualidade geralmente
é associada exclusivamente à qualidade da matéria-prima. Não há preocupação
com a logística, área pouco evoluída no setor, nem visão de competitividade. Muitos
fatores levaram a pontos comuns ao do mercado das commodities, como a pouca ou
nenhuma diferenciação dos produtos, com foco no volume e aumento de produção e
à forte competição por preço. (SAES, 1997; SAES; FARINA, 1999).
Em muitos setores, os tempos de crescimento rápido passaram e onde altos índices
ainda são possíveis, é provável que os concorrentes sejam cada vez mais
competitivos e de natureza internacional. Conforme dados da Abic, a produção de
café torrado e moído está, basicamente, direcionada para o mercado interno e
representou 96% do total consumido em 2007. Além disso, não é mais adequado
tratar o café como uma commodity devido à segmentação dos mercados em termos
de tipos da bebida, origens, formas de preparo e qualidade dos produtos exigidos
pelo consumidor, esse cenário destaca a importância e utilidade do uso das marcas
no contexto varejista, entre outros.
As fábricas vêm investindo em qualidade. Em 1989 foi lançado o programa do Selo
de Pureza ABIC, com o objetivo de reverter a queda no consumo registrada na
época, com foco na qualidade do café ao consumidor. Em 2009, o Selo de
Qualidade já completa 20 anos, como o primeiro programa setorial de certificação de
qualidade em alimentos no Brasil. Muitas empresas vêm investindo em suas marcas,
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tipos de produto e extensões de linha (ABIC, 2009). Segundo a Abic, ocorre um
crescente de novas marcas de cafés e de cafés especiais, o que denota uma oferta
mais diversificada do produto no mercado brasileiro. Os consumidores têm
disponível no varejo uma quantidade cada vez maior de marcas e tipos de cafés.
Para Kotler e Armstrong (1998), os consumidores consideram as marcas uma parte
importante do produto e na verdade, uma marca valoriza o produto.
Estas marcas vêm buscando se posicionar junto a seus públicos no varejo, por meio
da comunicação e investimentos na qualidade dos ingredientes do produto, em suas
características, nos aspectos visuais, embalagem, design, em seus canais de
distribuição, na diversificação e nas promoções de suas ofertas e de suas imagens,
associadas também, a benefícios experienciais e simbólicos como se tem percebido
nos pontos de venda, supermercados e na mídia.
O café torrado e moído representa aproximadamente 64% do consumo brasileiro, o
café instantâneo, 15%, e o café expresso 10% (ABIC, 2004). O consumo anual per
capita brasileiro aproxima-se ao da Alemanha, 5,86 kg e já ultrapassa os índices
italianos e franceses, grandes consumidores de café. Os maiores são os países
nórdicos, Finlândia, Noruega e Dinamarca, com índice próximo a 13 kg por habitante
ao ano. Considerando-se o café já torrado e moído, o consumo per capita de 4,65 kg
aproxima-se do consumo histórico registrado em 1965, que foi de 4,72 kg por
habitante ao ano no Brasil (ABIC, 2009).
O uso das marcas no comércio não é um fenômeno moderno ou da globalização, na
verdade é uma prática bastante antiga. Tavares (1998; 2008) ressalta que na
Europa medieval, as associações de comércio já lançavam mão de ‘marca’ em seus
produtos para assegurar aos consumidores uma qualidade consistente e identificar o
fabricante. No Brasil muitas marcas vêm sendo praticadas e várias se consolidam
como marcas centenárias. Algumas representantes dessa história são a Hering,
fundada em 1880, pelos irmãos Hering de camisetas em Joinville, Santa Catarina e
a Açúcar União, lançada em São Paulo em 1910, entre outras, mais antigas
(TAVARES, 2008).
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Inicialmente, as marcas foram utilizadas para identificar as características do
produtor, do produto e sua origem, inclusive no Brasil colonial. As marcas de
localidades, como exemplos, remetem a origem, ao nome de um município, região.
Apesar de ser uma das práticas mais antigas de nomes de marcas adotadas, remete
a uma abordagem bastante desafiadora, pois são inúmeras as características,
atributos e benefícios que se podem atribuir às marcas de localidade. As localidades
possuem reputação. O Brasil é uma marca, mas o valor que esta poderá agregar a
seus produtos precisa destacar e alavancar sua singularidade e diferenciação para
as pessoas, enquanto marca (TAVARES, 2008). Em alguns casos é preciso mudar
as percepções negativas. Antes da segunda guerra mundial os produtos japoneses
tinham fama de mal feitos. As atitudes em relação ao país de origem de uma marca
ou produto podem mudar com o tempo (KOTLER; KELLER, 2006).
Os nomes pessoais, também foram e são utilizados como marcas. Entre 1875 e
1899, no Brasil, onde predominavam as atividades comerciais, muitas empresas e
propagandas associavam os produtos e serviços ao responsável pela sua
comercialização, outras procuravam combinar nomes de produtos à sua origem
como, por exemplo, “A Africana – Instrumentos” e “Empório de Cadeiras
Americanas” e também já se usavam nomes mercadológicos ou variados (100 Anos
de Propaganda; 1980).
Entre 1946 e 1950 há uma mudança nas práticas de marcas e no predomínio: o
comércio cede lugar à indústria e os nomes pessoais cedem lugar aos nomes com
enfoques mercadológicos como: Maizena, Valisère, Nescafé, Toddy e Detefon que
marcaram época com suas promoções e propagandas. Os nomes com enfoques
mercadológicos procuram criar impacto no mercado, buscam identidade própria mais
particularmente junto ao consumidor como referência primária e não uma
associação a pessoas, lugares, produtos ou processos (TAVARES, 2008).
Percebe-se que algumas marcas, originalmente locais, vêm se firmando junto a seus
mercados, fortalecendo seu posicionamento e imagem junto aos consumidores,
penetrando novos mercados e alcançando patamares nacionais e internacionais.
Kotler e Keller (2006) apontam que por meio das características e atributos, o
consumidor toma atitudes (julgamentos, preferências) relacionadas com as várias
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marcas disponíveis no mercado. A empresa precisa monitorar e entender seu
ambiente de marketing e os diferentes tipos de mercados em que as marcas
competem.
Para se posicionarem as marcas estão buscando identificar seus produtos de forma
mais destacada, reforçando sua apresentação nos pontos de varejo, nos
supermercados, nas prateleiras, através do merchandising, materiais promocionais,
além do uso da internet e da televisão. Algumas estão ficando mais atentas à sua
conduta social, em relação aos funcionários e à reputação empresarial, investindo
na qualificação e na construção de credibilidade da sua força de vendas, buscando
conquistar confiabilidade, reforçando a imagem da empresa e da marca. Buscam
criar associações a localidades ou a certas características que agreguem valor ao
produto (TAVARES, 2008). O produto é o que a empresa disponibiliza ao mercado,
ou seja, sua oferta (KAPFERER, 1994). E o consumidor irá associar a marca ao
produto (SOUZA; NEMER, 1993).
Uma pesquisa denominada “I Estudo sobre comportamento do consumidor no ponto
de venda”, realizada pela POPAI (Point of Purchase Advertising Institute), mostra
que atualmente o brasileiro tem comportamento semelhante ao do consumidor de
países desenvolvidos. Gasta em média 12% mais que o previsto quando no ponto
de venda, índice observado também na Grã-Bretanha e Estados Unidos. Permanece
em média 77 minutos comprando, o que denota cautela nas escolhas, já que este
tempo de compra é o maior do mundo em varejo, o americano, por exemplo, gasta
54 minutos na mesma atividade. O índice brasileiro de decisão de compra no ponto
de venda alcança 85% e é um dos mais altos do mundo, seguido por países como a
Holanda 80,4%, França 76%, Grã-Bretanha 75%, Estados Unidos 72% e Austrália
70%. Mesmo com este índice elevado, a decisão favorece as marcas que já fazem
parte no portfólio de preferências do consumidor, que compõem seu conjunto
considerado, antes mesmo de ele entrar na loja (FUKUSHIMA, 1998).
Na perspectiva da demanda do mercado de café, são identificados grupos distintos
de consumidores. Segmentos mais sensíveis aos preços, os que procuram e
atribuem maior valor as marcas, ao selo de pureza e aqueles que começam a
diversificar suas compras buscando diferentes variedades como as dos cafés
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especiais. Os consumidores estão consumindo mais xícaras de café por dia e
diversificando as formas da bebida. Os consumidores também estão associando o
consumo de café a momentos diferentes e especiais (ABIC, 2005; 2009). É clara a
importância e o papel das características e atributos tangíveis do produto, aspectos
como a qualidade da matéria-prima e ingredientes, embalagem, design, tecnologias
de fabricação e distribuição. As características ajudam a descrever e distinguir uma
oferta facilitando sua avaliação e reconhecimento pelos clientes. A marca representa
a promessa do vendedor em entregar um conjunto específico de características,
benefícios e serviços aos compradores (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).
Mas as marcas estão tendo uma relação cada vez maior com os elementos
intangíveis, percebidos emocionalmente pelos consumidores. A marca passa então
a significar não somente o produto real, mas incorpora um conjunto de valores e
atributos tangíveis como as características técnicas do produto ou da marca e
intangíveis, relacionados aos valores pessoais que o consumidor agrega ao produto
ou marca. Isso pode levar leva a uma maior valorização da marca como elemento
exclusivo de diferenciação, contribuindo para diferenciá-la daquelas que lhe são
similares e concorrentes. Ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas
um bem, mas todo o conjunto de valores e atributos intrínsecos a marca (AAKER,
1998).
Na prática, as empresas devem entender que o consumidor compra um conjunto de
significados sintetizados pela marca. As marcas competem por um espaço na mente
do consumidor que atribui significados e valor a essa e suas ofertas. O mercado é
dinâmico e a competição ocorre regionalmente, cidade a cidade, nos varejos,
culminando nas suas prateleiras. A menos de 20 km de Sete lagoas, em Paraopeba,
a marca líder em vendas é a Café Itaú, produzido na cidade de Perdões a mais de
300 km de distância. Essas lideranças municipais e às vezes regionais são
observadas praticamente em todo o Estado de Minas, com marcas regionalizadas,
advindas de pequenas torrefadoras, algumas tradicionais, mais antigas e outras nem
tanto, capazes de se estabelecerem como líderes em seus nichos, atendendo a
necessidades e preferências mais específicas e criando associações positivas junto
a seus clientes.
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A Abic (2010) estima que o segmento de cafés diferenciados ou especiais,
mantenha taxas de crescimento de em torno de 15% ao ano (ABIC notícias – jan.
2010). As pessoas estão tomando mais xícaras de café e diversificando seu
consumo, além do café filtrado consumido nos lares, os cafés expressos,
cappuccinos e outras combinações com leite, por exemplo. É muito importante
avaliar as diferenças dos mercados e seus públicos, suas necessidades, o que estão
valorizando e o que desejando em relação às características, atributos e benefícios
referentes aos cafés.
Kotler e Armstrong (1998) chamam a atenção para uma abordagem fundamental,
destacando que marketing significa satisfazer as necessidades e desejos dos
clientes. O dever da empresa é fornecer valor aos clientes, elas devem descobrir
pontos chave como o que precisam e como se comportam. Para a criação de valor,
os profissionais de marketing devem identificar novos benefícios valorizados pelos
clientes, entender suas necessidades e desejos e observar, por exemplo, por quem
os clientes têm admiração, com quem interagem e quem os influencia. E, por meio
do composto de marketing o consumidor percebe e valoriza os produtos com os
quais tem contato.
É através do composto de marketing que a empresa transforma sua estratégia de
uma declaração de intenção em esforços voltados para o mercado (FERREL et. al,
2000). A estratégia do composto de marketing relaciona-se com a maneira como as
pessoas enxergam, de modo geral, o produto e os demais elementos, do composto
de marketing da empresa. O composto de marketing representa a visão que a
empresa tem das ferramentas de marketing para influenciar e convencer os
consumidores a respeito das vantagens de suas ofertas (TAVARES, 2008). Kotler e
Armstrong (1998) apontam que um programa eficaz de marketing reúne todos os
elementos do composto de marketing, coordenadamente, para se atingir os objetivos
de marketing da empresa através da oferta de valor aos consumidores. O composto
de marketing pode ser visto como o conjunto de táticas para se criar o
posicionamento nos mercados alvo, conforme sintetizado na figura 1.
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MARKETING EMPRESARIAL
Composto de Marketing Integrado
Produto
Variedade
Qualidade
Design
Características
Nome da Marca
Embalagem
Serviços

Promoção
Propaganda
Venda pessoal
Promoção de vendas
Relações Públicas

Consumidores
Alvo
Posicionamento
Pretendido

Preço
Preço de tabela
Descontos
Concessões
Prazo de pagto.
Condições de
financiamento

Praça
Canais
Cobertura
Variedade
Locais
Estoque
Transporte
Logística

Os quatro Ps do mix de marketing e suas variáveis. Extraído de Kotler e Armstrong. Princípios de
Marketing. 1998 p 32.

Mas os consumidores têm a disposição no varejo uma quantidade crescente de
marcas e Hooley, Saunders & Piercy (2005) apontam que os gerentes de marcas
têm, tradicionalmente, se concentrado em estratégias de longo prazo, de construção
de marcas direcionadas a um público amplo, mas a realidade atual do mercado
exige estratégias de curto prazo, de construção de vendas desenvolvidas para
mercados locais, vislumbrando quais aspectos são mais relevantes e têm mais valor
para esses públicos. Aaker (2007) reforça essas abordagens ressaltando que os
contextos mercadológicos e empresariais se modificam, influenciados pela
tecnologia, concorrência, mudanças sociais, etc. Mesmo para empresas e marcas
líderes, reputadas dentre outras, por suas ofertas reconhecidas e valorizadas pelos
consumidores, a gestão de marcas e a construção de seu valor é o grande desafio
das empresas. Descobrir quais elementos tem maior importância e estão sendo
valorizados pelos clientes, é o passo fundamental para a construção do valor da
marca e de seu posicionamento.
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Um dos mais conhecidos estudos de segmentação de mercado baseado em estilo
de vida chama-se VALS 2TM (valores, atitudes e estilos de vida) desenvolvido pelo
Stanford Research Internacional (SRI). Um estudo baseado em teorias de
personalidade procura explicar o comportamento dos consumidores norteamericanos, ajudando os varejistas a prever diferentes tipos de processo de seleção
e compra de produtos e lojas. Esse conhecimento pode ajudar os varejistas a
responder mais efetivamente às preferências e expectativas dos consumidores e,
por exemplo, orientar campanhas promocionais direcionadas para os diferentes
segmentos (PARENTE, 2010). É destacada a necessidade das organizações que
compõem os mercados varejistas, conhecerem seu mercado alvo em profundidade e
também seu ambiente mercadológico, a concorrência e seu posicionamento.
Para Hooley e Saunders (1996) a informação apresenta-se como antecessora e
requisito para o processo decisório; a informação é um grande ativo muitas vezes
guardado a sete chaves pelas empresas, até o momento de ser usada para tomar
decisões melhores. Após o conhecimento sobre essa percepção do cliente, a
empresa pode concentrar-se nela para a adequada criação, manutenção e/ou
correção de seu posicionamento e de seu composto de marketing. Para Ferrel,
Hartline, Lucas Jr. & Luck (2000), o valor refere-se às percepções dos consumidores
sobre os benefícios obtidos pelo uso do produto e os custos e riscos associados à
sua aquisição. Os custos para o consumidor são associados aos encargos
monetários que irão incluir o preço de varejo, despesas de entrega, etc., e aos
custos não monetários como tempo despendido, esforço, risco, entre outros. A
percepção do risco de aquisição pelo consumidor pode, por exemplo, ser
minimizado quando os varejistas ou fabricantes oferecem melhores políticas de
troca, devolução e garantias de mercadorias. O custo não monetário final é mais
difícil de ser trabalhado, mas a empresa pode promover os produtos como sendo de
alta qualidade ou prometer um bom serviço pós-venda, para tentar reduzi-lo.
Para este propósito o valor na perspectiva do cliente e o posicionamento são
estudados e definidos também com relação à avaliação subjetiva do consumidor a
respeito dos benefícios recebidos ou entregues pela empresa em relação aos
custos. Para Kotler e Armstrong (1998), por exemplo, o cliente determina o valor da
oferta de uma empresa em relação às ofertas de outras empresas. Isso implica no
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maior ou menor valor percebido pelo consumidor entre as marcas disponíveis no
mercado. Geralmente, o elemento mais importante que comunica as diferenças
entre produtos é a marca.
Com o objetivo de estudar o posicionamento e o valor percebido pelo consumidor
em relação a duas marcas de café no mercado varejista, foi proposta a pesquisa
atual que compara os posicionamentos dessas marcas na percepção do
consumidor. Para isso foram analisados as características, atributos, benefícios,
associações e distinções referentes às marcas. Portanto a questão norteadora da
dissertação pode ser formulada: Como o posicionamento de duas marcas de Café é
percebido por meio das características, atributos, benefícios, associações e
distinções identificados pelos consumidores.
1.1 Justificativa e Relevância do Estudo
O estudo pretende contribuir para o corpo de conhecimentos e estudos, ainda pouco
explorados sobre a perspectiva do escopo da marca. A importância deste trabalho
pode ser expressa pelas possibilidades que surgem à medida que se testa uma
nova metodologia. O valor científico está, entre outros, na descoberta de novas
aplicações e interseções na área de marketing e pesquisa de mercado voltada ao
estudo de marcas e às percepções dos consumidores.
A utilidade do estudo para a sociedade e para as empresas reside na demonstração
da viabilidade e importância do levantamento de informações e respostas.
Informações e respostas que possam respaldar as decisões empresariais, que
podem ser úteis às empresas para descobrir quais são os elementos agregadores
de valor na ótica do consumidor, ou seja, o que está sendo relevante para o
desenvolvimento do posicionamento estratégico. Isso torna possível que essas
empresas se adaptem às novas realidades, demandas e necessidades de mercado,
desenvolvendo produtos, serviços e marcas, mais alinhadas às necessidades e
aspirações dos públicos que atendem e pretendem atender.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Comparar o posicionamento das marcas “Café Três Corações” e “Café do Doutor”
sob a perspectiva do consumidor
1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar as características das marcas pesquisadas
2. Descrever os atributos
3. Levantar os benefícios
4. Identificar as associações
5. Pontuar as distinções
6. Comparar os componentes do escopo da marca
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1.3 Estrutura do Trabalho
Este trabalho foi disposto em cinco capítulos. O primeiro deles apresenta a
introdução, definição, contextualização do problema de pesquisa, a justificativa e os
objetivos da pesquisa. Nessa parte, procurou-se traçar um paralelo entre o cenário
do varejo no Brasil e tendências com o histórico do café e das marcas no contexto
varejista, com foco na perspectiva do consumidor, evolução e concorrência das
marcas no varejo.
A segunda parte envolveu a revisão da literatura, onde se encontra o capítulo dois
abordando os fundamentos do escopo da marca e posicionamento competitivo, com
maior ênfase na perspectiva do consumidor, conceitos chave para a gestão de
marcas. Uma segunda sessão, onde foi aprofundado o estudo sobre os
componentes do escopo da marca – características, atributos, benefícios,
associações e distinção. Estes são os elementos responsáveis pela construção e
dinâmica do posicionamento de marcas. E a terceira sessão apresentando um
levantamento, com base no modelo de Tavares, destacando-se o objeto de estudo.
O capítulo três tratou dos procedimentos metodológicos. Da classificação da
pesquisa quanto a sua natureza, tipo de estudo, destacando-se o universo e a
amostra pesquisada e os procedimentos para coleta de dados, a elaboração, a
aplicação do instrumento de pesquisa e o tratamento das informações.
No capítulo quatro, têm-se a apresentação, análise e discussão dos resultados, com
vistas à resposta a questão norteadora deste trabalho e alcance dos objetivos
propostos, com a geração das considerações pertinentes.
No capítulo cinco, estão apresentadas as conclusões, limitações da pesquisa,
sugestões para trabalhos futuros e ao final, as referências bibliografias que
fundamentaram o presente trabalho.
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2 Referencial Teórico
Tendo como objetivo geral a comparação do posicionamento competitivo de duas
marcas de café no mercado varejista, sob a perspectiva do consumidor, são
estudados neste referencial teórico os componentes do escopo da marca em sua
base conceitual. Com vistas à sustentação a elaboração das técnicas de coleta de
dados e das análises baseadas no modelo do escopo da marca, segue a revisão da
literatura.
2.1 Fundamentos do escopo da marca e posicionamento competitivo
Nesta seção são tratados os fundamentos do escopo da marca e do posicionamento
competitivo com ênfase no mercado varejista. Tavares (2008) apresenta um modelo
de análise objetivo e flexível. Este modelo já foi aplicado em pesquisas qualitativas e
quantitativas junto a instituições de ensino, empresas de serviços, a supermercados,
ao varejo de bens de consumo e jornais, entre outras, para se definir o escopo e o
posicionamento competitivo das marcas. O modelo possui como componentes as
características, atributos, benefícios, associações e distinções referentes às marcas.
Trata-se de uma metodologia que busca avaliar estes componentes e que possibilita
a comparação de cada um deles entre marcas distintas e seus respectivos
posicionamentos.
A força de uma marca baseia-se na relação entre o valor percebido e o risco
incorrido em sua aquisição pelo consumidor influenciando sua escolha. A diferença
entre valor e risco é o nível de confiança. O consumidor decidirá pela marca que
proporcionar maior valor percebido frente ao risco incorrido na compra,
comparativamente a essa mesma relação das ofertas dos concorrentes (TAVARES,
2008). E é através do posicionamento de uma marca, construído com base nas
características, atributos, benefícios e associações que o consumidor percebe as
marcas e as compara. A percepção para a gestão de marcas significa que as
marcas dependem fortemente das pistas que cercam os produtos, e essas pistas ou
sinais podem influenciar como o produto e a marca são categorizados e escolhidos
pelos consumidores.
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Para Hooley, Saunders e Piercy (2005) o princípio essencial do posicionamento
competitivo é que ele lida com a maneira pela qual os clientes – em diferentes partes
do mercado – percebem os produtos, os serviços, as marcas e as empresas
concorrentes. As ações da organização e a perspectiva dos clientes são duas visões
complementares que definem o posicionamento. A figura 2 ilustra a abordagem
referente ao posicionamento competitivo.

Posicionamento
competitivo

Como os clientes
percebem
as alternativas

Necessidades dos
clientes

Como os
profissionais de
marketing
identificam os
grupos de clientes

Ofertas disponíveis no
mercado

Segmentação
de mercado

Mercado

Posicionamento competitivo e Segmentação de mercado. Extraído de Hooley, Saunders e Piercy.
Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo. 2005 p 197.

