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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo verificar a congruência entre o
posicionamento da marca de uma Instituição de Ensino Superior sob o ponto de
vista dos seus gestores e aquele percebido pelos alunos. Para responder a este
objetivo foi aplicado o modelo de escopo e posicionamento da marca (EPM) de
Tavares (2008). Este modelo procura avaliar as características, os atributos, os
benefícios, as associações e as distinções de uma marca. Para isso foram
escolhidos sete elementos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) que foram o
corpo docente, a grade curricular, a biblioteca, o laboratório de informática, o preço,
a localização e a sala de aula. Através dessa análise é possível a qualquer empresa
compreender o processo de escolha e promover a fidelização de sua clientela e se
diferenciar no mercado, promovendo sua distinção de maneira positiva frente aos
concorrentes. Isto se torna necessário, principalmente, por se tratar de um mercado
muito competitivo. Portanto as IES devem se preocupar em saber como posicionar
sua marca e fortalecê-la perante o mercado consumidor. A pesquisa desenvolvida
nesta dissertação tem natureza qualitativa, com abordagem exploratória. A unidade
de análise foi o curso de administração de uma Instituição de Ensino Superior,
localizada na região central de Belo Horizonte. A unidade de observação foi
composta por dois gestores da IES e por vinte alunos representantes dos diversos
períodos de curso. Como procedimentos de coletas de dados, a pesquisa contou
com duas fases: elaboração e aplicação dos instrumentos de coletas de dados. Nas
entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas na pesquisa e apresentadas nesta
dissertação, foram analisados as características, atributos, benefícios, associações e
distinções de diversos elementos da faculdade participante da pesquisa como sala
de aula, biblioteca, laboratórios de informática, localização, corpo docente, grade
curricular e preço. O método de análise utilizado neste trabalho foi a análise de
conteúdo. O resultado alcançado pela pesquisa mostra um alto nível de divergências
entre as percepções dos gestores e dos alunos em relação aos elementos
considerados na metodologia e aplicados na IES. Este trabalho teve como limitação
a utilização de um grupo de vinte alunos, representantes de suas turmas, de uma
única IES, o que impede a sua generalização.
Palavras-chave: marca, escopo, posicionamento e instituição de ensino superior.
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ABSTRACT

This study aimed to verify the congruence between the brand positioning of an
Institution of Higher Education from the viewpoint of management and the one
perceived by the students. To meet this purpose we applied the model scope and
brand positioning (EPM) Tavares (2008). This model seeks to assess the
characteristics, attributes, benefits, associations and distinctions of a brand. Were
chosen for this seven elements of a Higher Education Institution were the faculty,
curriculum, library, computer lab, price, location and class. Through this analysis is
possible for any company to understand the process of choice and promote loyalty
among its customers and differentiate themselves in the market, promoting their
distinctiveness in a positive way against competitors. This is necessary mainly
because it is a very competitive market. Therefore Higher Education Institutions
should worry about how to position your brand and strengthen it to the consumer
market. The research developed in this dissertation is qualitative with an exploratory
approach. The unit of analysis was the course of administration of a higher education
institution, located in downtown Belo Horizonte. The observation unit was composed
of two managers of Higher Education Institution students and twenty representatives
of the various periods of travel. As data collection procedures, the survey had two
phases: development and implementation of data collection instruments. In semistructured interviews carried out in the research and presented in this dissertation,
we analyzed the characteristics, attributes, benefits, associations and distinctions of
various elements of the faculty research participant as a classroom, library, computer
labs, location, faculty, grid curricular and price. The analysis method used in this
study was content analysis. The result reached by the survey shows a high level of
divergence between the perceptions of managers and students in relation to the
elements considered in the methodology and applied in the Higher Education
Institution. This study was limited by the use of a group of twenty students,
representatives of their classes, a single Higher Education Institution, which prevents
its widespread use.