Tavares (2008) aborda a marca sob duas perspectivas principais – a da empresa e a
do consumidor. Na primeira, a marca pode ser vista destacando-se o conjunto de
características e atributos, ou seja, resumidamente, o que a marca ou a empresa é e
do que estas são capazes. Na segunda, a do consumidor, onde se destacam
principalmente, a expectativa de benefícios e o conjunto de associações a que a
marca remete e que a compõem. A primeira perspectiva refere-se também à função
de distinguir a marca. A marca confere individualidade ao produto ou a empresa,
possui uma função descritiva e sua tarefa básica é a distinção – distinguir as ofertas
da empresa das ofertas concorrentes. A segunda perspectiva remete a um segundo
nível que pode ser chamado de função emocional (MOLLERUP, 2004 apud
TAVARES, 2008), onde as marcas corroboram para o desempenho dos papéis
sociais, percepção de status, autoconceito, entre outros.
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Souza e Nemer (1993) destacam a importância da percepção do cliente, que
associa a marca ao produto; os consumidores buscam benefícios, que são
expectativas e valores pessoais que o consumidor vincula às características e
atributos dos produtos e às marcas. Para Aaker (1998) a marca vai significar não
apenas o produto real, mas o que ela incorpora como um conjunto de valores e
atributos tangíveis (características técnicas do produto ou marca) e intangíveis
(valores pessoais que cada consumidor agrega ao produto ou marca) que
contribuem para diferenciá-la de outras que lhe são similares. Para Tavares (2008)
uma estratégia de marca envolve a escolha e a interação dos elementos que a
compõe e que são utilizadas para identificar e posicionar os produtos e serviços
ofertados pelas empresas. Aaker (1991) destaca a marca como um componente
estratégico fundamental. Ferrel, Hartline, Lucas Jr. e Luck (2000) ressaltam que
geralmente o elemento mais importante que comunica as diferenças entre produtos
é a marca; e o posicionamento de mercado é a ação estratégica que possibilita a
criação da imagem de um produto. Tavares (2008) complementa essa visão
afirmando que o tema posicionamento corporativo ou de suas ofertas pode ser visto
como consequência da abordagem da identidade e da imagem pretendidas pela
marca.
Nesse viés, a imagem do produto irá corresponder à maneira como as pessoas
enxergam esse produto em particular. Essa imagem deve ser perpassada por uma
abordagem que contemple elementos como as características, atributos e
associações exclusivas e também por aqueles que são compartilhados com a
marca, com a categoria a qual pertença, com a classe de produtos, com a empresa
e circunstancialmente com alguns de seus concorrentes diretos e indiretos
(TAVARES, 2008). Kotler e Keller (2006) apoiam essa abordagem quando dizem
que por meio das atividades de marketing, os consumidores veem o produto e são
criadas as características de imagem e prestígio. Ries e Trout (2002) acrescentam
que o consumidor, ou melhor, sua mente, inserida num contexto de grande volume
de informações, cria um mecanismo de defesa, em que aceita somente as
informações novas que sejam adequadas ao seu estado mental. A mente, como a
memória do computador, possui um espaço ou uma posição para cada informação
que decidiu reter. O objetivo último de toda comunicação é a mente humana.
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A AMA – American Marketing Association (2006) define marca como “um nome,
termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado com a função de identificar
bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los da
concorrência”. A imagem da marca pode ser vista como o resultado de um conjunto
de associações formadas na mente do consumidor, usualmente organizadas de
forma a gerar um significado. A imagem da marca está intimamente ligada ao seu
posicionamento e diferenciação (AAKER, 1998). Para Ries e Trout (2002) a
abordagem básica do posicionamento não implica em se criar algo que não exista
na mente das pessoas, mas em lidar ou se trabalhar o que já existe, em reatar as
conexões existentes. Para Tavares (2008) a imagem da marca pode ser destacada
como a percepção das características típicas atribuídas a uma marca. E, quando
estabelecida na mente do consumidor por meio das atividades prévias de marketing
é um dos componentes responsáveis pela construção de seu valor.
Para Tavares (2008), o resultado do composto de marketing trabalhado pela
empresa irá depender de como os consumidores percebem este tipo de estratégia e
do esforço de posicionamento mercadológico da empresa. Alguns consumidores
podem julgar o marketing de uma empresa como agressivo, outras como apático, e
outras podem não percebê-lo com clareza. As atividades de marketing irão envolver
a forma segundo a qual a marca é percebida no cumprimento das funções, as
experiências que propiciam vivenciar e os benefícios que proporcionam. Kapferer
(1994) aponta que em alguns casos a marca pode não se distinguir do produto,
estabelecendo um vínculo único com ele. Em outros casos a marca não se
distingue, mas também não estabelece vínculo com o produto em si. Para Tybout e
Calkins (2006) o pensamento é que as descrições de marketing voltadas a um
objetivo de marca precisam estar acompanhadas de um conjunto de categorias
perceptuais desejadas; e essas categorias devem ajudar a percepção do conceito
da marca.
É destacada a importância das marcas que desempenham muitas funções valiosas
para a empresa e para os clientes. As marcas ajudam a organizar e simplificar o
manuseio e rastreamento de produtos. Facilitam a organização dos estoques e
registros contábeis. Também oferecem proteção jurídica empresarial e comercial
quanto aos recursos e aspectos exclusivos de um produto. Os processos produtivos
32

patenteados, as embalagens protegidas por direitos autorais e o nome de marca
pode ser registrado. Isso trás segurança para a empresa investir em sua marca e
gerenciá-la ao longo do tempo. A marca pode sinalizar níveis de qualidade, acesso,
status, preço, entre outros e dessa maneira cativar clientes que podem facilmente
reconhecer e optar novamente pelos produtos identificados por esta. Atualmente, as
marcas desempenham diversos papéis que melhoram a vida dos consumidores e
incrementam os ativos e o valor financeiro das empresas (KOTLER; KELLER, 2006).
Desse modo, a marca pode adicionar outros valores com as associações que
proporciona, contribuindo para que a empresa e suas ofertas sejam diferenciadas,
vistas como únicas, em determinados aspectos, para atender as expectativas de
segmentos específicos de mercado. A marca quando adota um selo de qualidade,
por exemplo, pode aumentar o valor percebido pelos consumidores (TAVARES,
2008). E desse modo fica evidente a afirmativa: a marca é uma oferta de uma fonte
conhecida (Kotler e Armstrong, 1998).
Para Kotler e Keller (2006), o processo de desenvolvimento do posicionamento, é a
ação de se desenvolver a oferta e a imagem da empresa com o objetivo de ocupar
um lugar de destaque na mente dos seus clientes-alvo. Para Ries e Trout (2002), ter
uma posição na mente significa que a marca torna-se um representante ou mesmo
um substituto para o produto ou nome genérico. O que realmente acessa a mente
não é o produto, mas o “nome” do produto que o consumidor usa como ligação para
apoiar os atributos relacionados a este.
Para Tavares (2008), o consumidor deve deduzir que uma marca lhe oferece um
valor superior em comparação ao dispêndio e sacrifício que ele tem para obtê-la.
Isso é uma indicação do valor percebido pelos consumidores, que muitas vezes, irão
pagar mais por produtos com diferenças aparentemente pouco perceptíveis. O
desafio, nessa dimensão, é descobrir quanto o consumidor está disposto a pagar por
uma marca em lugar de marcas concorrentes, substitutas ou mesmo, uma marca
fictícia. O valor da marca decorre da diversidade de seus papéis e tem sido visto de
uma variedade de perspectivas.