Keywords: brand, scope, position and institution of higher education.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento na quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES) no
Brasil se expandiu a partir da política expansionista do governo federal estabelecida
a partir da publicação da lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB). Em Belo Horizonte na década de 1980 havia seis cursos de
graduação em administração, sendo cinco em Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas e um numa IES pública. Passados quase trinta anos, 29 IES oferecem o
curso superior em administração nesta cidade (INEP, censo educacional, 1991 2007).
Com este aumento, o mercado educacional tornou-se muito competitivo e
as IES têm que se preocupar com a qualidade de seus serviços prestados para
poder competir e sobressair-se. Assim, a instituição de ensino que pretende ser
reconhecida como diferenciada deve criar condições para que sua marca se
fortaleça perante o mercado consumidor.
Cobra e Braga (2004) entendem o serviço educacional como um ato ou
desempenho oferecido por uma parte à outra e seu desempenho é essencialmente
intangível. No caso das instituições de ensino, o produto é, na prática, um serviço.
Outro ponto relacionado a esta dissertação é o fato de que o setor de
serviços tem se mostrado cada vez mais primordial para a economia, crescendo em
importância e geração de renda. Dentro desta perspectiva, a gestão de serviços
deve estar relacionada ao estudo e gestão das marcas (branding), pois uma marca
forte agrega valor aos serviços. O termo branding pode ser entendido como um
conjunto de atividades que visa otimizar a gestão das marcas de uma organização
como diferencial competitivo.
Segundo Berry e Parasuraman (1992), a intangibilidade faz com que seja
mais difícil imaginar e desejar serviços, dificultando a consciência do cliente em
relação à marca. Tavares (2008) complementa a abordagem de que em serviços o
cliente reconhece a empresa por meio de sua marca que, para algumas situações, é
o nome de seu prestador.
.
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A marca na educação é um ativo intangível da organização. Pode ser uma
vantagem competitiva valiosa, pois a concorrência e a competitividade das
instituições de ensino superior brasileiras estão cada vez mais acirradas.
Uma lacuna existente no estudo das marcas é conseguir estabelecer uma
congruência entre as aspirações das organizações e o que é percebido pelos
consumidores. Diante dessa situação, este trabalho pretende cobrir o gap existente
entre a necessidade de criar e gerenciar uma marca forte, aliada à prestação de
serviços educacionais de uma Instituição de Ensino Superior. Desta forma, esta
pesquisa apresenta como questão norteadora a seguinte indagação:
Existe congruência entre o que é estabelecido pelos gestores de uma
Instituição de Ensino Superior em relação às características, atributos,
associações, benefícios e distinções de sua marca e o que é percebido1 por
seus alunos?
Para responder esta questão foi escolhido o modelo de escopo e
posicionamento de marcas (EPM) de Tavares (2008). O modelo EPM demonstra ser
flexível e tem sido aplicado a bens de consumo e varejo. Esse método procura
avaliar características, atributos, benefícios, associações e distinções da marca.
1.1 Justificativa
A pesquisa se justifica no meio acadêmico por se concentrar na aplicação
de um modelo teórico recente (TAVARES, 2008) e testar a metodologia de escopo e
posicionamento de marca (EPM).
Por se tratar de uma instituição de ensino, a pesquisa torna-se importante
para a sociedade, que poderá ter condições de ser atendida por um serviço
educacional mais consistente e adequado às aspirações do mercado. É importante
ressaltar que o modelo de escopo e posicionamento da marca (EPM) apresentado
nesse projeto foi desenvolvido por um autor brasileiro e, dada sua flexibilidade, pode
ser aplicado em organizações brasileiras estrangeiras, já que respeita a cultura e
particularidades da cada sociedade.

1

Berelson e Steiner (1964) citados por Kotler (2000, p. 195) definem: “percepção é o processo do qual uma
pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo.”
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Para a Instituição de Ensino Superior o trabalho é relevante pelo seu
ineditismo. Os resultados da pesquisa contribuem para que a IES possa posicionar
corretamente sua marca junto ao seu mercado-alvo de maneira estratégica.

1.2 Objetivo do estudo

Neste tópico serão apresentados o objetivo geral e os objetivos desta
pesquisa..

1.2.1 Objetivo geral
Verificar a congruência do posicionamento da marca de uma Instituição de
Ensino Superior sob o ponto de vista dos seus gestores e aquele percebido pelos
alunos.

1.2.2 Objetivos específicos
a) Identificar as características, atributos, benefícios, associações e
distinções da marca de uma Instituição de Ensino Superior de Belo Horizonte
propostas por seus gestores para seu posicionamento;
b) Identificar as características, atributos, benefícios, associações e
distinções da marca de uma Instituição de Ensino Superior de Belo Horizonte
percebidas por seus alunos;
c) Comparar o nível de congruência nas cinco dimensões do modelo de
Escopo e Posicionamento de Marca - EPM – (Tavares, 2008) de acordo com a visão
dos gestores e aquela percebida pelos alunos de uma Instituição de Ensino
Superior.
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1.3 Delimitação da pesquisa
A pesquisa será realizada com os gestores e alunos do curso de
graduação em Administração de uma Instituição de Ensino Superior particular de
Belo Horizonte, Minas Gerais.

1.4 Estrutura do trabalho
A dissertação foi desenvolvida em 5 capítulos. O primeiro compreende a
introdução, questão norteadora, justificativa, objetivos, delimitação da pesquisa e
estrutura. Este capítulo buscou passar uma visão geral deste trabalho e de como
contextualizá-lo no ambiente educacional.
No capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura, a qual buscou
embasar este trabalho para responder os objetivos propostos e o modelo adotado na
pesquisa. Este capítulo foi dividido em: origem das marcas, conceitos, gestão de
marcas, relações entre o valor da marca na perspectiva da empresa e do
consumidor, identidade,
O capítulo 3 apresenta o modelo de escopo e posicionamento da marca
(EPM) desenvolvido por Tavares (2008)
O capítulo 4 aborda a metodologia utilizada na pesquisa.
Já o capítulo 5 apresenta e discute os resultados, os dados e as análises
da pesquisa, auxiliando o alcance dos objetivos propostos e respondendo a questão
norteadora.
No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho, as limitações e
as sugestões para futuras pesquisas.
Ao final seguem-se as referências estudadas para a realização deste
trabalho e o apêndice com o roteiro da pesquisas com os gestores e alunos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo se destina a revisão da literatura e visa embasar este
trabalho de pesquisa para responder sua questão norteadora e alcançar seus
objetivos.