33

Para Kotler e Keller (2006), na perspectiva dos consumidores, são três, os
elementos condutores do valor para o cliente. O primeiro é a dimensão de valor; a
avaliação objetiva feita pelo cliente a respeito de uma oferta e sua utilidade com
base em sua percepção custo-benefício. Ela integra os componentes como
qualidade, preço e conveniência e proporciona maior contribuição quando os
produtos são diferenciados, mais complexos e precisam ser mais avaliados, como
ocorre nas relações dos fabricantes com varejistas, por exemplo. O segundo é o
brand equity ou valor da marca, na perspectiva do consumidor, sendo a avaliação
subjetiva e intangível que o cliente faz da marca, acima e além do valor percebido
objetivamente. E o terceiro condutor de valor, o relationship equity, como a
tendência que o cliente tem de se prender a uma marca, superando as avaliações
objetiva e subjetiva sobre seu valor. Aaker (2007) aprofunda o conceito de valor da
marca: “é um conjunto de ativos (e obrigações) inerentes a uma marca registrada e
a um símbolo, que é acrescentado ao (ou subtraído do) valor proporcionado por um
produto ou um serviço em benefício da empresa ou de seus clientes”. As principais
categorias de ativos relacionados à marca são: (1) consciência do nome da marca,
(2) lealdade à marca, (3) qualidade percebida e (4) associações relativas à marca.
Aaker e Jacobson (1994) salientam que o indicador ou medida principal de valor de
marca é a qualidade percebida, os autores apontam que a Total Research
(EquiTrend) destaca que essa categoria – qualidade percebida – está intimamente
ligada ao gosto pela marca, à confiança, ao orgulho e à disposição em recomendar.
O resultado entre o valor da marca e o retorno sobre as ações, por exemplo, pode
ser causado em parte, pelo fato de que o valor de marca suporta um preço premium
que contribui para a variável lucratividade. Muitos estudos estão sendo
desenvolvidos para avaliar o valor de marca, envolvendo sua influência quanto ao
retorno sobre ações negociadas em bolsa, a relação de despesas com propagandas
e ROI (Retorno sobre investimento), entre outros. Tavares (2008) aborda o tema em
congruência com Aaker e Jacobson (1994) quando destaca que a mensuração do
valor da marca irá abranger a dimensão da empresa e a do consumidor. O valor de
marca apoia-se em dois componentes inter-relacionados e multidimensionais: a
força da marca e sua valorização. O primeiro resultante das atividades
mercadológicas da empresa, segundo a estratégia do composto de marketing e
correspondente a seu significado na mente do consumidor. E o segundo,
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correspondente à sua mensuração financeira, apoiada na força da marca. O valor da
marca, na perspectiva financeira é um dos componentes dos ativos da organização.
(Aaker, 1991; 1996 apud Tavares 2008) salienta que esse conceito não tem um
sentido único e seu valor, maior ou menor, irá depender de como os consumidores
reagem favorável ou desfavoravelmente ao produto representado pela marca, ao
preço, à promoção e/ ou à distribuição de determinada marca e seus produtos.
Pode-se considerar que a questão do valor da marca envolve o desafio da
mensuração expressa na perspectiva do consumidor e sua mensuração em valores
financeiros na perspectiva de negócios. O Marketing Science Institute (2006)
considera como valor da marca o que ela adiciona ao produto pelo nome e que é
valorizado no mercado com maiores margens de lucro ou participação. O valor de
marca pode ser sintetizado como o efeito das atividades mercadológicas atribuível
unicamente a uma marca em particular. É fundamental ter-se em mente que esse
valor resulta das ações e reações do consumidor e da empresa detentora da marca
(TAVARES, 2008). Em grande parte, o valor de marca é sustentado pelas
associações estabelecidas pelos consumidores em relação a um marca e as
estratégias de marca tendem a possuir, dentre outros, símbolos sólidos e
memorizáveis (AAKER, 2007). Tavares (2008) aproxima as abordagens, afirmando
que o posicionamento da marca na mente do consumidor pode ser considerado o
indicador mais importante do valor da marca; e esse posicionamento comporta além
da dimensão de marketing que expressa esse valor na perspectiva do consumidor, a
sua quantificação em valores financeiros.
As associações podem agregar valor à marca, mas podem contribuir positiva ou
negativamente para a favorabilidade e força das características das associações e
marca. A alavancagem é uma dimensão que pode ser adotada para se mensurar
essas associações à marca. Essa dimensão pode ser avaliada, por exemplo, pelo
impacto de suas associações a pessoas, lugares, eventos, personagens ou
categorias de produto (TAVARES, 2008). Em congruência com as abordagens
anteriores, podemos destacar que o conceito de imagem na literatura mercadológica
surgiu vinculado à constatação de que os consumidores compram os produtos não
apenas por seus atributos e funções físicas ou tangíveis (GARDNER; BURLING,
1955 apud TAVARES, 2008 apud). Os estudos pioneiros voltados à imagem da
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marca, como os de Gardner e Levi (1995), apoiaram-se na constatação de que os
consumidores valorizam também os significados simbólicos dos produtos que
compram. Estes estudos associavam os produtos à personalidade (TAVARES,
2008). Os significados conferidos ao produto pela marca podem ser considerados
tão importantes quanto seus aspectos tangíveis. Ogilvy (1986) apud Tavares (2008)
afirma que os produtos, como as pessoas, também possuem personalidade.
A metáfora da personalidade adotada pela marca envolvia de início, parte das
características da personalidade do proprietário que era transferida para a empresa.
Os aspectos antropomórficos foram aos poucos se incorporando às marcas
(TAVARES, 2008). Por exemplo, para Martineau (1958) as lojas de varejo devem
apresentar uma personalidade capaz de criar empatia com seus consumidores,
destaca a relevância da imagem e da identidade e a importância da relação direta e
do contato do consumidor com os produtos, marcas e com o ponto de venda. E
Aaker (1991) define a marca como uma entidade com personalidade própria e que
para ter sucesso é necessária uma neutralidade, concebida através de elementos
que vão desde a sua conscientização até campo das associações exclusivas e
singulares. Metáforas sólidas alavancam as marcas e também podem alavancar as
despesas de comunicação. Ries e Trout (2009) destacam que embora ninguém
duvide da capacidade financeira do anunciante e da mídia para realizar uma oferta,
existem dúvidas quanto a capacidade dos consumidores em assimilar tudo o que a
oferta representa ou procura representar.
O conceito de personalidade de marca ganha corpo quando a marca passa a ser
entendida não apenas como um instrumento de utilidade, mas também como uma
ferramenta simbólica de expressão e satisfação dos desejos do consumidor, que a
cada dia busca uma experiência de compra, muito mais do que uma cesta de
produtos (KAPFERER, 1994). Vários estudiosos procuram estabelecer quais são os
fatores formadores da imagem de marca no contexto varejista (MARTINEAU, 1958;
KAPFERER, 1994; KELLER 2006). As empresas bem sucedidas descobriram que a
imagem é tanto ou mais importante na venda de um produto do que suas
características específicas (RIES; TROUT, 2009).
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Biel (1992), quando aborda a imagem de marca, inclui um fator importante que é a
influência da concorrência neste processo, também destacada por Kapferer (1994).
Outra abordagem alinhada a de Tavares, Kapferer e Biel, é a de Souza e Nemer
(1993) que sintetiza – o consumidor vai associar a marca a uma série de atributos do
produto, a uma expectativa de desempenho e a uma diferenciação em relação às
marcas concorrentes. Ries e Trout (2009) consideram que numa sociedade
supercomunicativa, uma empresa precisa criar uma posição na mente do cliente
potencial, uma posição que releve não apenas os pontos fortes e fracos inerentes à
própria empresa, mas também releve os das empresas concorrentes. Souza e
Nemer (1993) destacam em consonância, com as abordagens anteriores, a
importância da percepção do cliente, que associa a marca ao produto. E Tybout e
Calkins (2006) ressaltam que a percepção para branding, significa que as marcas
dependem fortemente das pistas que cercam os produtos.
Barich e Kotler (1991) apud Tavares (2008) descrevem a imagem como a soma das
crenças, atitudes e impressões (verdadeiras ou falsas, reais ou imaginárias) que
uma pessoa ou grupo de pessoas têm de um objeto. Para Tavares (2008) a imagem
de uma empresa, por exemplo, é formada pela soma de todas as percepções e
impressões, que os diversos públicos (consumidores, colaboradores, acionistas,
revendedores, comunidades, etc.) desenvolvem a partir dos contatos diretos ou
indiretos que mantêm com a empresa em seu contexto. Desse modo, a imagem é
formada pelo receptor e decorre da maneira como ele decodifica as ações e os
sinais emitidos pela empresa, pela interação com o ambiente, suas relações com os
stakeholders e funcionários, sua estratégia de marketing e desempenho de seus
produtos e serviços. A imagem vai existir dependente ou independentemente do
esforço deliberado em administrá-la, mas no processo de construção da imagem é
necessário que se identifique em cada momento, seus elementos formadores e a
forma como se inter-relacionam para estabelecer como a empresa quer ser vista e
reconhecida.
Tavares (2008) ressalta que a marca deve estar orientada para criação do valor
percebido pelo consumidor. Kotler e Keller (2006) revocam que a marca é uma
oferta de uma fonte conhecida. E Tavares (2008) complementa dizendo que toda
empresa é única e seus clientes e demais públicos, por meio da marca, deverão
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identificar o que a empresa representa por sua visão de futuro, missão, valores,
crenças e demais componentes de sua identidade e posicionamento. Kapferer
(1994) apoia essa abordagem afirmando que a marca lança sinais, fruto da sua
identidade e de outras fontes, que irão se transformar na Imagem de marca. A
imagem é precedida pela identidade, a primeira é um conceito relacionado à
recepção, relacionado à maneira como determinados públicos veem a marca ou o
produto e a identidade é um conceito relacionado à emissão. O conceito de
identidade traz para a empresa a responsabilidade de traçar como ela quer que sua
marca seja compreendida pelo consumidor. E Tavares (2008) sintetiza as
abordagens quando diz que desse modo, a identidade da oferta de uma empresa
pode ser conceituada como um conjunto único de características e atributos que a
empresa procura desenvolver e manter associados a esta.
Para Aaker (2007) as associações de marca são alavancadas pela identidade,
assim, as associações podem ser consideradas ações fundamentais para
construção e gestão de marcas, para o desenvolvimento e a implementação da
identidade. Os atributos de um produto, uma celebridade, um símbolo, entre outros,
podem estar incluídos nessas associações. Por exemplo, vincular a marca com
determinados valores pode ajudar a identificá-la. A transferência de valores como
ética, honestidade, responsabilidade social, entre outros, para a marca, irá facilitar a
sua aceitação, dada a sintonia criada com os valores dos consumidores e, por
exemplo, com o compromisso da autossustentabilidade (TAVARES, 2008). Valores
organizacionais como tratar o cliente com respeito e como amigo, fornecem a base
para um relacionamento e os clientes, por sua vez, podem sentir esses valores e
desenvolver atitudes e percepções correspondentes (AAKER, 2007). Todo o sistema
de marcas deve comunicar e esclarecer as ofertas dos produtos não somente para
os clientes, mas também para os funcionários e parceiros da organização
(varejistas, publicitários, entre outros), procurando projetar uma identidade de marca
clara para todos eles (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007). Ferrel, et al. (2000)
também compartilham dessa visão. Os autores apontam que quando a empresa
está focada no atendimento das necessidades dos clientes, cria uma cultura
organizacional que produz eficaz e eficientemente uma vantagem competitiva
sustentável.
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Tavares (2008) em congruência com esse raciocínio aponta uma função para a
identidade que deve facilitar a compreensão dos valores e propósitos básicos da
empresa pelo público e refletir aspectos da crença cultivados pela empresa, como,
padrão de qualidade adequado à sua evolução, sensibilidade às mudanças nos
estilos de vida e necessidades, inovações tecnológicas e posicionamento frente às
forças competitivas. Kotler e Keller (2006) apontam para o fato de que os clientes
hoje tem acesso a recursos e ferramentas para verificar os argumentos e
proposições das empresas e de suas ofertas. Os autores salientam que os
julgamentos de marca concentram-se nas opiniões e avaliações pessoais do
consumidor e ainda, que a imagem de marca lida também com propriedades
extrínsecas do produto ou serviço, incluindo as formas pelas quais a marca busca
atender às necessidades psicológicas ou sociais dos clientes. Para Aaker (2007) a
personalidade de marca pode como parte da identidade, servir estrategicamente
como alicerce para a diferenciação, em especial quando as marcas em
determinados contextos são semelhantes em relação aos atributos das ofertas
disponíveis. Para o autor, a personalidade pode definir a marca e além, o contexto e
as experiências com a classe de produtos.
Aaker (1991) chama a atenção para o fato de que diferentemente da identidade, a
imagem é volátil, visto que pode ser relacionada com a aparência da marca, mas
não suficientemente com a sua essência. A identidade, de outro modo, é o que se
expressa como a disposição de ir além do superficial, de investigar a marca em
profundidade. Sob esta visão, o conceito de identidade emerge como o elemento
central na construção e gestão de marcas no contexto mercadológico moderno
(AAKER, 1991; 1996; KAPFERER, 1991; 1992; AAKER; JOAQUIMSTHALER,
2000). Por exemplo, a qualidade percebida, normalmente está situada no âmago
daquilo que os consumidores estão adquirindo, assim sendo uma medida definitiva
do impacto da identidade de marca (AAKER, 2007).
Aaker (2007), num contexto mercadológico globalizado, desenvolveu a abordagem
da identidade da marca sob a possibilidade de ser formada potencialmente por 12
elementos (escopo do produto, atributos do produto, qualidade/ valor, usos,
usuários, origem/ país de origem, atributos organizacionais, local versus global,
personalidade de marca, relacionamentos marca-cliente, imagens visuais/ metáforas
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e tradição da marca). O autor sintetiza que a identidade da marca e seus elementos
podem ser organizados em torno de quatro perspectivas: a marca como produto, a
marca como organização, a marca como pessoa e a marca como símbolo.
A identidade deve ser composta para se refletir em imagem, deve evidenciar o
conjunto de valores e práticas que os públicos associam à empresa, procurando
representá-los significadamente, por meio de recursos gráficos, textuais e sonoros.
Assim a identidade da oferta irá conter parte dos elementos contidos na identidade
empresarial e outros, entre eles, os traços típicos específicos de seu composto de
marketing, os da categoria da qual o produto faz parte e os do produto em si,
portanto parte da identidade está vinculada aos sentidos e é nessas características
que a marca mais se apoia para sintetizar a oferta, se relacionar com os canais,
mídias e outros públicos e satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores.
Estes elementos a distingui das outras ofertas da empresa e das ofertas dos
concorrentes (TAVARES, 2008): “A identidade e posicionamento da marca e de
produtos são os sinais e a síntese que a empresa utiliza para comunicar a sua visão,
sua missão e os seus valores”.
Para Aaker (2007), obter a percepção de qualidade pelo cliente pode ser impossível,
a não ser que a proposição de qualidade tenha fundamento. Essa obtenção ou
criação de alta qualidade irá demandar a compreensão do significado de qualidade
para o segmento alvo. Também irá exigir uma cultura de apoio e processos de
melhorias da qualidade que capacite a empresa a fornecer produtos e serviços
nestes padrões de qualidade. Tavares (2008) relaciona a visão e a missão
empresariais. Que podem ser vistas como predecessoras do posicionamento e da
imagem. O autor aponta que enquanto a visão estabelece aonde a organização quer
chegar, a missão delimita sua atuação no espaço de negócio escolhido. A missão
corresponde à declaração do papel que se pretende que a organização realize ou
desempenhe em relação às oportunidades apresentadas pelo ambiente e pelo
mercado, corresponde à dimensão do negócio e a busca da visão proposta pela
organização que é concretizada no dia a dia. Ferrel et al. (2000) de modo alinhado a
esse pensamento, lembram que a organização primeiro define seu propósito e em
seguida a estratégia de marketing pode ser elaborada para ajudar a realizá-lo. E
Hooley, Saunders e Piercy (2005) completam, destacando que por meio do
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composto de marketing e seus elementos, a empresa transforma sua estratégia, de
uma declaração de intenção, em esforços voltados ao mercado.
Assim, na perspectiva do mercado consumidor, a percepção de uma marca pode ser
vista como resultado de uma expressão gráfica (ela tem uma cara), de uma
expressão filosófica (ela tem alguma coisa a dizer) e de uma experiência (ela tem
alguma coisa a trocar). E cada um desses momentos irá reportar à origem da marca
e à confiança de suas propostas. Por isso, a imagem, o discurso e a ação devem
fazer sentido entre si, como membros de uma mesma família (VIEIRA, 2002). Os
consumidores conhecem a marca por meio do programa de marketing do produto e
de experiências anteriores com o produto. Descobrem quais satisfazem suas
necessidades e quais deixam a desejar e o posicionamento é que irá proporcionar
essas comparações (KOTLER; KELLER, 2006).
Tavares (2008) situa o posicionamento como o elo mental que se pretende com o
mercado, principalmente com o mercado consumidor, é a posição ou lugar
pretendido na mente do consumidor e demais públicos. Situa a identidade como
factual e aspiracional, um trabalho do presente que se projeta no futuro, como a
empresa é e como gostaria de ser percebida. Situa a imagem como o reflexo da
identidade e posicionamento concretizados pela percepção dos públicos a respeito
das ações da empresa para com esses e com impactos no ambiente. E conclui que
a reputação será correspondente à capacidade da empresa de manter as ações em
relação à permanência no tempo e impressões empresariais geradas.
A marca além de ter sua identidade, quando adota um selo de qualidade, por
exemplo, pode aumentar o valor percebido pelos consumidores. A reputação dos
nomes de marcas é uma importante fonte de informação e os consumidores as
valorizam por isso e se mostram dispostos a pagar mais pelas ofertas com marcas
que mantém um padrão e aumentam sua qualidade. A identidade bem concebida e
implementada proporciona uma fonte de vantagem sustentável e um meio para
ajudar a administrar a marca, contribuindo para distinguir a empresa de seus
concorrentes, dificultando a cópia e se constituindo em um patrimônio valioso
(TAVARES, 2008). E para Kotler e Keller (2006) se o trabalho de posicionamento for
brilhante, irá facilitar muito o restante do planejamento e da diferenciação de
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marketing com base nessa estratégia. O resultado final do posicionamento é a
criação bem-sucedida de uma proposta de valor focalizada no mercado – uma razão
convincente para o mercado alvo buscar adquirir o produto. O posicionamento
competitivo é a forma como os clientes percebem as ofertas alternativas no
mercado, comparadas umas às outras.
A relação, identidade-imagem gera uma relação de causa-efeito onde a causa é a
identidade a ser comunicada e o efeito é a percepção dessa identidade projetada em
imagem. A identidade é objetiva, a imagem é subjetiva, simbólica e o vínculo entre
elas é a comunicação (TAJADA, 1994). Para a criação de uma verdadeira
declaração de posicionamento da marca, comparar a identidade com a imagem de
marca nas suas múltiplas dimensões é importante. Com esta análise, a empresa
pode, por exemplo, definir qual a tarefa comunicativa deve-se levar a efeito (AAKER,
1996). Ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo
o conjunto de valores, benefícios e atributos intrínsecos a marca (AAKER, 1998). Os
clientes e o público precisam identificar, através da marca, o que a empresa
representa por sua visão de futuro, missão, valores, crenças e demais componentes
de sua identidade e posicionamento (TAVARES, 2008).
Para Baker (2005), o posicionamento pode ser entendido como a tentativa da
empresa em estabelecer uma vantagem competitiva atraente para o segmento-alvo,
ao elaborar uma imagem para que eles entendam o que a empresa representa em
relação aos concorrentes. E segundo Tavares (2008), o posicionamento é um
conceito que pode ser considerado consequência da abordagem de identidade e de
imagem pretendida pela marca e pode ser tido como um processo em três
dimensões. Resumidamente – a primeira: o posicionamento como processo social,
que envolve a percepção do papel dos extratos sociais e sua hierarquização, o que
requer a compreensão das características, necessidades e aspirações das
diferentes classes sociais e do mercado alvo, relacionando-os aos atributos,
benefícios e associações desejadas para o produto. A segunda: o posicionamento
como estratégia, com base na proposta de Porter (1989), onde a essência do
posicionamento de marca é a criação de uma vantagem competitiva sustentável. O
processo de posicionamento deve fornecer ao consumidor uma razão convincente
para comprá-la e preferi-la em comparação às marcas concorrentes, o que destaca
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uma perspectiva estratégica ligada à relação da marca com o consumidor e a gestão
de marcas.
E a terceira dimensão: o posicionamento como recurso analítico de decisão. Sob a
perspectiva de orientar o processo de decisão de compra, esta dimensão baseia-se
no nome de marca escolhido e na análise dos mercados alvo. Essa abordagem
apoia-se mais especificamente na constatação de que as marcas estabelecem uma
ligação na mente das pessoas com os produtos que esta identifica. Essa ligação
acontece por sua representação em termos de sistemas de símbolos e significados,
conforme as experiências que proporcionam no espaço e no tempo. Além das
alternativas mais originais e atuais, as estratégias de posicionamento mais utilizadas
se relacionam a aspectos gerais ou específicos da marca, ou sua associação a
situações e a grupos específicos. Por exemplo, Aaker e Shansby (1982) propõem
alternativas de posicionamento como: por atributo, por qualidade, preço, tipo de
usuário, classe de produto, concorrente, contexto de uso, origem e endossante.
Para apoiar a estratégia, a proposta de valor ao consumidor deve sustentar-se ao
longo do tempo e diferenciar-se das dos concorrentes. Basicamente, a oferta de
uma empresa deve atrair clientes novos assim como os já existentes. A proposta de
valor deve ser relevante e significativa e deve refletir na identidade e no
posicionamento da marca. Desse modo, é importante visualizar os ativos
estratégicos necessários para formar a base da estratégia e proporcionar uma
vantagem competitiva sustentável. Esses ativos podem envolver amplo espectro,
que pode ir de prédios, lojas, estruturas e locais a até especialistas em pesquisa e
desenvolvimento. Podem envolver símbolos metafóricos (como o boneco da
Michelin) ou uma marca forte (como a Johnson e Johnson). O sucesso dos ativos
em apoiar a estratégia irá depender também de seu poder em relação aos ativos dos
concorrentes. Os ativos de marca precisam estar ligados à diferenciação e a
proposta de agregação de valor. Marcas e submarcas, por exemplo, são ativos
chave e fornecem, por exemplo, uma forma de alavancar um produto no varejo para
uma posição que seja sustentável ao longo do tempo (AAKER, 2007).
É importante reforçar que os consumidores desejam tipos de valores diferentes.
Ninguém vai ao Wal-Mart esperando um serviço altamente especializado. O
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consumidor espera que ele ofereça “preços sempre baixos”. Também, a maioria dos
consumidores não espera que a Southwest Airlines (maior linha aérea de baixo
custo do mundo), forneça refeições, reservas de lugares em vôos sem escalas, mas
sim tarifas baixas, embarques pontuais e operações de qualidade padronizada. Em
algum momento, os consumidores tomam decisões sobre valor, baseados em uma
resposta emocional que “pareça correta” (Ferrel; Hartline; Lucas Jr & Luck, 2000).
As alternativas de posicionamento podem estar relacionadas diretamente a atributos
e benefícios funcionais do produto, ao desempenho, poder de cura, de limpeza,
rendimento ou a benefícios experienciais como sabor e aroma ou ainda a benefícios
simbólicos associados a preços mais elevados, a origem e aos contextos de uso de
produtos. As propostas de posicionamento, seus sistemas de símbolos e
significados devem estar alinhadas às características dos segmentos pretendidos
pela empresa, pois estes poderão investir maior ou menor intensidade emocional
comparativamente à intensidade racional, na hora de comprar e quando comparam
um produto. Para isso os mercados alvos, os consumidores, precisam distinguir a
oferta, considerar relevante sua proposta e percebê-la como factível ou possuindo a
credibilidade para assegurar a confiança do consumidor em sua capacidade de
realização (TAVARES, 2008).
Para Tavares (2008), o consumidor obtém ganhos, estará se protegendo e
economizando tempo, por exemplo, quando identifica o padrão sustentado pela
marca, pois assim não terá a necessidade de dedicar-se a pesquisa ou aprendizado
relativos aos produtos ofertados pela empresa. O consumidor ao comprar um
produto representado por uma marca está pagando por uma redução de risco e um
aumento de valor, quando a oferta possuir determinadas características que
correspondam a valor em relação ao seu dispêndio. Essa abordagem relaciona-se
também a reputação de nomes de marcas. Parente (2010) aponta que os clientes do
varejo fazem parte de vários segmentos de mercado e que os fabricantes e
varejistas devem entender os diferentes tipos de comportamento de compra para
poderem se adaptar e conquistar a preferência dos consumidores. Peter e Olson
(2009) complementam este pensamento ao afirmarem que os profissionais de
marketing estão preocupados com o comportamento de compra e resumidamente,
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no varejo, isso significa apanhar uma embalagem, colocá-la no carrinho e pagá-la no
caixa do supermercado.
Kotler e Armstrong (2010) recapitulam que as compras do consumidor são
destacadamente influenciadas pela cultura, características sociais, pessoais e
psicológicas. Entender as relações e influências desses fatores (classe social,
papéis sociais desempenhados, status, motivação, percepção, aprendizagem,
crenças e atitudes do consumidor) é muito importante para a compreensão de como
os consumidores reagem ao composto de marketing e outros estímulos. Todos estes
elementos influenciam o consumidor e são transformados na mente, em sua “caixa
preta” envolvendo as características do consumidor e seus processos de decisão no
conjunto de respostas observáveis – a escolha do produto, da marca, do ponto de
venda, entre outros. Hooley, Saunders e Piercy (2005) destacam a importância da
pesquisa das necessidades e exigências específicas do segmento-alvo de uma
empresa. Isso remete a segmentação de mercado como sendo uma abordagem
especialmente útil, por exemplo, para o marketing em empresas de menor porte,
tornando mais provável a essas empresas criarem um nicho de mercado defensável.
Young (1996) apud Hooley et. al (2005) afirma que para esse objetivo, é
fundamental identificar as diferenças entre os consumidores, suas necessidades e
seu comportamento pertinentes ao desenvolvimento das ações e aos objetivos da
empresa.
Peter e Olson (2009) assim como Tavares (2008) delineiam que determinados
valores, são indispensáveis para o autoconceito – o conhecimento que as pessoas
têm sobre si mesmas. Peter e Olson (2009) chamam esses valores de valores
fundamentais. A satisfação de um valor, em geral, irá provocar uma reação afetiva,
nesse caso um afeto positivo (felicidade, alegria, satisfação). Por exemplo, para
muitas pessoas a compra do primeiro carro satisfaz valores como independência e
liberdade o que irá gerar sentimentos afetivos positivos de orgulho e satisfação.
Tavares (2008) apoia a visão dos autores e salienta que os padrões culturais, dentre
outros, modelam as atitudes e o comportamento das pessoas frente ao ambiente,
influenciando a formação das imagens das empresas. A imagem tem uma
representação simbólica que possui expressiva relação com os diferentes estratos
da sociedade. Por exemplo, uma empresa ou uma marca, pode ser vista como
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elitista ou popular. Peter e Olson (2009) ressaltam que o aumento da evidência e da
importância do valor essencial de proteção ambiental, entre outras, cria novas
oportunidades de marketing. Tavares (2008) situa essa abordagem destacando que
na perspectiva da empresa, as ações responsáveis pela formação da imagem são
multifacetadas e decorrem dos esforços de construção da identidade e do
posicionamento.
O estabelecimento das relações do consumidor com a empresa está fundamentado
na imagem formada a partir da percepção de sua identidade. A identidade
empresarial ajuda a estabelecer o posicionamento da empresa em face do
consumidor, do ambiente competitivo e a todos os seus stakeholders (TAVARES,
2008). Para se destacarem as marcas precisam ser focadas e únicas. Grandes
marcas significam algo realmente distinto para os clientes e é por isso que o
posicionamento da marca é tão importante (TYBOUT; CALKINS, 2006).
A marca sintetiza a identidade por meio de suas características e atributos e
simboliza esse relacionamento através dos benefícios e das associações geradas e
destaca que o posicionamento é essencial para se estabelecer um elo entre o
consumidor e a marca (TAVARES, 2008). Nelson (1999) apud Tavares (2008)
lembra que mesmo os consumidores com aparentemente os mesmos gostos, mas
por causa da diferença de suas percepções dos vários níveis de atributos de uma
marca ou do conjunto considerado, compram marcas diferentes. O posicionamento
precisa assumir um significado único diante da escolha do cliente alvo pela marca.
Em sintonia com as abordagens Kapferer (1994) salienta que quando as empresas
buscam no consumidor as respostas, elas obtêm uma perspectiva de fora para
dentro, ou seja, a imagem de marca como reflexo de sua identidade.
Tendo como foco deste trabalho a percepção e perspectiva do cliente, relacionada
ao posicionamento da marca é importante destacar que a informação apresenta-se
como antecessora e requisito para os processos decisórios (HOOLEY; SAUNDERS,
1996). É destacada a importância das informações de pesquisa para as decisões
gerenciais, a pesquisa se encontra entre o mercado e a tomada de decisões pela
informação (MALHOTRA, 2006). Para Hooley, Saunders e Piercy (2005) cada um
dos elementos do composto de marketing deve ser projetado para se levar ao
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posicionamento necessário e se estes elementos não forem coerentes ou se
contradizerem o posicionamento ficará confuso para os clientes. Assim, a
abordagem inicial ao tema posicionamento competitivo, integra-se a visão de
Tavares (2008). O posicionamento de marca é um valor externo ao negócio, que
repousa na mente dos consumidores. Hoje a marca é vista como um conjunto de
significados que o consumidor adota para estabelecer seu vínculo com o produto e
com a empresa (TAVARES, 2008).
Por fim, a identidade e posicionamento da marca são influenciados e construídos por
meio das características, atributos, benefícios, associações e distinção, todos
componentes do escopo da marca e que poderão sofrer modificações ao longo do
tempo à medida que as necessidades dos mercados alvo se alteram. Isso denota a
importância de avaliações periódicas, que permitam às empresas adequarem seu
composto de marketing e as marcas procederem a reajustamentos estratégicos no
sentido de se posicionarem e criar um relacionamento consistente e sustentável com
seus públicos.
Esta sessão abordou o posicionamento, identidade e imagem da marca, no contexto
de produtos que competem no mercado varejista. Para situar o tema da pesquisa é
apresentado na segunda parte do referencial teórico o levantamento referente às
abordagens ao escopo da marca e seus componentes com maior ênfase na
perspectiva do consumidor.
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2.2 Componentes do escopo da marca – Características, atributos, benefícios,
associações e distinção
Com o objetivo de comparar o posicionamento de marcas no contexto do varejo
foram pesquisados diversos modelos e metodologias para este propósito. Tendo em
vista a sua aplicabilidade no estudo em questão, foi adotado o modelo desenvolvido
por Tavares (2008) que descreve o posicionamento competitivo da marca por meio
de cinco descritores da marca: (1) características, (2) atributos, (3) benefícios, (4)
associações e (5) distinção. Nesta seção são abordados conceitualmente cada um
dos descritores. O propósito desta apresentação é caracterizar cada descritor para
que possam ser empregados na pesquisa empírica desta dissertação. O
entendimento do conceito de cada componente da marca possibilita a sua aplicação
no mercado varejista e a formulação de questões aplicadas junto aos consumidores.
A seguir são apresentados os conceitos de cada um dos formadores da marca.
2.2.1 Características
O produto é a oferta tangível da empresa aos consumidores e ao mercado. Kotler e
Keller (2006) destacam que ele é o cerne do programa de marketing. Para Tavares
(2008) parte das características e atributos de uma oferta se traduz nos benefícios
que se espera no desempenho das funções da oferta ao mercado. As características
são aspectos ou propriedades que descrevem e distinguem uma oferta e suas
funções. Algumas dessas características e atributos podem estar presentes ou
serem comuns em produtos de uma mesma categoria. As características que são
compartilhadas por produtos de uma mesma categoria são denominadas pontos de
paridade (KELLER; STERNTHAL; TYBOUT, 2002) e são importantes para se
estabelecer a avaliação das ofertas disponíveis no mercado.
Contudo outras características irão influenciar as preferências do consumidor, sendo
típicas ou mesmo exclusivas de determinadas ofertas e tanto as características
comuns, quanto as típicas podem estar relacionadas direta ou indiretamente ao
desempenho da oferta (TAVARES, 2008). Mas, o segredo para o posicionamento
pode não estar tanto em alcançar um ponto de diferença, mas sim em se alcançar
um ponto de paridade. A melhor estratégia de posicionamento é informar aos
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consumidores a qual categoria uma marca pertence, antes de apontar, seu ponto de
diferença (KOTLER; KELLER, 2006). A empresa precisa estar atenta ao fato de
como a percepção afetará o processo de categorização de um produto (TYBOUT;
CALKINS, 2006).
É fundamental o conhecimento de que quanto maior o nível de complexidade dentro
da categoria de produto, maiores serão as variações entre as características de suas
ofertas. Muitos produtos podem ser disponibilizados com características variáveis,
que poderão complementar sua função básica. É também através da identificação e
seleção de novas características desejadas pelos consumidores que a empresa
pode adequar sua oferta ao mercado (KOTLER; KELLER, 2006).
Existe uma variedade de descritores das características dos produtos e podem
envolver as características ou atributos físicos, considerados concretos ou tangíveis.
Também, as utilidades ou benefícios inerentes ao produto, na perspectiva
econômica. Podem ser ainda incluídos os aspectos simbólicos na preferência do
produto, além da questão utilitária abordada na perspectiva sociológica, entre outros
(LEFKOFF-HAGIUS & MASON, 1993 apud TAVARES, 2008). Tavares (2008)
lembra que a proposta inicial de Levit (1985) estabeleceu a diferenciação de
produtos em quatro níveis: genérico, esperado, ampliado e potencial. E, Kotler e
Keller (2005) estabeleceram a diferenciação do produto em cinco níveis: beneficio
central, produto básico, produto esperado, produto ampliado e produto potencial.
É importante destacar que identificar e descrever as características das ofertas
cobertas pelas marcas avaliadas é a primeira ação para se comparar as
perspectivas e opiniões dos consumidores. Para Veludo de Oliveira e Ikeda (2005)
as características podem ser classificadas como físicas e observáveis e Espinoza e
Hirano (2003) afirmam que este aspecto do próprio produto ou serviço, a
característica, é geralmente tangível e pode ou não estar evidente.
Ao entrar na loja, o consumidor quer obter informações sobre produtos disponíveis,
preços, características. Quer ter acesso as informações para que possa realizar uma
avaliação das alternativas disponíveis. Nesse sentido, as embalagens e o
empacotamento desempenham múltiplas funções: identificam ou levam a logomarca
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do fabricante ou varejista, embelezam, valorizam, comunicam, trazem informações
valiosas para o consumidor como valor nutricional, composição, origem dos
ingredientes e outras mais. Para Tavares (2008) a cor é também um importante
elemento de linguagem visual e permeia todos os elementos da identidade da
marca. As cores são escolhidas para diferenciar as categorias e classes de
produtos, categorias e outros aspectos de sua identidade. Aaker (2007) reafirma
essa visão quando destaca que as marcas de varejo, posicionadas como marcas
premium, por exemplo, definem suas propostas de valor em relação as melhores
marcas na classe de produtos. Essas marcas apoiam-se com frequência nas suas
embalagens e nas experiências dos clientes para formar a qualidade percebida e
estabelecerem a lealdade à marca. Tavares (2008) adiciona que a logomarca ou
logotipo, a embalagem, os anúncios, entre outros, possuem cores e podem
identificar a empresa em suas relações com os consumidores e demais públicos.
A marca, através do nome, termo, signo, símbolo ou design, identifica o produto, a
categoria a qual pertence, sua origem e o diferencia das ofertas dos concorrentes
(reforçando sua identidade e posicionamento). Esses conceitos e aspectos denotam
o grau de importância dos elementos que comunicam as características e as
qualidades do produto e da marca, destacando a importância da utilização das
marcas no varejo.
2.2.2. Atributos
Os consumidores, num mercado de muitas ofertas e opções, procuram e selecionam
produtos, lojas e serviços que possuam atributos que ofereçam benefícios
congruentes ou compatíveis às suas expectativas com relação a desempenho,
qualidade, segurança, conveniência. Tavares (2008) diz que os atributos relacionamse, direta ou indiretamente as qualidades das ofertas de uma empresa, com as
formas como estas são disponibilizadas ou se tornam acessíveis aos clientes, dentre
outras. Peter e Olson (2009) ressaltam que a estratégia de posicionamento mais
utilizada no varejo é provavelmente o posicionamento por atributo: a empresa
associa um produto com um atributo, uma característica do produto ou mesmo uma
característica do cliente.
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Segundo Tavares (2008) os atributos de uma oferta podem ser divididos em duas
categorias – atributos relacionados ou intrínsecos e atributos não relacionados ou
extrínsecos. Os atributos intrínsecos relacionam-se às qualidades do produto.
Afetam diretamente seu desempenho e funcionamento e podem incluir os
ingredientes, potência, design, facilidade de manuseio ou preparo. Atributos
intrínsecos. Estes irão proporcionar principalmente os benefícios funcionais e às
vezes, os experienciais, estabelecendo as associações primárias. Aaker (2007)
realiza uma abordagem um pouco diferente da de Tavares (2008), mas congruente
quanto à perspectiva quando diz que um atributo relacionado ao produto pode criar
uma proposta de valor, afirmando que os atributos diretamente relacionados à
aquisição ou à utilização do produto podem proporcionar benefícios funcionais e em
alguns casos, emocionais para o cliente.
Para Aaker (2007) alguns aspectos da marca podem ser descritos como atributos do
produto em certos contextos e como atributos organizacionais em outros. Por
exemplo, a qualidade e inovação poderão ser um atributo relacionado ao produto se
forem baseadas na arquitetura, desenho e nas características de uma oferta de
produto específica. Se a qualidade e inovação estiverem baseadas na cultura,
valores e programas da empresa, essas propostas transcenderão o contexto do
produto em si e serão atributos relacionados à organização. Tavares (2008),
distingui a segunda categoria de atributos, classificando-os como não relacionados
ou extrínsecos. E nesta categoria, situa os atributos que não afetam diretamente o
desempenho do produto, mas influenciam a compra, a preferência do consumidor e
o consumo. Tavares (2008) agrupa os canais de vendas, a empresa fabricante, sua
origem geográfica, o endosso de celebridades, o preço, etc., na categoria de
atributos extrínsecos ou não relacionados.
Hooley, Saunders e Piercy (2005) reforçam que os elementos tangíveis do produto
são passíveis de serem vistos, cheirados, manipulados e até escutados, constituindo
os aspectos físicos da oferta como o produto em si. Mas os autores, assim como
Aaker (2007) incluem nesta categoria, o ambiente, onde o produto é comprado ou
consumido. Aaker (2007) e Tavares (2008) apontam que a qualidade percebida deve
ser considerada fundamental em praticamente todos os contextos de escolha do
consumidor. Para Aaker (1998) a qualidade percebida pelo consumidor é o
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conhecimento que se tem da qualidade geral ou mesmo da superioridade de um
produto pretendido, em relação às alternativas disponíveis no mercado.
A definição de produto para KEEGAN (2005) é: uma coleção de atributos físicos,
psicológicos, de utilidade e simbólicos que somados proporcionam satisfação e/ou
benefícios para um comprador ou usuário e pode ser considerado o elemento mais
importante do programa de marketing. Ries e Trout (2001) apontam que a força da
empresa deriva da força do produto, ou seja, da posição que esse produto ocupa na
mente do consumidor. Ferrel e Hartline (2009) situam que os consumidores avaliam
os produtos como pacotes de atributos com capacidades de satisfazerem suas
necessidades. Os autores segmentam um pacote de atributos, afirmando que este
pode incluir as características do produto (peso, tamanho, ingredientes, baixas
calorias), atributos de marca (imagem, reputação, confiabilidade, etc.) e até atributos
estéticos (estilo e design, entre outros) e preço. Cada consumidor tem uma opinião
diferente quanto à importância relativa desses atributos.
O fator diferencial entre os aspectos tangíveis e intangíveis das ofertas, é que o
primeiro entrega os benefícios ao cliente, principalmente pelos atributos e
características físicas do produto. Entre os extremos está a oferta que entrega uma
combinação dos elementos tangíveis e intangíveis proporcionalmente. Por exemplo,
uma rede de fast-food, cuja oferta é uma combinação do alimento (tangível) com o
(intangível), ou seja, com a vantagem da agilidade do serviço fornecido. Os
elementos intangíveis vêm se constituindo como cada vez mais importantes na
relação da empresa com seus clientes (HOOLEY et al. 2005). Para Veludo de
Oliveira e Ikeda (2005) os atributos são significados baseados nas características
físicas ou observáveis do produto, relativamente concretos, e podem ser definidos
com base no comportamento do consumidor, na preferência apresentada, na
procura pelo produto ou simplesmente em sua descrição.
Tavares (2008) salienta que não se pode esperar que a uma marca alcance uma
diferenciação significativa referente a todos os atributos. As possibilidades
acompanham o conjunto de características da categoria de forma geral a qual o
produto pertence e da oferta da empresa em questão. Espartel e Slongo (1999)
comutam com a visão de Tavares (2008) sobre a importância dos atributos, que está
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em como eles se constituem para se obterem as consequências necessárias, ou
seja, os benefícios desejados pelo consumidor.
Em especial, a abordagem aos aspectos simbólicos que estão influenciando a
preferência pelo produto, vai além da questão utilitária da perspectiva sociológica.
Também chamados de “atributos intangíveis”, onde se coloca em relevo, entre
outros, o consumo conspícuo, que pode estar ligado à aquisição de status ou
mesmo a ostentação (LEVY, 1959; SIRGY, 1982; LEFKOFF-HAGIUS & MASON,
1993 apud TAVARES, 2008). Ferrel, Hartline, Lucas Jr. e Luck (2000) salientam que
o produto compõe o núcleo da estratégia de marketing e manter em mente que
produtos se referem a mais do que bens tangíveis é fundamental. A melhor forma
de visualizá-lo é através de seu conjunto de características e vantagens que têm a
capacidade de atender às necessidades e desejos dos consumidores (FERREL;
HARTLINE; LUCAS Jr. e LUCK, 2000).
2.2.3 Benefícios
O consumidor possui e cria expectativas com relação aos bens e serviços
disponíveis no mercado. Ele sempre espera obter algum benefício com a aquisição
do produto. Para Kotler e Armstrong (1998) a comunicação é uma das atividades da
empresa focada em informar seu público alvo sobre a existência do seu produto e
seus benefícios. Tavares (2008) aborda a relação entre as características e atributos
de um produto que são associados pelo consumidor aos benefícios esperados. Os
benefícios são expectativas e valores pessoais que o consumidor vincula ao
produto. Ferrel et al. (2000) destacam que as diferenças entre produtos podem estar
baseadas em características reais (características ou estilo do produto) ou
qualidades psicológicas (imagem do produto) geralmente o elemento mais
importante que comunica as diferenças entre produtos é a marca.
Tavares (2008) indica que os benefícios podem ser classificados em três categorias:
(1) benefícios funcionais; (2) benefícios experienciais e (3) benefícios simbólicos e
estas categorias decorrem das expectativas pessoais combinadas com as
influências situacionais que provocam emoções e sentimentos. Peter e Olson (2009)
compartilham essa visão, destacando que cognição e o afeto podem ser
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considerados como reações psicológicas, racionais e emocionais, respectivamente,
que os consumidores apresentam quando vão as compras, quando lidam com as
empresas, com os produtos e as marcas. Aaker (2007) também em sua abordagem
trata que os benefícios podem ser distinguidos como funcionais (destacados pela
funcionalidade ou utilidade do produto), emocionais (sensações positivas que o
consumidor venha a ter ao utilizar ou obter a marca) e de autoexpressão (satisfação
das necessidades de expressão de uma autoimagem desejada). Peter e Olson
(2009) acrescentam que os benefícios são os efeitos desejáveis procurados pelo
consumidor ao comprar e usar os produtos e as marcas.
Tavares (2008) define claramente os benefícios funcionais, afirmando que esses
proporcionam a utilidade funcional no uso ou no consumo do produto e baseiam-se
nas suas características e nos atributos intrínsecos, ligados ao desempenho de
funções para atender alguma necessidade, como a alimentação, saúde, limpeza,
estética, entre outras. Os benefícios funcionais relacionam-se com a utilização e
envolvem o desejo de prevenir ou solucionar algum problema. Dificilmente oferecem
alternativas para diferenciar uma oferta e na verdade, são fáceis de serem copiados
pelos concorrentes. Os benefícios funcionais estão basicamente relacionados às
associações primárias.
A segunda categoria define os benefícios experienciais, que se referem ao valor
atribuído e representado pelas sensações que o produto ou serviço proporciona. Os
benefícios experienciais podem envolver a própria experiência do consumidor em
contato com a marca, associada a momentos agradáveis ou não. Podem envolver
indiretamente, a estratégia de comunicação da empresa ou ainda outra fonte, como
a comunicação boca a boca (TAVARES, 2008).
Assim, os benefícios recebidos podem incluir algo que os clientes recebem ao lidar
com a empresa. Eles percebem benefícios baseados também em suas experiências
com a empresa e com a marca. No próprio ato da compra o benefício pode ser
constatado e influenciado. Para Kotler e Keller (2006), as promoções na loja,
demonstrações, degustações e até a promoção fora da loja como a propaganda
podem ser incluídas nos benefícios de experiência percebidos pelo consumidor. Ele
recebe as informações sobre produtos também por estes meios. Peter e Olson
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(2009) acrescentam que os consumidores escutam comerciais nas rádios,
examinam jornais, artigos em revistas e anúncios, escutam seus amigos e
vendedores. A marca deve atrair o consumidor para buscar mais e novas
informações. Tavares (2008) salienta que os benefícios experienciais podem
corresponder tanto a associações primárias, referentes aos sentidos, quanto às
associações secundárias, referentes às emoções que os sentidos despertam. Esse
benefício ajuda a diferenciar e a criar a preferência por marcas, pois cada um
desses estímulos pode ser percebido de maneira diferente.
Tavares (2008) caracteriza bem a terceira categoria, referente aos benefícios
simbólicos. Kapferer (1994) compartilha com a visão de Tavares destacando que o
conceito de personalidade leva a marca a ser entendida não apenas como um
instrumento de utilidade, mas como uma ferramenta simbólica de expressão e
satisfação dos desejos do consumidor, que a cada dia busca muito mais do que
produtos. Tavares (2008) ressalta que o consumidor interage com as marcas como
se elas possuíssem características pessoais. A marca é vista pelo consumidor como
um veículo para expressar parte de sua própria identidade. Aaker e Joachimsthaler
(2007) corroboram com as abordagens de Kapferer (1994) e Tavares (2008),
salientando que a marca oferece um veículo com o qual o consumidor pode
proclamar uma determinada autoimagem, o que implica no que os autores chamam,
de benefício de autoexpressão. Todas as pessoas possuem múltiplos papéis – mãe,
professora, escritora, jogadora de tênis, apreciadora de boa música, etc. O
interessante é que cada papel possui um autoconceito associado e que as pessoas
podem querer ou não expressar.
Tybout e Calkins (2006) também compartilham com as visões dos autores e
salientam que muitas marcas comunicam destacadamente os benefícios emocionais
da oferta e esses benefícios podem estar relacionados ao desejo de autoexpressão,
crescimento pessoal, realização e autodeterminação dos consumidores. E Tavares
(2008) ratifica tudo isso, na terceira categoria de benefícios, destacando que os
benefícios simbólicos irão suprir parte das necessidades de aprovação social,
expressão pessoal e de autoconceito do cliente. Esses benefícios relacionam-se aos
atributos extrínsecos referentes ao uso ou consumo do produto. Pode-se afirmar que
os

consumidores

possuem

um

autoconceito

associado

aos

papéis

que
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desempenham e necessitam materializá-lo, no lar, na universidade, no trabalho e
nas relações sociais. A presença de determinadas marcas nos ambientes sociais
supre parte das necessidades de autoexpressão.
“Os benefícios simbólicos decorrem da presença dos bens e
de seu significado nas funções e nos papéis que os
consumidores

e usuários

desempenham.

Podem

ser

especialmente relevantes para produtos emblemáticos e
socialmente visíveis” (TAVARES, 2008 p 78).

Tavares (2008) amarra os benefícios simbólicos, aos funcionais e experienciais, pois
as três categorias irão representar valores para o consumidor. Em suma, são
sintetizados pelos benefícios recebidos frente aos riscos ou sacrifício para obtê-los.
Para Ferrel et al. (2000) a percepção do risco de aquisição pelo consumidor é
associada, entre outros, ao preço de varejo, despesas de entrega, instalação, ou
seja, ao custo monetário. E ao tempo e esforço despendidos, recebimento da
mercadoria, ponto de venda, riscos, etc. e são chamados de custos não monetários.
Os custos não monetários são mais difíceis de serem trabalhados pela empresa.
Tavares (2008) diz que ao se desenvolver e trabalhar as ofertas aliadas aos
benefícios simbólicos, agregados aos benefícios experienciais e funcionais a marca
está criando um valor emocional.
Em

síntese,

Tavares

(2008)

situa

três

níveis

de

benefícios

da

marca,

resumidamente: (1) benefícios funcionais, envolvendo as características e benefícios
do produto, o valor atribuído às funções do produto; (2) benefícios experienciais,
relacionados aos sentidos no contexto de uso ou consumo do produto,
representados pelas sensações que proporcionam e (3) os benefícios simbólicos,
que remetem à identidade, personalidade, valores e crenças da marca, pelo que
significam para a vida dos consumidores, como a expressividade de status ou
autoconceito coferido pela marca aos usuários.
Importantes pontos de análise vêm à tona quando abordada a perspectiva do
consumidor, relacionados aos benefícios funcionais e suas respectivas importâncias
para os clientes. Também relacionados aos benefícios experienciais considerando56

se quais são mais valorizados e aos benefícios simbólicos, que podem ser mais ou
menos relevantes para os nichos de mercado que a empresa procura atender,
ajudando inclusive a definir seu posicionamento. A empresa e os profissionais de
marketing precisam organizar suas análises descobrindo como os clientes podem
ser agrupados em relação aos benefícios esperados, referentes à aquisição e
consumo de forma a se identificar uma oportunidade de marketing.
2.2.4. Associações
Tavares (2008) situa as associações em dois tipos distintos: associações primárias e
associações secundárias. Segundo o autor o desenvolvimento das relações do
consumidor com a marca, geralmente inicia-se com a percepção do desempenho
funcional do produto, por meio de suas características e atributos como sabor,
cheiro, durabilidade, facilidade de uso ou manuseio, entre outras. Essas
características e atributos são correspondentes às associações primárias, também
chamadas de concretas, resultantes na maioria das vezes do desempenho do
produto em seu contexto de uso (ideias de pessoas, objetos, atividades, tempo e
espaço, nos quais as pessoas concebem família, status, trabalho, entre outros).
As associações secundárias, também chamadas de associações abstratas,
relacionam-se a tudo que a memória associa à marca, com base em aspectos não
relacionados diretamente ao desempenho dom produto. Essas associações são
formadas por informações que vão além do desempenho da marca, geradas pela
empresa e por outras fontes, relacionadas mais diretamente aos benefícios
experienciais e simbólicos. Aaker (1991) sintetiza, afirmando que a associação de
marca, por exemplo, é qualquer coisa ligada na memória a uma marca pelo
consumidor.
Tavares (2008) ressalta que a cultura irá conferir significados simbólicos às
características da oferta, os significados são proporcionados pelo contexto de uso,
valores e traços de personalidade que os consumidores e os grupos a qual
pertencem identificam e usam para se diferenciarem. Peter e Olson (2009) valorizam
a abordagem de Tavares destacando que compreender a função dos rituais no
comportamento do consumidor irá orientar os profissionais de marketing a criar
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significados que ajudem a transferir significados culturais importantes dos produtos
para o consumidor.
Tavares (2008) chama a atenção para a forma como o consumidor estabelece as
associações e como ele interpreta cada um dos significados, pois são relacionados
também ao valor da marca, baseado dentre outros, na adequação dos significados
ao produto, a marca e sua imagem. Os benefícios funcionais, experienciais e
simbólicos levam a uma dualidade de apelos – o racional e o emocional na
perspectiva do cliente. Ambos os apelos estão vinculados a associações primárias e
secundárias estabelecidas com a marca. Peter e Olson (2009) mais uma vez
compartilham da importância desses aspectos em sua abordagem, quando situam o
conceito de cognição como uma reação mental do consumidor, relacionada ao
raciocínio e o conceito de afeto relacionado às respostas emocionais e ambos
poderão resultar em valor para o cliente. Tavares (2008) direciona que os aspectos
racionais referem-se a necessidades utilitárias e os emocionais às necessidades
afetivas. Assim, a marca apela para a mente e para o coração.
Para Tavares (2008), a preferência do consumidor por uma marca ou produto, por
exemplo, decorre de como o consumidor atribui diferentes graus de importância às
características e atributos. Este ponto tem forte relação com a expectativa de valor
do cliente e irá influenciar suas atitudes com relação aos produtos e às marcas
disponíveis no mercado. O autor salienta que as associações que o consumidor
realiza com as marcas podem relacionar-se às características, atributos e benefícios
associados por ele diretamente ao desempenho do produto. Mas ele também cria
associações, ligadas a outras informações na memória, com base em aspectos não
relacionados diretamente ao desempenho do produto, mas aos benefícios
experienciais e simbólicos, associações estas, menos ligadas ao produto e mais
ligadas às marcas.
As perspectivas da filosofia, antropologia, psicologia e econômica contribuem para o
estudo das associações em marketing e do comportamento do consumidor. Tavares
(2008) destaca cada uma dessas disciplinas como colaboradoras, a partir de um
corpo de conhecimentos próprios, na busca pelo entendimento de como os gostos,
preferências e hábitos se constituem, permanecem e se transformam ao longo do
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tempo. Os produtos servem para coadjuvar o desempenho de papéis pessoais
vinculados a contextos específicos. Os produtos, através de seu uso ou consumo,
ajudam a representar quem nós somos, de qual grupo social fazemos parte, quais
significados, ideias e valores, queremos expressar. Peter e Olson (2009) apontam
que os consumidores tem conhecimento sobre os valores simbólicos pessoais que
os produtos e marcas os ajudam a alcançar. Os valores representam metas gerais
da vida do consumidor e podem envolver o afeto emocional associado a metas e
necessidades.
Kotler e Keller (2006) salientam que os profissionais de marketing precisam avaliar
que tipos de experiências e exposições exercem mais influência em cada etapa do
processo de compra. Assim os profissionais podem julgar a comunicação de
marketing, sua capacidade de construir o valor da marca e incentivar as vendas. A
empresa deve avaliar, por exemplo, até que ponto um tipo de campanha contribui
para a conscientização ou para a criação, manutenção ou fortalecimento das
associações de marca. Tavares (2008) acrescenta que os temas em slogans ou
jingles, por exemplo, podem ser altamente emocionais e envolventes e alguns
costumam ser memoráveis depois e anos. Todavia, seu conteúdo deve ser
diferenciado, adequado às características de seus públicos específicos, aos
contextos ou ambientes que retrata. Kotler e Keller (2006) nesse enfoque ressaltam
que as atividades de comunicação ajudam a vincular as associações corretas à
imagem da marca na memória dos consumidores, despertando opiniões e
sentimentos sobre a marca, podendo criar uma conexão mais forte entre o
consumidor e a mesma.
O ponto de partida do plano de comunicação é o de levantar todas as interações
potenciais que os clientes no mercado alvo possam ter com a marca e a empresa a
fim de transmitir uma mensagem coerente e um posicionamento conciso. E Ries e
Trout (2009) complementam dizendo que o marketing é como uma corrida de
cavalos, tudo depende da habilidade dos cavalos em participar da competição. E o
posicionamento é como o “jogo” da vida, é uma proposta de longo prazo, onde as
escolhas que estão sendo feitas hoje podem dar frutos somente daqui a muitos
anos.
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Através das associações da marca com os valores compartilhados pelos
consumidores, esses valores vão se transformando em relações mais fortes e
duradouras entre os consumidores, as empresas e suas respectivas marcas
(TAVARES, 2008). Uma marca, como a McDonalds, proporciona várias associações
na mente dos consumidores que contribuem para a formação da identidade,
posicionamento e imagem da marca. Hambúrgueres, diversão, crianças, fast-food,
conveniência e arcos amarelos, são pontos na memória que podem convergir para
as associações mentais. (KOTLER; KELLER, 2006).
Tavares (2008) aponta várias situações adequadas para se trabalhar associações
de marca. As marcas podem ser associadas, por exemplo: aos canais de
distribuição, envolvendo o sortimento disponível, políticas de preço e crédito,
qualidade do serviço, localização, aparência da loja e posicionamento. As marcas
podem ainda ser associadas à empresa, eventos, símbolos e valores. E a
celebridades e “porta vozes” que endossam ou atuam como atores em várias
situações como campanhas educativas, propagandas, testemunhos, podendo ser
pessoas comuns, célebres, artistas, personalidades infantis, idealizadas ou reais.
Aaker e Joachimsthaler (2007) apontam que símbolos ricos em associações que
estabelecem personalidade são meios eficientes para criar e reforçar associações
de atributos e de benefícios funcionais por exemplo.
A marca pode estar ainda associada a símbolos e valores que podem possuir a
conotação trazida por alimentos. Por exemplo, a cenoura está associada à boa
visão, alguns animais, como o cavalo associado à velocidade e força, plantas como
coqueiro, associadas ao litoral. Figuras, como o sol, por exemplo, normalmente
associado ao verão. Ela também pode estar associada a determinados rituais como
o Natal, a Páscoa, o namoro, o casamento, o batismo, entre outros (TAVARES,
2008). Aaker (1991) propõe onze tipos de associações com a marca: atributos de
produtos e serviços, intangíveis, benefícios para os clientes, preço relativo, uso ou
aplicação, celebridade ou pessoa, estilo de vida ou personalidade, classe de produto
ou serviço, concorrentes e de país ou área geográfica. Segundo a metodologia de
Tavares (2008) alguns tipos estão relacionados às associações primárias e outros
mais às associações secundárias.
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As situações e seus respectivos significados estão intimamente ligados às
associações secundárias. A relevância dessas associações para a gestão de
marcas acontece pela sua maior permanência na memória dos consumidores em
comparação às associações primárias. Também pela sua fácil recuperação ou
lembrança, devido ao fato de não estarem necessariamente vinculadas às
características e atributos do produto que podem ser comuns a diversas marcas ou
mesmo copiados (TAVARES, 2008).
Tavares (2008) situa que quando o consumidor considera as associações projetadas
pela marca coerentes com suas atitudes, valores e comportamento, isso pode
resultar no desenvolvimento de um relacionamento mais duradouro entre o
consumidor e a marca. Isso de dá porque o consumidor valoriza ou identifica as
associações projetadas com relação ao seu autoconceito. O autor complementa que
as associações secundárias devem ser coerentes com as associações primárias,
complementando-as. A vitalidade da conexão entre os elos da rede associativa1 na
memória, dada pelo envolvimento e reforçada pelos estímulos ou situações de uso
irão caracterizar a força das associações.
Para Tavares (2008) as associações da marca podem aproximar ou afastar o
consumidor da mesma, a percepção do posicionamento da marca pelo consumidor
irá aproximá-lo ou afastá-lo da marca em questão. Compartilhando da visão de
Tavares, Aaker (2007, p 214) destaca: “uma associação forte pode ajudar na tarefa
de comunicação bem como no posicionamento da marca”. Para Tavares (2008) o
posicionamento deverá se orientar pela categoria de produto, com maior ênfase em
uma ou poucas associações que possam conferir a marca uma expressividade. Do
mesmo modo, Aaker (1991) destaca que as forças das associações relacionadas
aos atributos podem definir o posicionamento da marca em comparação às marcas
concorrentes, representando muitas vezes a base para as decisões de compra do
consumidor, conferindo maior valor e significado a oferta e a marca.

1. “Entende-se, de acordo com o conceito de rede associativa, que a memória consiste numa
série de pontos ou nós, conceitos de representação, e elos, os quais estabelecem associações
entre esses pontos” (ENGEL; BLAKWELL; MINIARD, 1995 apud TAVARES, 2008).
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“O valor de marca na perspectiva do consumidor pode ser visto
como o conjunto de significados representados pelos pontos ou
elos de sua rede associativa de memória e as atitudes e
comportamentos que decorrem desses pontos, estendendo-se
dos produtos e demais elementos do composto de marketing
aos grupos de interesse” (TAVARES 2008 p 393).

Tavares (2008) amarra esses pensamentos e desse modo, as marcas podem
possuir uma multiplicidade de funções e significados sintetizados pelos produtos que
identificam. As possibilidades de interação do consumidor com a marca, produtos e
contextos permitem o estudo e a observação de seu comportamento de compra, a
identificação dos elementos que influenciam sua decisão, sua percepção,
preferência, entre outros. O autor salienta que os consumidores estão dispostos a
pagar mais pelos produtos focados em seus gostos diferenciados, que ofereçam
praticidade e se adaptem a situações especiais.
Se as associações trabalhadas pela empresa com relação a sua marca, e também
suas ações no sentido de construir uma identidade e posicionamento, forem
percebidas como coerentes e positivas pelo consumidor, poderá implicar numa
posição privilegiada em sua mente, maior lealdade a marca, maior participação de
mercado e no preço premium pago pelo produto.
2.2.5 Distinção
A distinção é o último componente da metodologia de escopo e posicionamento da
marca. Para Tavares (2008) a função da marca é a de identificar e distinguir,
descrevendo e dando significado. Com relação ao nome ou termo da marca,
podemos destacar o uso da metonímia2, em algumas situações, como uma
vantagem quando cria um vínculo direto entre a marca e o produto que a adota.
2. Metonímia: consiste em designar um objeto por uma palavra designativa de outro objeto que
tem com o primeiro uma relação de causa e efeito (trabalho por obra), lugar e produto (Bordeaux,
por vinho Bordeaux), matéria e objeto (porcelana por louça de porcelana), abstrato e concreto
(bandeira por pátria), etc. [Sin. Transnominação. Cf. Sinédoque.] (FERREIRA, AURÉLIO
BUARQUE DE HOLANDA – Novo Dicionário da Língua Portuguesa).
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É quase impossível imaginar alguém pedindo uma Coca-Cola, expressando em vez
da marca, o nome de um de seus ingredientes (TAVARES, 2008). A Coca-Cola é um
produto protótipo, pioneira, criadora do produto e líder em muitos mercados, na
verdade, todo novo refrigerante cola que quiser ser identificado como tal deverá
buscar desenvolver características e atributos semelhantes, quando não iguais, aos
da Coca. Com bebidas como o leite, o café, a cachaça, etc. a situação é inversa, o
produto existe provavelmente muito antes do uso de marcas em produtos pela
humanidade.
Hooley et al. (2005) destacam duas áreas de diferenciação especialmente
importantes para se comparar marcas no mercado: (1) as diferenças entre as ofertas
disponíveis no mercado sob o ponto de vista dos clientes, isto é, o posicionamento
competitivo; e (2) as diferenças entre clientes ou públicos, a segmentação do
mercado em termos de suas características, seus comportamentos e suas
necessidades. Martins (1999) chama a atenção para a relação dos usuários com as
marcas que vai bem além da satisfação de uma necessidade, há uma relação
emocional entre consumidor e marca. Ela é uma referência de qualidade, status,
prestígio, preço, prazer, confiança, tecnologia ou até mesmo referência de uma tribo
ou etnia. A marca promove inúmeras associações ao consumidor, podendo a
mesma marca ter diferentes significados a consumidores distintos.
Para Peter e Olson (2009), no que se refere a produtos, os consumidores sempre
tem algo tangível para examinar. Com relação à promoção, os consumidores
dispõem de anúncios em revistas, jornais, entre outros, para examinar, ouvir, discutir
e avaliar as ofertas destacadas. Nesse sentido, ao se trabalhar a comunicação e o
posicionamento da marca, um ponto que merece cuidado, destacado por Ries e
Trout (2002) tem relação com a descoberta dos cientistas de que uma pessoa é
capaz de receber somente uma quantidade limitada de sensações, pois além de um
certo ponto, o cérebro deixa de ser estimulado. A técnica para os autores consiste
em se concentrar primariamente no cliente e não no produto, assim a empresa
simplifica o processo de seleção dos pontos mais relevantes e também aprende
princípios e conceitos que podem ampliar consideravelmente a eficácia de sua
comunicação.
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Para Kotler e Keller (2006) as empresas estão sempre procurando alternativas e
novas dimensões para diferenciação e destacam, dentre outros, o desing, que é
muito importante, principalmente para pequenas empresas de produtos de consumo
e start-ups que não dispões de muita verba para publicidade para chamar a atenção
do público. Para esses autores, os pontos de diferença estarão nas associações
exclusivas de uma marca e a chave para a vantagem competitiva pode estar na
diferenciação do produto. Para construir o posicionamento de marca, deve-se
determinar, entre outras, uma estrutura de referência, identificando o mercado alvo e
a natureza da concorrência. E para determinar a estrutura de referência, deve-se
pesquisar e compreender o comportamento do consumidor e suas considerações ao
tomar decisões sobre as marcas que tem disponíveis no mercado.
Uma abordagem adequada à visão de Tavares (2008) referente à metodologia do
escopo da marca é a de Ferrel, Hartline, Lucas Jr. & Luck (2000) que destacam três
bases importantes para diferenciação: (1) os descritores do produto, (2) os serviços
de apoio ao consumidor e a (3) imagem. Os descritores do produto são
apresentados em quatro contextos: (1) as características do produto, seus
descritores factuais; (2) vantagens,

como

características

de

desempenho,

funcionais, de modo que seja distinto e atraente aos consumidores alvo; (3) os
benefícios, resultados positivos ou as satisfações de necessidades obtidos da
compra; (4) qualidade, que se refere às características globais de um produto que
permitem

o

desempenho

esperado

na

satisfação

das

necessidades

dos

consumidores. Todos os aspectos do composto de marketing da empresa
percebidos pelos consumidores alvo afetarão a impressão global. Aaker e
Joachimsthaler (2007) destacam que se a identidade da marca for confusa ou
ambígua, dificilmente ocorrerá uma construção eficaz dessa marca. Os autores
apontam estrategicamente que o posicionamento da marca, reduz o risco da
ambiguidade ajudando a priorizar e focalizar a identidade da marca determinando-se
os objetivos da comunicação e orientando qual mensagem melhor diferenciará a
marca das concorrentes e chamará a atenção dos segmentos alvo.
Aaker (2007) aponta que a qualidade percebida é uma consideração fundamental
em quase todos os contextos de escolha do consumidor. Tavares (2008) incrementa
a afirmação, pois para ele, pode-se entender e avaliar a qualidade como parte dos
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valores, da cultura, das pessoas e dos programas e processos das organizações,
considerar a marca como organização gera associações organizacionais que podem
ser incorporadas a sua identidade, mais difíceis de serem copiadas. Para Aaker
(2007), mesmo quando a identidade da marca é baseada, por exemplo, em
benefícios funcionais, a maior parte dos estudos demonstra que as percepções
acerca desses benefícios estão intimamente relacionadas à qualidade percebida.
Quando se aperfeiçoa a qualidade percebida, normalmente aperfeiçoam-se também
outros elementos relacionados à percepção de marca pelos clientes. O autor
salienta ainda que as identidades de marca mais fortes estão associadas tanto a
benefícios funcionais quanto a benefícios emocionais, o que pode ter como
resultado uma experiência de uso diferente, com emoção, associadas à marca e
alavancando sua distinção.
Aaker (2007) reconhece que cada vez mais, estão sendo desenvolvidas marcas de
varejo, que na verdade são posicionadas como marcas premium de qualidade
superior. Assim, as associações e as propostas de valor, são definidas também em
relação às melhores marcas na classe de produto. Aaker e Joachimsthaler (2007)
destacam outro estudo que utilizou o banco de dados Brand Asset Valuator da
Young & Rubicam, no qual foram medidas mais de 13 mil marcas em 33 países e
Stuart Agres, um veterano de marcas da Y&R, argumentou persuasivamente que a
diferenciação

é

a

chave

para

marcas

fortes

(AAKER,

1996;

AAKER;

JOACHIMSTHALER, 2007). Para Aaker e Joachimsthaler (2007), além de ser capaz
de criar pontos de diferenciação, uma marca precisa também possuir e sustentar os
pontos de diferenciação ao longo do tempo.
Segundo Tavares (2008) a diferenciação dá-se em termos relativos. Uma empresa,
por exemplo, procura ser única em seu segmento, ao longo de algumas dimensões
valorizadas pelos compradores. Precisa ter uma oferta de valor superior se
comparada ao valor proporcionado por concorrentes para assim possuir uma
vantagem competitiva. Sem uma diferenciação perceptível, o consumidor pode não
encontrar uma razão convincente para comprar os produtos da empresa. Aaker
(2007) destaca que deve haver um ponto de diferenciação relevante para os
consumidores a fim de se estimular a compra e a fidelidade a marca. Aaker (2007)
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aproxima sua visão a de Tavares (2008) quando diz que o conhecimento da marca
ou mesmo um alto nível de qualidade percebida pode não ser o suficiente.
Assim, a diferenciação deve ser desenvolvida na arquitetura do mix de marketing
para o produto. Deve contemplar as características, atributos, benefícios,
associações e distinções que o produto e a marca possam e devam ofertar ao
público alvo. A diferenciação pode ser vista como resultado do desenvolvimento
desses elementos, trabalhados de forma a gerar consistentemente a identidade e o
posicionamento de marca.

2.3 Características, Atributos, Benefícios, Associações e Distinção referentes
ao Objeto de Análise.
2.3.1 Características referentes ao objeto de estudo
O café no Brasil está inserido num mercado de alta concorrência entre as empresas,
por um grande número de ofertas. Para se ter uma ideia, só os café classificados
como Gourmet (ou especiais) contam com 54 indústrias associadas a Abic, com 150
fazendas certificadas, pela Abic, para produção de grãos para os cafés especiais.
São 390 mil fazendas produtoras de café nos diferentes estados da união, com
1.900

municípios

produtores.

O

mercado

interno

tem

disponível

para

comercialização no varejo, diversos tipos de cafés, como o tradicional, o superior, o
gourmet, o aromatizado, o funcional, o inovador, entre outros, representados por
mais de 600 marcas de café. Este mercado também é caracterizado pela presença
de marcas locais, nacionais e também estrangeiras. O Brasil é o segundo maior
consumidor mundial de café (CNC, 2010; ABIC, 2010; CEPEA/ESALQ/ USP, 2010).
Nesse contexto, é importante destacar que as características dos produtos, ou seja,
dos cafés, irão depender de uma variedade de fatores algumas vezes não
conhecidos pelos consumidores como: safra, clima e micro clima da região
produtora, espécie da planta, tipo de cultivo, manejo da produção e o preparo dos
grãos (os grãos passam por secagem e são torrados para que adquiram o odor e o
sabor iniciais característicos). Todos esses fatores irão determinar as características
do produto final, sendo estas, típicas ou comuns aos da categoria. Quanto ao
desenvolvimento do produto na fábrica, nos processos onde o café é moído,
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preparado e envasado, merece destaque a formulação do blend3. O blend é
desenvolvido e/ ou controlado pelo fabricante ou dono da marca. Sua formulação
pode, por exemplo, envolver a mistura de grãos de diferentes origens e de uma ou
mais espécies de café como a do tipo Conilon (Robusta), originário da África, muito
utilizado na composição dos cafés solúveis ou instantâneos (produto na forma de
grânulos ou pó). No Brasil, são cultivadas muitas variedades e linhagens de café,
mas essencialmente todas pertencentes à espécie Arábica ou a Conilon.
O café conilon, possui como características uma cor mais escura e intensa, não
possuindo sabores variados e refinados. Esta espécie pode ser cultivada ao nível do
mar e possui um teor de cafeína mais elevado. Frequentemente adiciona-se o café
Conilon ao Arábica, originário do oriente, cultivado em maiores altitudes, acima de
800 m. A espécie arábica produz cafés de melhor qualidade, possui maior acidez,
seu grão tem uma cor esverdeada, mais clara e é o café mais produzido no país. O
café Arábica é mais palatável, aromático possuindo sabores mais finos e
requintados. As combinações nas fábricas resultam em diferentes blends que serão
disponibilizados ao mercado pelos diversos fabricantes.
O café torrado e moído, principal forma do produto consumida no país, ainda é
preparado, na maioria das fábricas, em moinhos de martelo ou pinos, mas as
empresas começam a utilizar mais intensamente o processo de moagem por rolo,
que agride menos os grãos preservando mais as características aromáticas do café,
seus óleos essenciais e propriedades. O blend é um dos grandes segredos da
qualidade da bebida, pois seu resultado implica nas características e na qualidade
intrínseca das diferentes marcas de café e, em grande parte, pelo reconhecimento e
fidelidade do consumidor. Tavares (2008) cita que a torra e o grau de moagem,
definem o tipo da bebida. O ponto de torra ideal, que acende todo o sabor e aroma,
tem a cor de chocolate e acrescenta que as torrefadoras hoje dispõem de ampla
possibilidade de escolhas de café, suportada por sua variedade, tecnologias de
processamento e embalagens.
3. Blend é o resultado de diferentes tipos de preparo, da mistura de grãos de diferentes
variedades e/ou procedências com o objetivo de dar à bebida as características
desejadas por um determinado grupo de consumidores.
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Com relação às embalagens, segundo o boletim do ITAL (Instituto de tecnologia de
alimentos), a embalagem tipo almofada nas opções de 500 e 250 gramas é a mais
usada para o empacotamento do café torrado e moído encontrado no varejo
brasileiro. As embalagens a vácuo estão em segundo lugar e são muito utilizadas
também por marcas voltadas à exportação, favorecendo a logística, empilhamento e
acondicionamento. Sua desvantagem é a criação do efeito tijolo, que tem por
característica a formação de um bloco rígido de superfície irregular que pode
requerer uma embalagem secundária para melhorar aspecto visual da impressão, o
que pode aumentar os custos. Usam-se também as embalagens com atmosfera
inerte – inertizadas – com a característica principal da troca do oxigênio ou ar pelo
nitrogênio no momento do acondicionamento.
Existem outras opções disponíveis como os frascos em PET, embalagens metálicas
muitas vezes temáticas, variantes a vácuo de café torrado e moído chamada de
“mini bricks” de 50 a 100g, pouco usadas no Brasil. Para Kotler e Keller (2006) o
importante é ter em mente que estas opções e a decisão por uma ou mais delas irá
envolver benefícios e valores diferentes para o consumidor. Nas situações onde os
produtos do mercado têm as mesmas características, qualidade e benefícios, será
mais difícil para uma empresa diferenciar seus produtos. Nos supermercados são
nítidas as tarefas relacionadas a vendas que a embalagem deve desempenhar,
como: atrair a atenção, descrever os aspectos dos produtos, transmitir uma imagem
geral favorável e outras mais.

2.3.2 Atributos relacionados ao objeto de estudo

O Café pertencente à categoria de bebidas que tem como atributos intrínsecos ser
uma bebida quente, não alcoólica e naturalmente saborizada (TAVARES, 2008 p
75). A bebida pode ser classificada em cinco diferentes sabores gerais: mole
(sabores doces, agradáveis e ácidos); dura (sabor mais acentuado, amargo,
adstringente, sensação de secura na boca); riado (gosto ligeiramente químico), rio
(gosto químico medicinal) e rio zona (forte gosto químico). Alguns especialistas
apontam os três últimos como: de leve a intenso cheiro e sabor de iodo.
Sensorialmente, a bebida é normalmente caracterizada considerando-se fatores
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como doçura, amargor, acidez, corpo e aroma. Mas qualidade percebida pode ir
além das características e atributos físicos de um produto. Tavares (2008) diz que os
atributos extrínsecos ou não relacionados ao produto irão proporcionar parte dos
benefícios experienciais e simbólicos e as associações secundárias ou abstratas
que se dão em torno da marca. E para Hooley et al. (2005) os elementos intangíveis
podem envolver também os serviços de suporte, a imagem ou crenças que cercam o
produto e a marca.
Ferrel e Hartline (2010) destacam que entender a conexão entre as necessidades
dos clientes e os atributos é uma consideração muito importante, pois o consumidor
traduz sua própria necessidade em uma intenção ou desejo por uma marca ou
produto específicos. No estágio do processo de compras, por exemplo, os
consumidores baseiam sua avaliação em vários critérios, que geralmente equivalem
a muitos dos atributos de um produto. Existem muitas alternativas para se identificar
os cafés. Podem ser identificados por marca, origem controlada e pureza. Por tipo:
tradição, extraforte, especial gourmet, especial orgânico, aromatizado, grãos
torrados e descafeinado. Pela forma de preparo (expresso, fervido e coado,
percolado e instantâneo) e por tipo de embalagem: almofadada ou a vácuo, para o
torrado e moído, vidro ou almofadada para o instantâneo ou solúvel aglomerado.
Essas alternativas poderão estar relacionadas direta ou indiretamente a qualidade e
desempenho e também servir como subsídio para posicionar o produto e sua marca.
Alguns atributos são notadamente destacados relacionados ao produto como: o café
descafeinado que passa por processo que leva o teor de cafeína próximo de zero. O
café para maquinas expresso (em grão) que é demandado também por aqueles
consumidores que desejam um pó mais fresco, moído em casa ou no ponto de
venda no ato da compra. E o café moído e torrado, embalado na fábrica, que se
apresenta embalado na forma de pó nos pontos de varejo. Dentre esse último,
podemos destacar os cafés de marcas premium, de melhor qualidade e ainda os
cafés gourmets que apresentam mais variedades e um maior rigor com relação à
seleção e origem de seus ingredientes além do instantâneo, e todos esses tipos de
cafés e seus respectivos atributos, nesse caso atributos intrínsecos poderão
proporcionar tipos diferentes de benefícios.
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É importante salientar que hoje, as marcas de cafés no varejo brasileiro, possuem
também uma grande variedade de atributos extrínsecos, ou seja, aqueles não
relacionados diretamente ao desempenho do produto. Por exemplo, entre esses
atributos podem estar: sua origem geográfica ou região, bastante ligados a questão
das marcas locais e que podem possuir forte significado simbólico junto aos
consumidores. Esses atributos podem também incluir a empresa fabricante ou
detentora da marca, que pode ser uma marca local, regional, nacional ou
internacional. Os atributos extrínsecos ou não relacionados envolvem ainda atributo
o preço, tipo de canais ou pontos de venda (cafeterias/ lojas especializadas), o
endosso de celebridades, e mais.
Para Tavares (2008), as possibilidades de posicionamento são muitas, pois podem
resultar na valorização do ciente para com a percepção de segurança, conforto,
interação social, relacionados esses, a forma como a empresa trabalha esses
atributos e a forma como os clientes a percebe. Kotler e Armstrong (1998) reforçam
a abordagem de Tavares quando dizem que a posição de um produto é: a forma que
o produto é definido pelos consumidores quanto aos seus atributos mais
importantes. E Ferrel e Hartline (2010) exemplificam isso citando que as empresas
podem fixar seus preços nos patamares mais altos de uma categoria de produto
para promover uma imagem e posicionamento de exclusividade e qualidade
superior, mas apontam que muitas vezes isso não é sustentável ou mesmo viável.
Já as empresas que fixam seus preços baseadas em valor, estabelecem preços
coerentes com os benefícios e custos associados à aquisição do produto, sendo
capazes de sustentar sua estratégia, pois para os autores, isso naturalmente atrai os
consumidores que criam uma relação de confiança com a marca e os produtos que
compram. E Ries e Trout (2000), concluem que só pode ser considerado como valor
diferencial aquilo que é percebido e valorizado pelo consumidor.
2.3.3 Benefícios relacionados ao objeto de estudo
É fácil visualizar que os clientes que compram os cafés embalados a vácuo, por
exemplo, podem estar buscando produtos que possuam atributos relacionados a um
benefício funcional ligado à conservação, por mais tempo, do produto e de suas
características. Os cafés mais caros geram a expectativa de qualidade e sabor
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superiores aos demais da mesma categoria a preços inferiores. O café em grão gera
para o cliente a percepção e a visibilidade do produto puro e em condições perfeitas
para o preparo e consumo, livre de fungos ou partículas estranhas. Os instantâneos
o benefício da praticidade e da economia de tempo no preparo. Na verdade, todo o
composto de marketing irá possibilitar que os consumidores percebam e avaliem a
marca da empresa e as vantagens e benefícios de suas ofertas (HOOLEY et. al
2005).
Os chefes de restaurantes e hotéis, por exemplo, podem decidir por marcas que
ofereçam o café gourmet, buscando proporcionar aos clientes experiências
relacionadas a sabores novos distintos e surpreendentes. E quanto aos estudantes
ou executivos que buscam desempenho intelectual ou profissional? A marca de café
Sanka, usou o apelo referente a um ponto de paridade comum a todos dos cafés,
salvo o descafeinado –“O café o mantém desperto? Beba a marca Sanka.” – Para
Ries e Trout (2002) o tema daria mais certo sem a redundância da palavra “marca”.
As donas de casa podem possuir expectativas diferentes quando compram café
para o dia a dia. Os clientes que vão as cafeterias, por exemplo, provavelmente,
procuram por cafés superiores, novas experiências e um atendimento especializado.
A Starbucks, por exemplo, oferece um local de descontração familiar, no entanto
sofisticado e com funcionários atenciosos. Por exemplo, o que se pode esperar de
um café extra forte como benefício relacionado a seus atributos intrínsecos?
Naturalmente a presença mais marcante e intensa de sabor, aroma e cor. Já com
relação

aos

benefícios

secundários

como

prazer,

disposição,

benefícios

relacionados à saúde, reconhecimento das pessoas ou familiares de que o café que
está sendo servido é de qualidade, foi bem preparado e servido, num ambiente
agradável. Estes, por sua vez, porão estar ligados aos atributos extrínsecos e
intrínsecos, relacionados aos benefícios funcionais, experienciais e simbólicos.
Peter e Olson (2006) citam que o café liofilizado Maxim foi posicionado como café
normal instantâneo. Um fabricante de leite em pó lançou uma bebida instantânea
posicionada como substituto do café da manhã. A Quaker Oats tentou posicionar um
alimento para café da manhã como ingrediente natural para receitas saudáveis,
entre tantos outros. Ries e Trout (2009) salientam que um ponto de destaque é, por
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exemplo, a busca por um nome que inicie o processo de posicionamento, um nome
que sinalize ou diga ao cliente qual é o maior benefício do produto. Para os autores,
antigamente, com menos produtos em oferta no mercado e um volume de
comunicação menor, o nome era pouco importante. Mas o que funcionou no
passado, não vai funcionar necessariamente agora ou no futuro.
2.3.4 Associações relacionadas ao objeto de estudo.
O café está entre os símbolos chave da cultura do consumidor contemporâneo
(KOZINETS 2002; THOMPSON; ARSEL, 2004 apud TYBOUT; CALKINS, 2006). Os
bens são acessórios dos rituais e o próprio ato de consumir é um ritual cuja função
primária é dar sentido ao fluxo, incompleto, dos acontecimentos (DOUGLAS;
ISHERWOOD, 2004 apud TAVARES, 2008): “O consumidor só pode construir um
universo inteligível com os bens que escolhe. Os bens se prestam para dar
significado e legitimar esses rituais”. Nesse sentido, o café é um de nossos ícones
domésticos e o substrato com essência, sabor, função e significado, dos rituais de
parte de nossos relacionamentos interpessoais.
Os significados disponíveis para gerenciar as marcas de café podem ser
adequadamente isolados (TYBOUT; CALKINS, 2006). Historicamente, o café foi e é
associado a diversos hábitos e rituais do ser humano. Ele está presente no ambiente
familiar, no trabalho, nas salas de reuniões, nas empresas, em cada esquina. É
comercializado, oferecido como cortesia, ajuda a contextualizar situações, eventos e
encontros. Todas as classes sociais bebem café e ele é consumido em situações e
contextos bem distintos.
Muitas marcas investem, comunicam e trazem a imagem de sua cidade, região ou
país, como referência à suas ofertas. Isso deve indicar que a marca proporcionará
qualidade superior, pois se ela está deliberadamente associada a uma região
específica é porque essa região tem a imagem de fazer o melhor em sua categoria
ou classe de produtos. Normalmente os consumidores constroem a imagem de
marca e da própria localidade com referência a alguns produtos ou marcas, ou ainda
em históricos que detém dessas localidades (TAVARES, 2008). Um bom exemplo é
a região de salinas, que historicamente produz cachaças de qualidade superior. Isso
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ocorre também com o café, como é o caso do café do cerrado, identificado por
características e atributos típicos do café produzido nessa região, relacionados a
fatores, dentre outros, como o microclima e geografia.
Há o aumento da associação do consumo de café pelos consumidores a momentos
próprios, especiais, aos rituais, uma forma de reunir a família, entre outros. Em
congruência a abordagem das associações, isso reforça mais os aspectos
emocionais e simbólicos do que propriamente o hábito de tomar café (ABIC, 2009).
Os rituais de consumo dos bens e o seu contexto, podem ser abordados
separadamente, embora ocorram separadamente. A ocasião pode ser o café da
manhã ou o intervalo de um evento, o contexto pode ser o lar, o trabalho, o salão de
convenções, etc. E quando possuindo significado social, a pessoa convidará o grupo
e irá procurar assegurar que seus integrantes estejam presentes nesses rituais.
Obtém-se a partir desse encontro, pela reação das pessoas presentes, um
julgamento da adequação dos bens ou produtos escolhidos para realizar ou celebrar
cada uma dessas ocasiões (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004 apud TAVARES,
2008).
Tybout e Calkins (2006) situam o café como um magneto local e um produto de
orientação que situa a vida doméstica e sacraliza outros locais. O café incorpora
interação social e união, uma vez que atua como rito de passagem em uma
individualização do consumidor. O café varia de um estimulante tônico para o
trabalho a um hipnótico sedativo que promove o relaxamento e a fuga, a uma
indulgencia pessoal como recompensa e terapia. O café é um psicotrópico
politicamente correto, ele desperta, engaja e desafia todos os sentidos convidando
as pessoas a apreciar sua característica complexa.
2.3.5 Distinção relacionada ao objeto de estudo
Conforme citado anteriormente, alguns produtos são descritos como produtos
protótipos e suas marcas como prototípicas. Com produtos como o leite, o café, a
cachaça, etc. a situação é inversa, o produto existe provavelmente muito antes do
uso de marcas em produtos pela humanidade. O café sempre esteve no limite das
marcas consideradas commodities. (TYBOUT; CALKINS, 2006). O café está incluído
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na situação onde o produto, sua denominação, ou nome antecede o da marca.
Tavares (2008) diz que nesse caso surgem oportunidades para diferentes opções de
ofertas. Para Hooley et al. (2005) a diferenciação pode ser trabalhada e percebida a
partir de uma variedade de bases, como o projeto, o estilo, os atributos do produto,
preço, imagem, dentre outras.
As empresas torrefadoras, as fábricas e detentores de marcas café vêm buscando
diferencias sua oferta, agregando valor aos cafés. O desenvolvimento de novas
tecnologias de fabricação, do design, dos processos de empacotamento e de
desenvolvimento de novas embalagens, trazem novas e diferentes opções para o
mercado varejista (TAVARES, 2008). O diretor executivo da Associação brasileira
das indústrias de café - Abic, Nathan Herszkowicz acredita que o desenvolvimento
do mercado interno e o aumento da renda dos brasileiros, contribuem para que o
mercado tenha acesso a cafés de melhor qualidade. Outro fator que também tem
contribuído para o incremento e diferenciação da demanda brasileira é o aumento
dos estabelecimentos especializados nas diversas formas de servir o café para
públicos distintos, além do surgimento de novos tipos e classificações do café (ABIC,
2009).
Segundo a Abic (2010), há a estimativa de que o segmento de cafés diferenciados
ou especiais mantenha taxas de crescimento de em torno de 15% ao ano. As
pessoas estão tomando mais xícaras de café e diversificando seu consumo, além do
café filtrado consumido nos lares, os cafés expressos, cappuccinos e outras
combinações com leite, procurados pelos consumidores. Tavares (2008) ressalta
que a distinção entre as espécies de café, pelo consumidor, faz-se por suas
características de pureza, sabor, aroma e fragrância. O processo de torrefação
requer matérias-primas diferenciadas para a fabricação dos diferentes tipos como o
expresso, torrado e moído, especiais e gourmet. Os Blends desenvolvidos nas
fábricas, por exemplo, estão gerando muitas opções para os consumidores de café,
com novos sabores e aromas distintos.
É muito importante, e estratégico, avaliar as diferenças dos mercados e seus
públicos, suas necessidades, valores e o que desejam em relação às características,
atributos e benefícios referentes aos cafés. Parente (2010) aponta que o
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comportamento de compra está diretamente relacionado com o tipo de produto que
está sendo comprado. Tavares (2008) diz que se entende que os consumidores
estão dispostos a pagar mais pelos produtos focados em seus gostos diferenciados,
que ofereçam praticidade, conveniência e se adaptem a situações especiais.
Fitter e Kaplinsky (2001) exemplificam situações relacionadas a diferenciação e
destacam que os ganhos com a diferenciação irão depender da percepção pelos
consumidores de quem é o agente ou responsável pela diferenciação. Se o
consumidor atribuir importância à marca de uma empresa fabricante do produto, ou
a qualidade decorrente dessa marca, a fabricante ou detentora da marca receberá
tais ganhos e reconhecimento. Reforçando essa abordagem, Saes (2004) aponta
que se a diferenciação ou atributo for relacionado ao território, origem, ou mesmo à
qualidade intrínseca de uma região ou produtor o agente de diferenciação será o
cafeicultor.
A proposta de valor de uma empresa ao consumidor deve sustentar-se ao longo do
tempo e diferenciar-se das propostas dos concorrentes (AAKER, 2007). Com base
nos estudos da Young & Rubican Brand Asset Value (BAV), descobriu-se que as
marcas novas que estão obtendo êxito, têm consistentemente alta diferenciação.
Particularmente, em relação ao café, qualquer significado particular pode ser
invocado para localizar e fixar o café no cenário de marcas. O café significa
abundância de conglomerados (clusters); sacralização, mentalização, socialização,
sensualismo,

individualismo,

idiossincrasia;

custo,

classe,

conhecimento

especializado; caminho, local, política; tempo, transformação, terapia. O significado
é um processo dinâmico que deve considerar a perspectiva do consumidor
(TYBOUT; CALKINS, 2006). Desse modo, as marcas de café têm vasta gama de
possibilidades para serem distintamente posicionadas. O significado é altamente
contextual. E considerar os diferentes contextos, significa considerar a perspectiva
do consumidor, seus hábitos, valores e a cultura.
O quadro 1, apresentado a seguir, mostra os elementos formadores da marca
contextualizados para o objeto de estudo e o ambiente de varejo, onde as duas
marcas se confrontam e foram pesquisadas. Neste quadro são realçados os
elementos escolhidos para ilustrar e identificar as características, os atributos e
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benefícios para cada marca e suas ofertas, assim como, também sugere possíveis
benefícios, associações e distinções referentes à percepção do consumidor.
Quadro 1 – Elementos do escopo da marca
Escopo da Marca
Características
 Tipos de cafés/ variedade
 Sortimento de produtos (filtros, capuchinos, etc.)
 Aroma/ sabor
 Qualidade
Atributos Intrínsecos e Extrínsecos
 Embalagem
 Facilidade de manuseio, acondicionamento e preparo
 Durabilidade/ conservação
 Empresa/ Fabricante
 Origem do produto
 Origem da marca
 Locais de venda e acesso/ canais de distribuição (conveniência)
 Preço
Benefícios
Funcionais:
 Alimenta
 Faz bem a saúde
 Deixa as pessoas despertas
Experienciais:
 Facilidade de preparo
 Perfuma e comunica
 Prazer e bem estar
 Rendimento
 Promoções
Simbólicos:
 Família
 Segurança
 Trabalho
 Socialização
 Identificação com as pessoas
 Locais e situações de consumo
 Reconhecimento, prestígio, estima.
Associações
Primárias:
 Fragrância
 Estimulante
 Qualidade superior
 Forte/ marcante/ suave
Secundárias:
 Tradição
 Confiável
 Sofisticação
 Convivência
 Local de origem
 Contexto de uso (situações)
 Endosso/ selos de qualidade
 Locais específicos para o consumo
Distinção
Motivo determinante da compra
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3. Procedimentos Metodológicos
A metodologia de posicionamento e escopo da marca de Tavares (2008) foi aplicada
a este trabalho para se levantar percepção dos consumidores a respeito dos
elementos: características, atributos, benefícios, associações e distinção, referentes
a duas marcas de café, com o objetivo último de se comparar estas duas marcas
sob o ponto de vista de seus consumidores.
Essa metodologia usa em suas bases, como ponto de partida a teoria utilitarista da
racionalidade, a utilidade dos bens ampliando para as perspectivas cultural e
psicológica, guardando dentro outras, relação com o condicionamento operante e o
clássico de Skinner e Pavlov. Guarda elementos comuns e uma abordagem com
pontos compartilhados com aquelas sobre as quais foi desenvolvida a cadeia de
Meios-fim de Gutman (1982) e a metodologia Values and life Style (VALS) de
Mitchell (1983) que por sua vez, utiliza, dentre outros, os estudos de valores de
Rokeach (1973). A metodologia de posicionamento e escopo da marca, também
guarda muitas semelhanças e pontos de interseção com a metodologia Laddering,
um método voltado ao estudo do comportamento humano, sendo muito aplicado à
avaliação de valores do indivíduo e a teoria de cadeia meios-fim. O método
Laddering, e suas duas vertentes – Hard Laddering e LadderMap, foram trabalhados
e aprofundados por Reynolds, Gutman (1988), Baker (2001), entre outros (VELUDO
DE OLIVEIRA; IKEDA, 2004).
Kaminski (2004) corrobora com esta perspectiva quando afirma que muitos dos
estudos e métodos atuais estão buscando trabalhar as relações entre valores e
consumo, baseados dentre outros, nos estudos de Claude Lévi-Strauss, Howard e
Sheth, etc. O método Laddering, por exemplo, vem sendo utilizado em marketing
para pesquisar opiniões, atitudes e crenças de indivíduos. O modelo de meios-fim
por sua vez, une em uma sequencia hierarquizada de valores, os atributos de um
produto, com as consequências de seu uso aos valores dos indivíduos, criando uma
cadeia ou sequencia dentro da lógica Laddering (VELUDO DE OLIVEIRA; IKEDA,
2004).
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A metodologia de Posicionamento e escopo da marca de Tavares (2008),
inicialmente

foi

aplicado

junto

a

entrevistados

internos

de

organizações

(colaboradores) e a clientes, para que houvesse uma avaliação em sentidos opostos
(organização → ← consumidor) em relação aos cinco elementos: características,
atributos, benefícios, associações e distinção. Esse tipo de avaliação pode ser
chamado de análise de congruência. Mas, o presente trabalho teve como objetivo,
lançar mão do modelo de Tavares (2008) para se comparar as percepções do
consumidor, referentes aos elementos supracitados, com relação às duas marcas de
café, pertencentes a duas organizações distintas, no mercado varejista. A primeira, o
“Café do Doutor” uma marca local e a segunda o “Café três Corações” uma marca
nacional.
A pesquisa comparativa entre duas marcas de café, com base no modelo escolhido,
visa possibilitar a visualização das características e atributos como agregadoras de
valor na perspectiva do consumidor. Também procura a identificação dos tipos de
benefícios percebidos e valorizados pelos clientes, gerados pelas características,
atributos (intrínsecos e extrínsecos) e por associações (primárias e secundárias)
relativas às duas marcas de café. Quanto à distinção, busca identificar tanto os
aspectos parelhos ou semelhantes das duas marcas assim como os distintivos. Com
relação à distinção, estes aspectos, os comuns e os distintivos, podem ser tidos
como fatores decisivos no processo de escolha do consumidor por uma marca ou
produto.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram orientados pelos objetivos do
trabalho e pela natureza qualitativa da pesquisa. Collis e Hussey (2005) apontam
que uma pesquisa fundamentada em métodos qualitativos, tem por característica ser
mais subjetiva, à medida que envolve examinar e refletir sobre as percepções para
obter um entendimento de atividades humanas e sociais. O modelo adotado nesta
pesquisa trata de uma nova metodologia para posicionamento, e este por sua vez,
lida intimamente com a perspectiva e a percepção do consumidor. A pesquisa apoiase também em Malhotra (2006). Para o autor, nesse sentido, a pesquisa qualitativa é
mais adequada, pois o problema e seus fatores antecedentes e subjacentes, assim
como seu contexto ambiental, podem ser mais bem compreendidos por meio dessa.
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Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como exploratória. Para Collis e Hussey
(2005) ela é realizada sobre um problema de pesquisa quando há poucos ou mesmo
nenhum estudo anterior em que possamos buscar informações sobre a questão ou
problema específico. Na maioria das vezes o objetivo desse tipo de estudo é
procurar padrões, ideias ou hipóteses, em vez de testar ou confirmar hipóteses. Este
tipo de pesquisa possibilita avaliar que teorias e conceitos existentes podem ser
aplicados ao problema ou se novas teorias e conceitos devem ser desenvolvidos.
Malhotra (2006) reforça essa abordagem, apontando que ao se aplicar ou testar uma
nova metodologia, caracteriza-se um conhecimento menos sistematizado e mais
incipiente, que começa a ser aplicado em pesquisas acadêmicas. Isso gera a
possibilidade de se ampliar a visão sobre o tema e do surgimento de novas ideias e
elementos percebidos, descobertos, que poderão por sua vez ser testados em novos
estudos.
Creswell (1994) apud Collis e Hussey (2005) refere-se ao paradigma da pesquisa
em dois vieses: o positivista como quantitativo e o fenomenológico como qualitativo.
A pesquisa realizada se identifica com o fenomenológico. Segundo o autor, nesses
estudos, o pesquisador interage com o que está sendo pesquisado. A realidade é
subjetiva e múltipla conforme é vista por participantes de um estudo e não é livre de
valores. Possui linguagem informal, voz pessoal e uso de palavras qualitativamente
aceitas. E, quanto ao processo de pesquisa, pode ser indutivo, com formação
simultânea/ mútua, de fatores. É ligado a contexto, padrões ou teorias desenvolvidas
para o entendimento.
A unidade de análise considerada nesta pesquisa é constituída pelas donas de casa
da cidade de Sete Lagoas. Um número formado por vinte donas de casa foi
selecionado intencionalmente para a realização de entrevistas. A entrevista foi
conduzida pela abordagem direta a dona de casa no momento de compra no
principal supermercado da cidade que trabalha com as duas marcas. Cabe apontar
que para atingir os objetivos do estudo, essas clientes precisaram expressar possuir
experiência com as duas marcas de café, podendo ter qualquer uma das duas,
como preferencial.
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Para Collis e Hussey (2005) as entrevistas referem-se a um método de coleta de
dados onde perguntas são feitas aos participantes selecionados para descobrir o
que fazem, pensam ou sentem a respeito de determinada situação, objeto ou tema.
As entrevistas facilitam a comparação de respostas e podem ser feitas
pessoalmente, por telefone ou por computador, além de outras. O presente trabalho
usa a entrevista semiestruturada, e segundo Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1991)
apud Collis e Hussey (2005) ela é um método apropriado quando, por exemplo, é
necessário entender o construto que o entrevistado usa como base para suas
opiniões e visões sobre uma determinada questão ou situação. Assim, foi adequada
aos objetivos do presente trabalho, que buscou levantar o pensamento, a percepção
e opinião quanto aos componentes destacados em relação ao escopo e
posicionamento da marca.
No ato de cada entrevista foi realizada uma explicação prévia sobre os elementos:
características, atributos, benefícios, associações e distinção para a respectiva
consumidora. Cada elemento foi explicado antes de se realizar as perguntas
específicas referentes ao mesmo. Assim, procedeu-se a explicação do elemento e
em seguida a aplicação da(s) pergunta(s) referente ao mesmo, clareando o
entendimento dos entrevistados e evitando que se perdessem nas respostas.
A partir do referencial teórico e da metodologia de escopo e posicionamento da
marca de Tavares (2008), foi elaborado o roteiro de entrevista semiestruturada,
formado por questões abertas que estimulam as respostas das entrevistadas, assim
como por questões que envolvem respostas espontâneas. Para os elementos
formadores da marca menos conhecidos para as entrevistadas e determinados pela
empresa, foram estimuladas as respostas comparando alguns fatores que foram
apresentados no quadro 1 do referencial teórico. Assim, para o elemento
características foram comparadas a qualidade, variedade, aroma e sabor. Para o
elemento atributos foram comparados o estilo e design, embalagem, facilidade de
manuseio ou preparo. Para os atributos extrínsecos, a referência à empresa, origem
da empresa, disponibilidade no varejo (facilidade de acesso) e preço. No tocante aos
componentes benefícios, associações e distinção, que envolvem a perspectiva do
consumidor, as respostas foram espontâneas.

O quadro 2 a seguir mostra os

pontos destacados para o roteiro de entrevista.
80

Quadro 2 – Pontos chave para o roteiro da entrevista
Escopo da Marca

Café do Doutor

Café Três Corações

Características
 Tipos de cafés/ variedade
 Sortimento de produtos (filtros,
capuchinos, etc.).
 Aroma/ sabor
Atributos Intrínsecos e Extrínsecos
 Embalagem/ opções, facilidade de
manuseio acondicionamento e
preparo.
 Durabilidade/ conservação
 Empresa/ Fabricante
 Origem do produto
 Origem da marca
 Locais de venda e acesso
(conveniência)
 Preço
Benefícios
Funcionais:
Experienciais:
Simbólicos:
Associações
Primárias:
Secundárias:
Distinção
Motivo determinante da compra

3.1 Tratamento dos Dados
Quanto à organização e análise de conteúdo, Collis e Hussey (2005) apontam que a
análise de conteúdo é um método formal para analise de dados qualitativos. Mostyn
(1985) apud Collis e Hussey (2005, p 240) refere-se a esta análise como “a
ferramenta de diagnósticos de pesquisadores qualitativos, que a empregam quando
se veem diante de uma massa de material que deve fazer sentido”. A análise de
conteúdo serve para converter sistematicamente textos e depoimentos em variáveis
numericamente organizadas. Os autores apontam que esta análise pode gerar um
grande volume de dados, exibidos de formas variadas e com sofisticação.
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Para Collis e Hussey (2005) a análise de conteúdo possui muitas vantagens como
um método de analisar dados qualitativos e reduzir seu volume de dados, o que
envolveu o recorte de conteúdos, a definição das categorias analíticas e a
categorização, o que para Laville e Dionne (1999), compõem as etapas de um
processo de análise de conteúdo. Laville e Dionne (1999) complementam o
raciocínio afirmando também destacando uma das estratégias de análise e
interpretação é a técnica de emparelhamento que consiste em associar os dados
levantados a um modelo teórico com a finalidade de compará-los. O uso do
emparelhamento é válido uma vez que o estudo procurou, a partir de uma
abordagem teórica, compreender o fenômeno estudado.
Collis e Hussey (2005) atentam para o risco de que ao registrar palavras ou frases
que você considere mais interessantes pode significar que você descarta grandes
quantidades de dados que poderiam ajudá-lo a entender, de maneira mais completa,
o fenômeno que está sendo estudado. Os principais desafios ao tentar analisar os
dados qualitativos podem envolver como reduzi-los, como dar-lhes estrutura e
empregá-los de formas diferentes além de texto estendido. Para esse propósito, as
formas de apresentação e análise dos dados, foram organizadas e descritas por
meio de quadros, textos e gráficos na apresentação e análise de resultados, capítulo
quatro dessa dissertação, a seguir.
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4. Apresentação e análise dos resultados
Nesta seção, encontram-se a apresentação e análise dos resultados referentes ao
levantamento realizado com a utilização da entrevista semiestruturada aplicada junto
aos clientes, consumidores das marcas de café referenciadas na pesquisa.
A seção apresenta os resultados dos dados coletados relativos às características,
atributos,

benefícios,

associações

e

distinção,

elementos

formadores

do

posicionamento de marca, percebidos e expressados pelas clientes entrevistadas.
Essa seção representa a realização dos objetivos específicos da dissertação e a
discussão, com base nos resultados, buscou a consecução do objetivo geral.
Com objetivo de se apresentar e analisar os resultados de forma mais prática e
acessível, foram usados, num primeiro momento, quadros para organizar os dados
coletados. Também foram dispostos gráficos, com o objetivo de se facilitar a
visualização dos levantamentos. Os consumidores respondentes foram classificados
como Cliente 1, Cliente 2, até o Cliente de número 20. E quando um depoimento for
destacado, este será referenciado ao respectivo número do cliente. As análises
foram baseadas nas entrevistas respondidas e organizadas em forma de quadros
síntese. Nos quadros 2, 3, 4 e 5 são apresentadas as opiniões e percepções dos
clientes sobre os elementos selecionados referentes aos atributos, benefícios,
associações e distinção das duas marcas.
Alguns elementos foram destacados em mais de uma categoria, como a
embalagem, por exemplo, que pode ser descrita conforme suas características, seus
atributos e seus benefícios funcionais ou experienciais. É importante destacar que a
comparação das percepções dos clientes foi realizada para cada categoria, não
comprometendo a apresentação e análise dos dados. Ao final, tem-se um quadro
sinótico, onde estão destacados os principais elementos evidenciados para uma e
outra marca, levantados na entrevista.

83

4.1 Características referentes às marcas
Na primeira etapa da entrevista buscou-se identificar as características valorizadas
pelas clientes, correspondentes as descrições e propriedades das ofertas duas
marcas de café.
Quadro 3 Características
Características

Café do Doutor

Café Três Corações

Denominação de produtos/
Tipos de Cafés

Torrado e Moído
Tradicional
Extra Forte

Torrado e Moído
Tradicional
Extra Forte
Fort
Premium
Gourmet
Orgânico
Descafeinado
Solúvel
Tradicional
Extra Forte
Descafeinado

Tipos de Embalagens

Almofadada 250g e 500g
Potes Plásticos

Almofadada 250g e 500g
Vácuo 250g e 500g
Standing Pack 500g
(selada sem microfuros)
Pote de vidro ou refil 50g
(Para o Café Solúvel)
Potes Plásticos

Tipos de Produtos
(outros produtos além dos
Cafés)

Cappuccino light
Cappuccino Tradicional
Achocolatado instantâneo
Filtro de Flanela
Filtro permanente
Filtro de TNT 103

Cappuccinos
Classic
Decaf
Chocolate
Diet
Light
Sachet sabores
Café com Leite
Achocolatado
Filtros de Papel 102 e 103

A maior parte das clientes apresentou ter conhecimento sobre os diferentes tipos de
cafés e embalagens que as marcas proporcionam. A maioria das entrevistadas (14)
compra o café somente na embalagem almofadada e (13) percebem que o café em
embalagem a vácuo é mais caro. Seis clientes tem o hábito de variar entre os dois
tipos de embalagem. As entrevistadas 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 destacaram que
costumam comprar o café Extra Forte das duas marcas. As clientes 2, 4, 5, 8, 14,
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15, 16, 17, 19 e 20 têm o hábito de comprar o Tradicional, de ambas as marcas. No
entanto, a cliente 11 apontou que varia com frequência entre os dois tipos
(Tradicional e Extra Forte) das duas marcas e que consome há mais tempo e com
maior frequência o “Café do Doutor”. Essa primeira análise aponta para repetição de
compra e preferência quanto ao tipo de produto, uma característica sinalizada como
determinante para a compra. A cliente 11 disse ainda que percebe o café tradicional
do “Doutor” como correspondente ao Extra Forte “Três Corações” – “O do Doutor
tem um pó mais forte e cheiroso!”. A cliente 4 compra com frequência o solúvel “Três
Corações” para o consumo de segunda a sexta feira na parte da manhã, adicionado
ao leite quente na hora de tomar. Percebe que o “Café do Doutor” não oferece esta
variedade, mas costuma usar o tradicional do Doutor nos fins de semana.
A cliente 1 compra a embalagem almofadada das duas marcas, mas não percebia,
não identificava a denominação correta da mesma. Na sua percepção, como a
almofadada é lacrada, ela acreditava que essa também era um tipo de embalagem a
vácuo. Já a cliente 4 salientou que de segunda a sexta usam café o solúvel “Três
Corações”, misturado no leite e percebe o “Café do Doutor” não tem oferece esse
tipo. Ela considera o café coado mais gostoso. A cliente 5, por sua vez, disse que o
“Café do Doutor” não tem embalagem a vácuo e está começando a comprar mais o
“Três corações”, disse ainda que em casa as pessoas só bebem o café ao final da
tarde. A cliente 8 ressaltou que o pó de café antigamente era mais fino e mais
escuro e que hoje ele está mais grosso, mas rende uma bebida mais fraca para
ambas as marcas. E a cliente 13 enfatizou que antigamente era comum encontrar o
café moído e embalado na hora. Avaliando-se levantamentos os anteriores, é
possível visualizar que as entrevistadas percebem diferentes características entre os
produtos ofertados pelas duas marcas, mas pouca procura por diferentes variedades
de cafés e poucas diferenças na forma de consumi-lo.
4.2 Atributos referentes às marcas
As análises foram baseadas nas entrevistas respondidas, organizadas em forma de
quadros síntese, onde são apresentadas as opiniões e percepções dos clientes
sobre os elementos selecionados referentes aos atributos.
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Quando perguntado as clientes quais as suas opiniões a respeito dos atributos
intrínsecos e extrínsecos das ofertas das duas marcas, foram citados, de forma
espontânea, os seguintes pontos discriminados para cada uma das marcas
dispostos nas 2ª e 3ª colunas.
Quadro 4 Percepção quanto aos Atributos
Atributos intrínsecos
Estética/
Design
embalagens

das

Acondicionamento/
conservação

Materiais

Café do Doutor

Café Três Corações

Cinco clientes percebem as
embalagens do “Café do Doutor”
como mais bonita.

A maioria das respondentes
apontou como mais bonitas as
embalagens dos cafés “Três
Corações”.

Não
apresenta
festivas

embalagens

Tem
embalagens
festivas/
comemorativas (Natal)

Duas clientes apontaram que a
embalagem tem material mais
resistente e duas percebem que
a história da empresa foi
suprimida da nova embalagem.

Embalagem a vácuo tem a
propriedade de conservar as
propriedades o produto por mais
tempo.

Apresenta
resistente.

material

mais

Apresenta maior diversidade de
materiais.

Experiência quanto à forma
de preparo das bebidas e
desempenho funcional

Algumas clientes salientaram
que o “Café do Doutor” rende
mais
quanto
ao
preparo,
resultando em uma bebida com
mais cor e aroma.

Algumas clientes destacaram
que o café “Três Corações” é
mais suave e que às vezes é
necessário colocar mais pó para
ter o resultado como o do “Café
do Doutor”.

Atributos Extrínsecos

Café do Doutor

Café Três Corações

Origem das marcas

A maior parte das clientes tem
conhecimento da origem da
marca. Consideram um ponto
importante.

Algumas clientes associaram a
marca à cidade de Três
Corações, Minas Gerais.

Diversificação/ maior opções
e de ofertas e variações

Apenas uma cliente percebe a
marca com maior variedade que
a concorrente

A maioria percebe a marca com
mais opções de produtos e
variados tipos de cafés

Distribuição/ acesso
(Maior disponibilidade em
diferentes pontos de venda)

Presente
em
todos
os
supermercados e na maioria dos
pequenos comércios.

Presente
em
todos
os
supermercados e melhores
padarias. Não é encontrado em
pequenos comércios e nos mais
afastados.

Preço

Premium
Relacionam o preço à qualidade
e tradição.

Premium
Relacionam o preço a qualidade
e fama.
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Na opinião da cliente 3, as duas embalagens são igualmente bonitas. Em casa
coloca o café em recipiente de vidro. Diz saber que o Café do Doutor tem origem em
uma fazenda de Inhaúma, pertencente ao “médico” Dr. Flávio Gutierrez. Aponta que
antes as embalagens do “Café do Doutor” vinham com a foto da fazenda e sua
história. Nunca teve problemas em encontrar nenhuma das duas marcas e seus
produtos. Diz que o preço é o mesmo e que às vezes a diferença é de poucos
centavos. Considera o preço justo, pois são os melhores cafés. A cliente 5 salienta
que antes a marca do “Café do Doutor” era mais facilmente encontrada, mas hoje
em dia a marca “Três Corações” é mais fácil de ser encontrada e está mais presente
em diversos tipos de estabelecimentos. Para ela as marcas mais baratas têm cheiro
de inseto e sem dúvida as marcas mais caras tem produtos melhores. A cliente 6
apontou que o encontra o “Café do Doutor” com maior facilidade e destacou que:
“tem muito café que custa caro e é ruim vendidos nos pontos de varejo da cidade”.
A cliente 7 considera a embalagem do “Café do Doutor” é mais bonita, tem os grãos
de café estampados. Conhece a origem apenas do “Café do Doutor”. Na sua
percepção as duas marcas estão disponíveis em hipermercados e padarias, mas o
“Café Três Corações” não é encontrado em qualquer mercearia ou padaria, só nas
melhores. Percebe que os preços são muito próximos, mas costuma encontrar o
“Três Corações” com maior frequência em oferta. Percebe que o café embalado a
vácuo é mais caro, já comprou, mas em casa o café é consumido em poucos dias e
não vê necessidade em comprá-lo. Compra embalagem de 500g. Usa o instantâneo
nas férias quando os filhos estão viajando.
A cliente 11, por sua vez, diz que não olha beleza de embalagem, olha a qualidade
do produto. Percebe que o “Café do Doutor” está com nova embalagem. Diz que o
café tradicional das duas marcas, às vezes falta em alguns supermercados. A cliente
19 considera a embalagem do “Café Três Corações” mais bonita. Às vezes compra o
café embalado a vácuo, as amigas dizem que preserva o sabor por mais tempo, mas
ela não tem certeza quanto a este atributo. Acha que a marca “Café do Doutor” é
mais fácil de ser encontrada nos diversos comércios da cidade, nos pontos próximos
a sua residência e diz: “O Café do Doutor é tradicional da região”. A cliente 5 sente
que as marcas mais baratas tem cheiro de inseto. E afirma que em sua opinião, sem
dúvida as marcas mais caras têm produtos melhores (cliente 5). A cliente 13 acredita
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que hoje em dia, o café é mais fraco, cheira menos e é menos amargo, com menos
gosto de café da fazenda. Está muito industrializado, expressou. Percebe que o
“Café Três Corações”, no começo, era mais barato que o “Café do Doutor”, mas que
agora está ficando mais famoso na cidade e mais caro (cliente 13).
É válido destacar os depoimentos de algumas clientes como a de nº 14, que
associou a marca à localidade e valorizou isso, quando afirmou: “Claro que damos
valor aos produtos da região, desde que possuam boa qualidade. O “Café do
Doutor” é da terrinha (cliente 14). Também o da cliente 15, que percebe que o “Café
Três Corações” ocupa mais espaço nas gôndolas, tem embalagens mais chamativas
e atraentes, usa as cores amarela e vermelha, e tem realizado mais promoções
(cliente 15). Isso sinaliza forte percepção com relação a benefícios experienciais,
com o ponto de venda e impacto visual. Com relação à estética, quatorze clientes
consideram as embalagens do “Café Três Corações” mais bonitas. A cliente 18
considera as embalagens do “Café Três Corações” mais bonitas pelas cores mais
vivas e símbolos nela impressos. A cliente 16 destacou que as embalagens do “Café
do Doutor” traziam a história impressa até um tempo atrás. Diz também que
encontra o “Café do Doutor” nos estabelecimentos próximos de seu sítio o que não
acontece com a “Três Corações”. Expressou que o “Café do Doutor” tem origem no
município de Inhaúma e acha que o “Café Três Corações” é uma marca originária de
Três Corações/ MG. Percebe o preço praticado no varejo, para as duas marcas,
como iguais e acredita que por serem mais caros, são os melhores. A cliente 20
percebe que a marca “Três Corações” oferece maior variedade de produtos e tem
conhecimento que o “Café do Doutor” é originário de Inhaúma, da fazenda do Dr.
Flávio Gutierrez.
A maior parte das entrevistadas entende que a marca do Café “Três Corações”
apresenta maior variedade de tipos de café e de produtos. Em geral, as clientes
destacaram que as duas marcas estão disponíveis para compra em muitos
estabelecimentos comerciais, mas em alguns, geralmente os menores, nas periferias
e em bairros, são encontradas apenas os tipos mais comuns de café. Na percepção
dessas consumidoras, a variedade agrega valor quanto às opções em relação a
situações não corriqueiras, quando elas experimentam um novo tipo de café, por
exemplo, em degustações e eventos. Mas a maioria costuma comprar o mesmo tipo
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de café,, e apenas duas clientes expressaram variar entre oss dois mais comuns –
Tradição ou Extra Forte. A maior parte expressou ter conhecimento de ambas
a
as
marcas serem mais caras,
caras, mas acreditam estar pagando por produtos de qualidade
superior e boa procedência. Algumas associaram ass marcas mais baratas ao risco
de se obter produtos inferiores e até mesmo, prejudiciais à saúde.
Pode-se concluir, com base nas percepções levantadas, uma forte valorização a
elementos como sabor, qualidade, aroma, rendimento e uma menor orientação aos
tipos de embalagem e preço. O conhecimento da origem do fabricante da marca
local foi bem
m destacado pelas entrevistadas, assim como a presença intensa nos
meios de comunicação do “Café Três Corações”.
Cora
. De um modo geral, as clientes
percebem que ambas as marcas tem forte presença nos pontos
pontos de varejo da cidade,
havendo uma pequena vantagem para o “Café do Doutor” com relação a sua
distribuição em comércios de pequeno porte e de bairro. Segundo a abordagem e
metodologia de escopo e posicionamento da marca de Tavares (2008), os
fabricantes tem uma visão mais abrangente e específica a respeito das
características e atributos da marca e de suas ofertas. A marca pode ser vista como
um conjunto de características e atributos, desenvolvidos ou inerentes ao produto,
que a empresa desenvolve ou procura
procura manter de forma a ter maior aceitação e valor
frente às expectativas dos clientes,
clientes traduzidas pelos benefícios esperados e pelo
conjunto de associações formadas na mente do consumidor. É pertinente destacar
que as clientes sinalizam possuir e desenvolver
desenvol
uma visão a respeito dessas
características e atributos.
atributos Algumas compreendem os processos
cessos de produção e
cultivo e estão buscando informações para avaliarem
avaliarem a empresa e seus produtos,
como a manutenção do padrão de qualidade e benefícios associados às promoções.
p
Gráfico 1 - Estética x Percepção das Clientes

Percebem a embalagem do "Café do
Doutor" como mais bonita

1
Percebe a embalagem do "Três corações
como" mais bonita

5

14

Considera as duas igualmente bonitas
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Gráfico 2 - Origem das marcas x Percepção das clientes

Sabem a oriegm do "Café do Doutor"

17
Sabem a origem do Café "Três Corações"

3
0

Desconhecem a origem das marcas

Gráfico 3 - Diversificação x Percepção das clientes

Percebe que a marca "Café do Doutor"
possui maior variedade de ofertas

0
1

Percebe que a marca "Três Corações "
possui maior varieddade de oferta

19

Percebe que ambas as marcas possuem a
mesma variedade de ofertas

Gráfico 4 - Distribuição x Percepção das clientes
Acha o "Café do Doutor" em mais pontos
de vendas
Acha o "Café Três Corações" em mais
pontos de vendas

2

6

6
5

Encontra as duas marcas com a mesma
facilidade
Não sabe ou não percebe diferenças

Gráfico 5 - Preço x Percepção das clientes
Percebe o "Café do Doutor" como mais
caro
Percebe o "Café Três Corações" como
mais caro
Percebe ambas as marcas com preços
iguais ou similares

3
9

4
4

Não sabe ou não olha preço
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4.3 Percepções das consumidoras a respeito dos benefícios referentes às
marcas.
O levantamento dos benefícios percebidos referentes às marcas e produtos, levou
em consideração os ganhos efetivos destacados pelos clientes com relação às
ofertas. Ao final está destacado um quadro síntese onde se procurou estabelecer,
com base nas colocações dos clientes, a relação entre os atributos das ofertas e os
benefícios referentes às ofertas das duas marcas.
Quadro 5 Percepção referente aos benefícios
Benefícios

Café do Doutor

Café Três Corações

Funcionais

Alimenta
Desperta
Faz bem a saúde
É um tônico para a família
Afasta a dor de cabeça
Ativa a memória.

Alimenta
Desperta
Faz bem a saúde
É um tônico para a família
Afasta a dor de cabeça
Ativa a memória.

Mantém o sabor e aroma por
mais
tempo
depois
de
preparado

No caso do embalado a vácuo,
preserva por mais tempo o
produto. E do solúvel, rapidez no
preparo.

Pode ser usado para ser
colocado em doces e bolos.
Experienciais

Rende mais – tem sabor e
aroma mais marcantes.

Tem
sabor
e
aroma
característicos, mais suaves.

Deixa um gosto de café
remanescente na boca por
mais tempo.

Não fica na boca

Perfuma o ambiente.
É reconhecido
pelas pessoas

Simbólicos

e

lembrado

Tem
realizado
promoções.

menos

Realiza mais promoções.
Está anunciando
veículos

em

grandes

Reúne a família

Reúne a família

Reúne os amigos

Reúne os amigos

Remete
a
memórias
de
infância, da região, origem e
outras.

Não é encontrado nos comércios
mais simples, mas apenas nos
melhores estabelecimentos.

Agrada as pessoas

Agrada as pessoas

Reconhecimento

Reconhecimento
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Muitas das entrevistadas atribuíram benefícios funcionais às propriedades
nutricionais do café, consideram-no uma bebida saudável, com propriedades
estimulantes para o corpo e para a mente. A cliente 11 salientou que viu, na
televisão, uma reportagem atestando os benefícios do café para a saúde. Acredita
que o café tradicional é mais adequado para esse fim. Tem preferência pelo “Café
do Doutor”, pois pensa que por ser fabricada por uma empresa menor, essa é capaz
de manter o padrão de qualidade, de desenvolver um produto mais natural com
ingredientes melhores selecionados. Expressou ainda que frequentemente agenda
um café com as amigas (cliente 11).
Com relação às promoções algumas clientes apontaram que o “Café do Doutor” tem
anunciado menos nos veículos de comunicação. No passado estava mais presente
nas rádios, televisão e outdoors. Já quanto ao “Café Três Corações” percebem sua
forte presença nos canais de comunicação e sua maior frequência de promoções,
também nos pontos de venda, realizando sorteios, premiações, degustações,
concursos, entre outros, valorizados e considerados por elas como ganhos
recebidos. Com relação aos benefícios simbólicos, muitas clientes salientaram o
reconhecimento, o prestígio, a socialização e propicia o encontro com a família,
amigos e no caso do “Café do Doutor” trás memórias de infância, da região, da
fazenda, etc.
Antagonicamente as propriedades da cafeína, a cliente 1 expressou que fica mais
calma quando toma café. Destacou que o “Café do Doutor” cheira mais e também
percebe que o “Café Três Corações” tem feito mais promoções. Ela recuperou na
memória um benefício simbólico quando disse que fazia questão de preparar café
para seu sogro. Salientou que ele sempre ia a sua casa, elogiava muito seu café e
preferia o “Café do Doutor” (cliente 1). Quanto a percepção de uma funcionalidade
refrente ao café, a cliente 2, assim como a maioria das entrevistadas, manifestaramse de maneira oposta a cliente 1, que consideram o café um estimulante. Disse que
não desperta direito sem tomar café! Sente que o “Café do Doutor” também tem
cheiro mais presente e que o “Café Três corações” está na mídia. Para ela o café
simboliza o dia a dia. Durante a semana usa o solúvel “Três Corações” misturados
ao leite. Nos fins de semana, em casa ou no sítio usa o “Café do Doutor” tradicional
torrado e moído, bebido puro (cliente 4).
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A entrevistada de número 6 exprimiu que toma café três vezes ao dia, após as
refeições, além de ter uma recomendação médica o que denota o reconhecimento
de um benefício funcional. Destacou ainda o benefício experiencial de fazer café,
para ela o bom do café está em prepará-lo. Ela ainda destacou situações e
contextos diferentes para o consumo como motivo de compra, ela Compra café pra
casa e pra loja do marido. Também salientou um benefício de simbólico, que Aaker
(2007) classifica como benefício de autoexpressão, quando disse que seu café é
muito elogiado pelas pessoas de casa e amigos (cliente 6).
A cliente 7 acredita que o café é benéfico a saúde e ressalta que compra o “Café do
Doutor” a mais tempo, mas está começando a comprar também o “Três Corações”.
Ela fica sem comer, mas não fica sem café! Na sua percepção, os cafés de
antigamente eram melhores e rendiam mais e que hoje a qualidade e rendimento
estão variando muito, mesmo nas marcas usuais de sua preferência. Ela acredita
que isso pode ter relação com a colheita e moagem. Para ela todo brasileiro toma
café e não conhece uma dona de casa que não saiba prepará-lo (cliente 7).
As entrevistadas 8, 9, 13, 18 e 20 também expressaram que consideram o café um
estimulante, destacando mais uma vez um benefício funcional. A cliente 9 acha que
o café das duas marcas são bem cheirosos e que o “Três Corações” é mais
marcante. Disse ainda que o Café do Doutor não está premiando como antes e que
o café trás reconhecimento e as pessoas valorizam as marcas boas. A cliente 12
sempre oferece café às suas vizitas em vez de refrigerante, isso mostra que ela
considera o café um produto mais adequado a este contexto. Para ela o café
alimenta o que aponta para um benefício funcional, ela tem percebido que o “Café
do Doutor” às vezes falta nas gôndolas dos grandes supermercados, o que pode
sinalizar uma menor habilidade da empresa em controlar sua distribuição.
A cliente 13 discorreu sobre a percepção do “Café Três Corações” estar na Rede
Globo, ser famoso, requintado e dar prêmios e também sobre as premiações do
“Café do Doutor”, o que reforça a questão das ações de comunicação e promoção.
Disse que sua vizinha ganhou um forno de micro-ondas, mas não expressou quando
isso aconteceu. Disse ainda que toma café até cinco vezes ao dia e também que
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seu café é bastante elogiado, o que para ela parece ser um ganho emocional, de
autoexpressão e reconhecimento.
Para a cliente 17 o café melhora sua capacidade de leitura, além de trazer prestígio
(cliente 17). Para a cliente 18 o café é um tônico, o “Café do Doutor” tem cheiro mais
presente, é mais amargo e rende mais. A cliente 20 ressaltou um benefício
experiencial, afirmando que tem muito prazer em beber e preparar um café de boa
qualidade. Sente que o “ Café Três Corações” possui um aroma naturalmente mais
adocicado. Disse ainda que seu sogro é médico e elogia muito seu café e que ele
tem preferência pelo “Café do Doutor”. Contou que às vezes brinca, não contando
qual marca está na garrafa, mas que ele sabe distinguir as marcas (cliente 20).
Quadro 6 – Relação entre Benefícios e atributos identificados entre as marcas
Benefícios

Atributos
Cafeína Tradicional

Extra Forte

Embalagem

Preço

Funcionais
Alimenta
Desperta
Benéfico à saúde

*1e2

*1e2

*1e2
*1

*1e2
*1

*1e2
*1e2

Experienciais
Sabor e Aroma
Sabor remanescente na
boca por mais tempo
Maior conservação do
produto
Maior duração do sabor e
aroma após o preparo
Comunicação na mídia

*2
*1

*1

*2

*2

*2

Simbólicos
Sociabilidade
*1e2
*1e2
*1e2
*1e2
Identificação com o grupo *1e2
*1e2
*1e2
*1e2
Identificação
com
a
*1
*1
*1
história local
Reconhecimento/
*1e2
*1e2
*1e2
prestígio
Valor
Adaptado de Tavares (2008). Gestão de Marcas. Construindo Marcas Fortes.
1* “Café do Doutor”
2* “Café Três Corações”

*1e2
*1e2

As donas de casa têm percebido inúmeros benefícios associados ao consumo do
café. Os atributos dos cafés são muitas vezes percebidos como benefícios ligados à
saúde, disposição, trabalho, economia e socialização. Elas atribuem valor às marcas
que percebem como tendo qualidade superior e com base nisso, percebem o preço
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como justo. Em alguns casos percebem as promoções como benefícios que as
marcas propiciam, muitas das entrevistadas, na hora da compra, decidem pela
marca que está em oferta ou que esteja realizando alguma premiação, por exemplo.
O levantamento sinalizou que as clientes estão percebendo quando uma marca
deixa anunciar ou de promover seus produtos e consideram isso negativo.
A comunicação e propaganda foram citadas por sete das entrevistadas. Também a
questão da localidade, um atributo extrínseco, ligado ao regionalismo relacionado a
identificação com as pessoas e a comunidade local. Pode-se concluir que as marcas
de café contribuem para sua expressão pessoal, levando ao reconhecimento e
prestígio no desempenho de seu papel social. Esses benefícios ajudam a criar e
reforçar o posicionamento pretendido pelas marcas. Mas muitas das expectativas
dos clientes referentes a esses benefícios podem sofrer modificações ao longo do
tempo, o que denota que a ação de monitorá-los é importante.
4.4 Percepções das consumidoras quanto às associações de marca
Nesta etapa do levantamento foi perguntado às clientes a que elas associavam às
referidas marcas com relação à memória e lembranças que essas despertavam. As
associações são um importante elemento para a formação do posicionamento da
marca. Para Tavares (2008) as associações à empresa, como reputação e
credibilidade são, por exemplo, mais resistentes a ataques da concorrência. E uma
associação à localidade, por exemplo, decorre da popularidade, notoriedade,
vantagem ou know-how de uma cidade, região ou país, desenvolveu em
determinada atividade econômica.
Minas Gerais e algumas de suas regiões são reconhecidas por ter cafés de alta
qualidade, as marcas locais possuem identidade e são valorizadas por isso. Para
Aaker (2007) a vinculação local para uma marca será eficiente se um dos elementos
do programa de marketing do concorrente for insensível, indiferente ou mesmo
ofensivo aos sentimentos locais. A origem de uma marca, que busca reforçar seu
posicionamento e com base nisso, para ser percebida com forte associação local,
pode resultar na melhor compreensão das necessidades e atitudes da localidade e
em esforços mais eficientes para implementação da identidade e posicionamento de
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marca. Aaker (1991) aponta que as associações podem fornecer um motivo
específico para o consumidor comprar determinada marca. Muitas associações
destacadas pelas consumidoras foram coerentes com as abordagens referentes às
associações a localidade, qualidade, entre outras. As percepções de algumas
clientes, quanto a esses pontos foram parecidas, quando não, iguais.
Quadro 7 Percepções referentes às associações
Associações
Associações
Primárias

Associações
Secundárias

Café do Doutor
Sabor e Aroma mais intensos

Café Três Corações
Sabor e aroma mais suaves,
característicos.

Maior Rendimento

Menor rendimento

Após uma a duas horas na
garrafa ainda está um bom
café.

Na garrafa perde o gosto
mais rápido.

Família

Família

Trabalho

Trabalho

Tradição e requinte

Requinte

Produtor/ Empresa local

Empresa nacional

Localidade/ regionalismo

Marca mais famosa

Experiência com a marca
(positiva)

Experiência com a marca
(positiva)

Menos presente na mídia

Muito presente na mídia (TV,
rádio, etc.)

Preço Premium = Qualidade

Preço Premium = Qualidade
e fama

Para a cliente 1, o “Café do Doutor” é mais forte, no caso do “Três Corações” ela
percebe menos o sabor, diz que ele é mais fraco e quando compra já espera isso.
Ela associou o café a uma memória de infância, sua mãe lhe dava café como
remédio para bronquite. Ressaltou que seu sogro também tomava o “Café do
Doutor”, e que essa marca a faz lembrar-se da família (Cliente 1). Na opinião da
cliente 2 o “Café do Doutor” possui sabor mais forte e o “Três corações” cheira mais
(cliente 2).
A cliente 13 associa primariamente o “Café do Doutor” a cheiro e sabor mais
marcantes. Diz que o “Café Três Corações” rende bem, mas é um café menos
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marcante, mais suave. Com relação às memórias, ela percebe que o “Café do
Doutor”, no passado, estava mais presente em eventos, concursos, reuniões nas
associações, mas que hoje está menos presente. Percebe a forte presença do “Café
Três Corações” na mídia, na TV e em pontos de venda e que apresenta mais
variedade de produtos. A cliente 4 percebe que o “Café do Doutor” tem poucas
opções e que o “Três Corações” tem variedade de sabores, tipos e embalagens
(cliente 4)
Para a entrevistada número 5, o “Café Três Corações” tem mais cheiro. Contou que
seu antigo patrão dizia que café tem que ser do “Doutor”: Ele bebia qualquer tipo,
desde que fosse do “Doutor”. Ela atualmente leciona e diz que na sala dos
professores não falta café, na sua escola sempre tem o “Café do Doutor”, que vem
discriminado na lista de compras da escola. Disse ainda que os solteiros sempre
tomam café da manhã na escola (cliente 5). Para a cliente 10 o “Café do Doutor”,
também tem sabor mais presente, mais forte e amargo e o “Café Três Corações” é
um café mais fino, mais suave. Em sua opinião, ambas as marcas a faz lembrar
muito da família. Ela valoriza o produto, e lembrou que seus pais gostavam muito de
café e que a família, tem mais experiência com o “Café do Doutor”. Expressou ainda
que antigamente seus familiares usavam café de fazenda, sem marca, moído na
hora (Cliente 11).
A cliente 12 também considera que o “Café do Doutor” gera um café mais amargo,
como os cafés de antigamente e o “Café Três Corações” é uma bebida mais
palatável, mais leve. Para ela as marcas fazem lembrar as amigas e do meu marido
(cliente 12). Na percepção da cliente 14 o “Café do Doutor” rende mais, é mais
econômico. O “Três Corações” tem sabor melhor, superior. E tem conhecimento que
o “Café do Doutor” é da cidade de Inhaúma da fazenda do Dr. Flávio Gutierrez
(cliente 14). Para a cliente 16 o “Café do Doutor” tem cor e sabor mais intensos.
Percebe a marca “Três Corações” com mais opções de embalagens. E salientou que
quando viaja, para longe, leva a opção embalada a vácuo da marca. Disse ainda
que suas tias só compram o do “Café do Doutor”, ela aprendeu a fazer café com
elas. No seu escritório só servem “Café do Doutor” (cliente 16).
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A cliente 18 associou o café a família e ao trabalho.. Disse ainda que bebe muito café
quando está trabalhando. Quando pensa no “Café do Doutor” lembra-se
lembra
dos pais, da
família e de quando era comum todos se reunirem nos finais de semana. Quando
pensa no “Café Três Corações” vem-lhe à mente seu slogan – O amor está no ar.
Isso a faz lembrar-se
se do cheiro do café em casa, da hora do preparo, do sentimento
de união com a família e amigos. Na sua percepção o “café Três Corações” está
presente nos bons restaurantes da cidade (cliente 18). A cliente 19 reconhece o
“Café do Doutor” como tradicional da região. O “Café
afé Três Corações” a faz lembrar
requinte, para ela é uma marca mais refinada (Cliente 19). E para a cliente 20 as
duas marcas lembram amizade e família. Para ela o “Café do Doutor” representa
volta ao passado. Percebe o “Café Três
Três Corações” como mais famoso e o “Do
Doutor” como mais antigo e tradicional (cliente 20).

Grafico 6 - Associações quanto desempenho/ rendimento x Percepção das
consumidoras

Café do Doutor
Café Três Corações

7
12

Não vê diferença

1

Gráfico 7 - Associação a uma bebida de sabor e aroma mais fortes x Marcas

Café do Doutor

6

Café Três Corações

3

11

Não fez asociação

98

Gráfico 8 - Marca e variedade x associações

Café do Doutor
Café Três Corações

7

1
12

Não fez associação

No levantamento realizado, foi possível identificar que onze clientes associam o
“Café do Doutor” a um produto que tem por resultado uma bebida com sabor e
aroma mais intensos e presentes. A maioria das clientes
clie
percebe e associa à marca
“Três Corações” maior variedade de produtos. A associação à localidade e ao
produtor do “Café do Doutor” foi destacada por 13 das entrevistadas com uma
conotação regionalista e mesmo histórica,
histórica memorável.
É interessante destacar que muitas clientes associam o “Café Três Corações” à
cidade de Três Corações, Minas Gerais, quando na verdade é uma marca originária
da cidade mineira de Santa Luzia, que se associou a um grupo de Fortaleza.
Conforme destacado por algumas das entrevistadas,
entrevistadas, a notoriedade do “Café do
Doutor” teve origem na atividade empreendedora de seu proprietário Dr. Flávio
Gutierrez, para algumas, um empresário de sucesso,, intelectual e figura notória da
região. Ass expectativas das consumidoras com relação à qualidade dos produtos
são
ão associações que elas realizaram com as marcas.
Ao “Café Três Corações” foram associados
associa
principalmente, a forte relação com a
mídia, a presença em veículos de massa, requinte, entre outros. Todas as
entrevistadas pensam que a relação custo x benefício,
cio, para ambas as marcas, é
boa. Elas
as percebem as duas marcas como as mais caras vendidas na cidade, mas
destacaram a qualidade e a experiência com as marcas como positivas.
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4.5 Percepções das consumidoras quanto à Distinção das marcas
Nesta etapa buscou-se identificar quais são os pontos ou aspectos únicos,
percebidos pelas clientes, referentes às marcas e suas ofertas. Dessa forma, quanto
à distinção, foram destacados os fatores que, enquanto dimensões levantadas, são
considerados como aspectos distintivos e decisivos no processo de escolha das
consumidoras.
Quadro 8 Percepções referentes aos elementos relativos à distinção
Café do Doutor

Café Três Corações

Tem sabor mais forte e rende mais

É um café mais requintado e refinado

Deixa o sabor de café na boca por mais tempo

Maior variedade de ofertas

Marca Local reconhecida

Marca Nacional

Mais antigo/ tradicional

Embalagens

Atendimento ao cliente (0800)

Maior destaque e espaço nas gôndolas de
supermercados

História da empresa, fundador e da marca
guarda identidade com a cultura das pessoas
da cidade e com sua própria história.

Impressa nos uniformes dos funcionários de
alguns supermercados

Famosa (muito famosa)
Possui slogan
Realiza mais promoções, estando presente em
mídias de massa.

Quando perguntado às clientes, qual(is) o(s) aspecto(s) único(s) elas consideram
que cada marca possui, foram obtidas respostas como: O “Café do Doutor” é
tradicional da cidade e o “Três Corações” está na Globo (cliente 2). Vejo com
frequência os uniformes dos funcionários dos supermercados com a marca “Três
Corações”. Minha mãe e minha família estão comprando o “Café Três Corações”
(cliente 4). O “Café Três Corações” é um café bom, normal. O do “Doutor” deixa o
gosto de café na boca e cheira mais (cliente 10). Qualidade. O “Café do Doutor” não
é um café ralo, ele dá sabor, rende e é mais forte, tanto o tradicional quanto o
extraforte (cliente 11). O “Café do Doutor” estava presente em muitos eventos, em
exposições, concursos, etc. O “Café Três Corações” é conhecido no estado inteiro
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(cliente 13). O “Café do Doutor” é da região de Inhaúma, rende mais e é mais
econômico. O “Café Três Corações” tem sabor muito bom, superior (cliente 14).
A cliente 9 sinalizou confiança em sua relação com a empresa, quando disse que já
ligou para o serviço 0800 do “Café do Doutor” e que teve sua solicitação atendida
(cliente 9). Mais uma vez a cliente 16 expressou que o “Café do Doutor tem uma
história mais destacada, ligada a cultura e tradição e que o “Café Três Corações”
está na Rede Globo (cliente 16). Para a cliente 17 o ponto de diferenciação do “Café
do Doutor” está em seu sabor único e O “Três Corações” tem mais produtos, nas
prateleiras é o mais visível e suas embalagens são as mais bonitas (cliente 17). Para
a cliente 18 o slogan – O amor está no ar – do “Café Três Corações” representa o
sentimento de união e ele está presente nos bons restaurantes da cidade (cliente
18). Para a cliente 19 a distinção marcante do “Café do Doutor” é sua tradição na
região. E para

“Café Três Corações” o destaque está na sua percepção de que é

uma marca mais refinada, requintada e tem embalagem a vácuo (cliente 19). A
entrevista de número 20 finalizou a entrevista dizendo que o “Café Três Corações” é
mais famoso e o do “Café do Doutor” mais antigo e tradicional (cliente 20).
Em síntese, quando perguntado às entrevistadas quais os pontos mais importantes
que consideram na hora de comprar café, foram destacados: qualidade, sabor, a
marca e a propaganda e publicidade. Outros pontos foram citados, mas com menor
ênfase e frequência como: descontos (oferta do dia entre as marcas já conhecidas),
preço, solicitação de terceiros, variedade, o aspecto da embalagem (boas
condições, sem amassados, marcas ou arranhões), as condições do local de
compra, a disponibilidade de tempo e conhecer a procedência.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Pontos mais importantes na hora de
escolher o café

Qualidade - 15

Marca - 16

Publicidade e
Propaganda - 7

Gráfico 9 – Pontos mais importantes destacados pelas clientes para a escolha de café.
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Com relação à preferência por uma das duas
duas marcas pesquisadas chegou-se
chegou
ao
seguinte resultado apresentado no gráfico 10.

Gráfico 10 - Marca preferida na opinião das entrevistadas

Café do Doutor
Café Três Corações

2
7

11

Ambas

Quadro 9 – Quadro Sinótico
Escopo da Marca

Café do Doutor

Café Três Corações

Tradicional/ Extra Forte/
Solúvel
Maior variedade/ a vácuo/
vácuo
tamanhos/ etc.

Características


Tipos de cafés/ variedade

Tradicional/ Extra Forte



Tipos de embalagens

Almofadada



Sortimento de produtos
(filtros, capuchinos, etc.).
Aroma/ sabor

Menor variedade

Maior variedade

Mais Intenso

Menos Intenso



Atributos Intrínsecos e
Extrínsecos


Embalagem/ opções,
facilidade de manuseio
acondicionamento e preparo.

Um tipo de embalagem. Não
apresenta mais a história da
marca e da Fazenda do Dr.
Flávio Gutierrez – Município
de Inhaúma

Mais opções de embalagens.
Possui embalagens
comemorativas.



Durabilidade/ conservação

Menor conservação

Maior conservação (Vácuo)






Empresa/ Fabricante
Origem do produto
Origem da marca
Locais de venda e acesso
(conveniência)

Local/ pequena empresa
Associam a Inhaúma
Têm conhecimento
Presente também nos
pequenos comércios e
periferia



Preço

Premium da categoria

Nacional/ grande empresa
Nacional
Não têm conhecimento
Não sabem a origem
Supermercados,
estabelecimentos melhores.

Premium da categoria
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Benefícios


Funcionais:

Alimenta, desperta, ativa a
memória, faz bem a saúde

Alimenta, desperta, ativa a
memória, faz bem a saúde



Experienciais:

Rende mais/ sabor e aroma
mais marcantes. Duração do
sabor e aroma na garrafa por
mais tempo. Sabor
remanescente duradouro.

Anuncia em grandes
veículos. Realiza mais
promoções



Simbólicos:

Remete a memórias de
infância, da região, de sua
origem. Identificação com a
história local. Sentimento de
pertencimento

É encontrado em
estabelecimentos mais bem
conceituados de maior status

Sabor e aroma mais intensos

Sabor e aroma mais suaves,
adocicado

Associações


Primárias:



Secundárias:

Rendimento/ economia

Tradição

Requinte/ sofisticação

Empresa Local

Empresa Nacional

Regionalismo

Fama
Forte presença nos veículos
de comunicação. Canal de
Televisão muito percebido.

Preço Premium = Qualidade

Preço Premium = Qualidade
e fama

Sabor mais intenso

Mais requintado, sofisticado

Rendimento

Embalagens

Sabor remanescente mais
duradouro

Espaço destacado nas
gôndolas de supermercados

Marca local reconhecida

Presente nos uniformes de
funcionários de
supermercados

História da empresa, do
fundador e da marca guarda
identidade com a cultura das
pessoas, da cidade e com
memórias pessoais.

Famosa

Distinção


Motivo determinante da
compra

Slogan
Presença em veículos de
massa
Realiza mais promoções
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Os elementos identificados e destacados, no levantamento das entrevistas e no
tratamento dos dados, destacaram os posicionamentos das duas marcas de café
pesquisadas na perspectiva das consumidoras. As clientes possuem experiência
com as marcas, mas não deixam de avaliá-las, seja pelo desempenho e qualidade
das ofertas em si, por seus atributos intrínsecos e extrínsecos, pelos benéficos que
percebem e valorizam, também através das associações que realizam com os
produtos e pelas relações emocionais e simbólicas que as duas marcas
proporcionam.
Os benefícios experienciais e simbólicos, citados com frequência, também foram
aferidos de valor pelas clientes, que associaram a marca a outras informações na
memória que não aquelas ligadas diretamente ao desempenho do produto. Muitos
dos depoimentos também destacaram a percepção de valor pelas clientes quanto
aos elementos relacionados às características, atributos e benefícios, associados
pelas consumidoras, diretamente ao desempenho dos produtos. Em síntese, foram
identificados nas entrevistas, elementos relacionados e também não relacionados,
diretamente ao desempenho do produto. O levantamento sinalizou que ambas as
categorias estão fazendo parte do conjunto considerado pelas clientes na hora de
decidir entre uma marca e outra.
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5 Conclusões, limitações e sugestões para novas pesquisas
5.1 Conclusões
Os resultados da pesquisa mostraram por meio da metodologia de posicionamento e
escopo da marca, que muitos elementos, como as características dos produtos,
seus atributos, as embalagens, as experiências com a marca e a empresa, as ações
no ponto de venda, preço, promoções, entre outros, são percebidos e estão sendo
avaliados pelas consumidoras, que expressaram diferentes considerações quanto a
estes. Muitas das percepções podem ser tidas como compartilhadas, o que sinaliza
maior relevância quanto a alguns desses elementos. Alguns foram avaliados como
de maior prestígio ou valor. Outros são esperados, como a qualidade associada ao
preço e à experiência com as marcas, outros ainda, foram tidos como indesejados.
As clientes estão percebendo as modificações e inovações relativas aos produtos,
às marcas, as embalagens e outros componentes, comparando e atribuindo valor à
estética, variedade, logotipo e slogan. Mostram-se dispostas a terem experiências
com mais de uma marca, algumas possuindo o hábito de variar entre as duas
marcas de café, mesmo quando ambas estão disponíveis no ponto de venda onde
costumam fazer suas compras. As clientes demonstraram estar atentas e possuir
opinião quanto ao sabor, aroma e resultado dos cafés enquanto bebida,
expressando interesse, expectativas e preocupação quanto às características e aos
atributos intrínsecos dos cafés que estão consumindo.
Consideram como benefício e associam às marcas, o maior ou menor grau de
diversificação de produtos e tipos de café. Algumas clientes disseram não considerar
o preço como elemento relevante na hora da compra, outras consideram que as
promoções e descontos pesam na hora de decidir entre uma ou outra marca, mas
todas associaram o preço mais caro das marcas pesquisadas à qualidade superior e
a boa procedência. As clientes estão de olho no desempenho funcional dos produtos
e associam as marcas ao sabor, aroma, rendimento, maior conservação do produto
e duração do sabor após o preparo da bebida e a permanência do sabor na boca
após o consumo do café, destacado como benefício experiencial. Outras percebem
as mudanças na constituição do produto, que antigamente consistia num pó mais
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fino e escuro. E outras associam empresas menores a produtos menos
industrializados e melhores.
As clientes associaram as marcas e o consumo do café, em grande parte, à família,
trabalho, desempenho, à saúde, ao descanso, prazer, socialização, amizade e dia a
dia. Também estão associando as marcas a localidade, tradição, história, a fama e
presença na mídia. Algumas destacaram que os amigos de Belo Horizonte quando
as visitam em Sete Lagoas elogiam o “Café do Doutor” que estes não têm acesso na
capital. A maior parte das clientes tem conhecimento da origem do “Café do Doutor”
e do nome de seu fundador e também valorizam a marca por isso, expressando a
relação que possuem com ela, através de memórias, histórias, referências a
familiares e outras pessoas, que também consomem ou consumiam os produtos
dessa

marca.

Algumas

clientes

associaram

o

“Café

Três

Corações”,

equivocadamente à cidade de Três Corações, Minas Gerais, o que denota
importância a essa categoria de associação para as marcas de café. E muitas
consideram que o preço alto pode ser resultado da notoriedade ou fama da marca.
Através da pesquisa, pôde-se concluir que uma marca local precisa enfatizar a
tradição, a história, sua origem, valorizando os benefícios em grande parte
simbólicos e associações que remetam a cultura e identidade locais, o que implica
num apelo à memória, as emoções e a um contexto particular. Já as marcas
nacionais, podem invocar questões de cunho universalista como sabor, aroma,
tecnologia, inovação e qualidade, mas não podem invocar apelos locais e nem
associações particulares referentes a esses nichos de mercado. O “Café Três
Corações” possui um posicionamento mais voltado a uma identidade cosmopolita,
arrojada, presente na mídia e também associada ao afetivo, ao lar e a família. As
duas marcas, possuem identidades distintas e na região onde o estudo foi
desenvolvido, a disputa entre as essas duas marcas está ocorrendo, dentre outros,
com base nas diferenças de seus respectivos posicionamentos sustentados pela
identidade de marca.
O “Café do Doutor” que possui um posicionamento de cunho local está associado,
também, a questão da celebridade ou pessoa, no caso o Dr. Flávio Gutierrez
fundador da marca e personalidade de prestígio da região, havendo inclusive uma
106

fundação prestigiando-o, o ICFG (Instituto Cultural Flávio Gutierrez). O Café do
Doutor é uma marca que para defender seu nicho atendido, seu marketing share,
precisa apoiar-se principalmente nesses elementos. Seu posicionamento é
sustentado em grande parte por suas associações secundárias, que para o mercado
local em que atua, possui significado e relevância conforme destacado pelas
entrevistadas. Foi possível identificar que essas associações referentes ao Café do
Doutor, foram facilmente lembradas pelas consumidoras, pois possuem elementos
particulares, únicos, que a marca possui e de uma forma ou de outra, foram
absorvidas em seu posicionamento.
A pesquisa reforçou muitos desses aspectos, como o significado do hábito de beber
café, que reflete na vida social, nos papéis desempenhados pelas pessoas em
situações e contextos definidos, que devem ser compreendidos pela empresa para
atuar junto aos públicos escolhidos por ela. Na perspectiva das empresas menores,
que não possuem o poder dos grandes grupos varejistas massificados,
provavelmente a melhor estratégia passe pelo desenvolvimento e melhoria
continuada, da capacidade de aproximar mais do cliente, descobrir o que é mais
relevante para ele e se especializar no atendimento das necessidades específicas
de desses nichos locais.
Pode-se concluir que isso reforça a importância de se considerar a perspectiva do
consumidor para o desenvolvimento e manutenção dos produtos, das marcas e das
estratégias empresariais. Aí está grande parte dos subsídios para a adequação,
comunicação e posicionamento dos produtos e marcas no mercado. Na perspectiva
do varejo competitivo, o posicionamento é notadamente a ação para se criar a
imagem de marca e se diferenciar das marcas concorrentes com base nas
características, atributos, benefícios e associações, sendo um elo entre o
consumidor e a marca, servindo como referência para comparações na hora da
decisão. Estes elementos podem ser identificados e trabalhados pela empresa para
se criar propostas de valor, baseadas nas percepções, necessidades e desejos de
seus clientes alvo.
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Com o levantamento das percepções das consumidoras, pode-se identificar muito
do que elas estão valorizando com relação às marcas de café, o que levou ao
alcance dos objetivos propostos na pesquisa. Assim, foi possível a comparação do
posicionamento, das duas marcas estudadas, na perspectiva dos consumidores. O
estudo reforçou que o posicionamento precisa assumir um significado único diante
da escolha do mercado-alvo. Isso chama atenção para os significados e sinais que a
marca emana, pois mesmo consumidores com aparentemente o mesmo gosto
compram marcas diferentes, por causa das diferentes percepções dos vários níveis
de atributos da marca ou do conjunto considerado para sua escolha. Identificar quais
elementos representa valor para os clientes e estão tornando a marca mais valiosa e
distinta, identificar quais elementos estão pesando mais na hora de sua escolha, é a
ação que possibilita a criação de um posicionamento consistente para a marca e
suas ofertas.
O posicionamento precisa ser visto enquanto processo social, estratégia e como
recurso analítico e de decisão. Zelar pela qualidade do produto e pela honestidade
da marca é sinônimo de respeito às pessoas, aos consumidores. O posicionamento
de uma marca visto sob esta ótica é o passo fundamental para a construção de uma
marca “sólida” e de reputação, que será resultante da percepção da identidade, do
posicionamento e da qualidade das relações da empresa com seu público ao longo
do tempo. Essa visão é reforçada quando Tavares (2008) diz que os consumidores
valorizam as marcas e pagam mais caro por aquelas capazes de cumprir, manter e
melhorar a qualidade de suas ofertas, serviços e de sua relação com os clientes.
Considerar a opinião, a cultura, o contexto e as necessidades dos consumidores,
significa respeitar o ser humano, considerando o que para ele é mais importante.
Na pesquisa, fundamentada na metodologia de posicionamento e escopo da marca
de Tavares (2008) foi possível identificar que são nítidas as opiniões e muitas das
percepções dos consumidores acerca dos elementos que cercam e compõe a marca
e as ofertas de uma empresa. As ações promocionais, a composição dos produtos,
a comunicação de seus atributos e benefícios ajudam a formar o posicionamento da
marca e podem impactar positiva ou negativamente a percepção dos clientes acerca
das ofertas da empresa e sua marca. Mas em outros casos, essas percepções se
mostram de modo mais sutil, ou mesmo subentendidas, como sinais ou pistas,
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benefícios e associações mais ligadas às emoções, memórias e rituais. Estas pistas
precisam ser pesquisadas e avaliadas em maior profundidade para a compreensão
e entendimento do que está sendo, do que foi e do que poderá se tornar valor para o
cliente. Destacada a importância do estudo dos elementos para a arquitetura,
criação e manutenção do posicionamento de marcas são bastante adequadas as
seguintes afirmações de Tybout e Calkins (2006) que salientam: ao lidar com a
mídia, a empresa deve conservar-se no anonimato até estar pronta para expor-se. O
objetivo considerado não pode ser a publicidade em si, mas a publicidade para
conquistar uma posição única na mente das pessoas.
5.2

Limitações da pesquisa e sugestões para novas pesquisas

O mercado em constante transformação, o crescimento dos grandes grupos de
varejo, o surgimento e declínio de uma enormidade de número de marcas, o
desenvolvimento

econômico

e

social,

vêm

resultando

na

mudança

de

comportamento, das relações de mercado e de paradigmas. Para Morgan (1979)
um paradigma pode ser visto sob três níveis diferentes: no nível filosófico, em que é
visto para refletir convicções básicas sobre o mundo; no social, onde é usado para
fornecer diretrizes sobre como o pesquisador deveria conduzir seus esforços e no
nível técnico, onde o paradigma é usado para especificar os métodos e as técnicas
que idealmente deveriam ser adotados ao se conduzir uma pesquisa.
Por exemplo, o VALS (valores, atitudes e estilos de vida) estudo voltado ao
comportamento do consumidor, sinalizou que as pesquisas, para continuarem
coerentes

com

as

mudanças

e

substituições

de

paradigmas

ocorridos

mundialmente, deveriam deixar de se concentrar em apenas um ou dois critérios
(por exemplo, renda e idade). O VALS sugere que as pesquisas voltadas à
segmentação e pesquisa de mercado, podem adotar uma concepção pluralista. No
caso do VALS, os valores que a pessoa mais preza (Values), suas atitudes (A) e
estilo de vida dessa mesma pessoa (life style).
A delimitação explica como o escopo do estudo está focado em comparar o
posicionamento das marcas. Mas as entrevistas limitadas às clientes de um
determinado perfil e a um reduzido número de indivíduos, restrita a um número de
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vinte entrevistadas, dado a complexidade e variedade das informações levantadas,
implica que nesse caso, a investigação realizada não permite generalizações, devido
ao tamanho e estruturação da amostra.
Uma metodologia como a de Tavares (2008), pode ser aplicada em pesquisas de
naturezas qualitativas e quantitativas, combinadas ou não, para se alcançar
resultados passíveis de serem generalizados como ocorre com o estudo VALS,
derivado inicialmente de uma base teórica dos trabalhos de Maslow (1954) e que
vem sendo aplicado e adaptado para prever o comportamento do consumidor.
Neste estudo, ao se analisar os dados coletados ficaram destacados os elementos
percebidos e valorizados pelos clientes relacionados às duas marcas, ou seja, os
componentes relevantes para a construção do posicionamento, contribuindo para a
linha de pesquisa. Mas o desenvolvimento dos estudos, considerando as diferentes
percepções dos diferentes atores de mercado, referentes ao escopo da marca,
certamente, irão enriquecer futuros trabalhos. Para isso é importante incluir as
perspectivas dos colaboradores, intermediários, líderes de opinião, acionistas, entre
outros, minimizando as diferenças entre realidade e visão, entre o real e o ideal. O
uso de outros tipos de questionários e instrumentos fundamentados na escala Likert,
por exemplo, podem ser úteis para se estudar os elementos mais subjetivos,
simbólicos, referentes a cultura, aos valores e crenças relacionados às marcas, às
relações de consumo, etc.
O emprego combinado de duas metodologias, como a de Tavares (2008) e Kapferer
(1992) também pode ser uma estratégia metodológica bastante eficaz para os fins
de pesquisas neste campo. A aplicação junto a empresas prestadoras de serviços,
de bases tecnológicas, de bens industriais. Às estratégias de gestão de produtos e
extensão de linhas e de marcas, a empresas sem fins lucrativos. Assim como a
questões relacionadas ao uso de marcas próprias de varejistas e a outras
relacionadas a estratégias de reposicionamento de marca, submarcas, entre outras,
podem e provavelmente serão contempladas no futuro, lançando mão das
metodologias de pesquisa em marketing e dentre essas, a metodologia de
posicionamento e escopo da marca de Tavares (2008).
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APENDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Perguntas para o roteiro da entrevista
P1. A) Quais as duas marcas de café a Senhora costuma comprar?

€ Café do Doutor
€ Café Três Corações
€ Outras _____________
B) Qual a preferida? _______________

P2. Com relação às características dos dois cafés, qual a sua opinião a respeito de:
A) Denominação: forte; extraforte; tradição; descafeinado.
B) Tipos de embalagem – almofadada e a vácuo
C) Opções de tamanho de embalagens, ou seja, peso líquido embalado.
D) Variedade de tipos de café – café instantâneo; torrado e moído e em grãos.
E) Opções de produtos (outros produtos além dos cafés – capuchinos, coadores, filtros de
papel, etc.).

P3. Com relação a outros pontos, chamados de atributos, o que a Senhora pensa sobre:
A) Embalagens (Beleza-design, acondicionamento, conservação, informações sobre o produto,
etc.).
B) Formas e facilidade no preparo.
C) A Senhora conhece a origem das marcas em questão
D) Qual das duas marcas é mais fácil de encontrar para comprar? (maior disponibilidade em
diferentes e variados pontos de venda)
E) Preço

P4. Com relação aos benefícios que a Senhora procura quando compra uma das duas marcas de
café, o que considera mais importante quanto:
A) Funcionais
B) Experienciais
C) Simbólicos
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P5. A que a Senhora associa ao desempenho funcional do
A) Café do Doutor?
B) Café Três Corações?
* associações primárias (mais voltadas ao produto, seu uso, benefícios funcionais e experienciais).
P6. Em relação às associações mais voltadas às lembranças e memórias que a Senhora tem com
relação a cada uma das marcas, o que lhe remete cada uma das marcas?
* associações secundárias (mais voltadas à marca, cultura, benefícios simbólicos, fabricante, etc.).
P7. Qual (is) o(s) aspecto(s) único a Senhora considera que cada marca possui? Quais são os
diferenciais de cada marca, ou seja, pontos que fazem a marca distinta?

P8. Na hora de comprar café, quais são os pontos mais importantes que a Senhora considera para
sua escolha da marca?
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