2.1 Origem das marcas
A origem das marcas é tão antiga quanto a história da humanidade. Knapp
(2002) destaca que a marca começou ainda na pré-história quando os caçadores
marcavam seus nomes em suas armas, tornando-as suas propriedades. Entende-se
que uma marca tem muitos significados, sendo um objeto econômico, jurídico e
semiológico segundo Barbosa (2006). Nesse sentido, o homem pré-histórico não
tinha intenção de troca ou ganho econômico, sua intenção era apenas a proteção
patrimonial.
A teoria mais difundida entretanto é que as marcas surgiram nas guildas
medievais. O surgimento das guildas medievais data do século XIII, com a formação
não somente da burguesia como também de grupos comerciais entre mercadores e
artesão, que procuraram se unir em busca de maior coesão e poder. Esses grupos
são conhecidos como guildas e casas mercantes, sendo que as guildas são
instituições que regulamentam determinado ramo de atividade comercial, que
tabelam os preços e divide os recursos entre os membros de uma mesma profissão.
Essas instituições serviam não somente para tabelar os preços, mas como fonte de
ajuda para os profissionais da guilda, através de empréstimos, e para garantir a
fiscalização da qualidade do produto. Outro ponto enfocado tradicionalmente pelas
guildas é logística do produto, transferindo esse para locais que mais necessitavam.
As guildas medievais tornaram-se verdadeiras forças políticas e garantiam aos seus
membros entre outras coisas o segredo industrial de seus produtos. Para tanto,
surgiu o processo de marcar os produtos, garantindo a qualidade e controlando sua
produção. (KOTLER, 2000; SOUZA e NEMER, 1993).
Foi nessa época das guildas medievais que a marca finalmente surgiu
com o sentido completo, ou seja, sendo um objeto semiológico (torna-se símbolo de
um produto de qualidade), jurídico (propriedade intelectual) e econômico (garantia

19

de retorno sobre sua produção). Nesse processo, o nome ou marca produzida pela
guilda tinha um contexto social e era uma referência de compra.

2.2 Conceitos
Diversos autores como Aaker (2007); Kapferer (2004) e Kotler (2000)
acrescentam que ao identificar um produto, a marca serve para assinalar sua
origem, diferenciando a oferta da concorrência, transcendendo os limites físicos e
aspectos tangíveis.
As empresas tentam frequentemente humanizar suas marcas, buscando
criar com os consumidores uma relação afetiva, e muitas vezes essas mesmas
marcas podem decepcionar seus consumidores. Este fenômeno foi definido por
Lindstrom (2007).
O conceito de marca tradicionalmente usado pelas organizações de
marketing é o encontrado no dicionário da American Marketing Association (AMA):
Um nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer outra característica que
identifique e diferencie os produtos e bens de um ofertante de outros
ofertantes. O termo legal para marca é trademark. A marca identifica um
item, uma família de itens ou todos os itens de um ofertante. (AMA, ca.
2000)

A marca pode ser utilizada de maneira quase ilimitada, residindo na mente
dos potenciais clientes. Kotler e Keller (2006) demonstram que a marca identifica
não somente a origem ou o fabricante, mas também permite que a responsabilidade
do produto seja atribuída aos fabricantes ou distribuidores. Percebe-se nesse
sentido que as marcas simplificam a tomada de decisões e reduzem riscos, sendo,
portanto, valorizadas pelo mercado consumidor. Em outras palavras, a marca
representa mais que apenas o produto. Enquanto o produto representa a esfera
econômica, a marca representa também o jurídico e o semiológico.
Segundo Tavares (2008), a marca tem três propósitos: nome (signo);
função (identificar o significado) e resultados (diferenciar a marca). Mas Tavares
(2008) acrescenta, que além dos três propósitos, a marca é um conjunto de
características, atributos que cumprem a promessa de benefícios por meio de
associações primárias e secundárias de produtos, serviços, locais ou personagens.
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Segundo Charles Brymer (citado por MARCONDES, 2003, p. 20) marca
pode ser definida como:
[...] um símbolo de mercado (trademark) que para os consumidores
representa um conjunto de valores e atributos destacados e particulares. É
muito mais que um produto. Produtos são feitos em fábricas. Produtos só se
transformam em marcas quando chegam a ser a união de fatores tangíveis,
intangíveis e psicológicos.

Nesse sentido, faz-se necessário analisar a esfera jurídica e semiológica
do conceito de marca. Percebe-se que a esfera jurídica permite às empresas o
direito de propriedade sobre a marca, assim como os lucros sobre os investimentos
dessa. Barbosa (2006, p. 43) acrescenta que “A marca é uma palavra ou imagem de
uso restrito, não por tabu ou regra moral (como os palavrões o são), mas porque é,
num contexto concorrencial determinado, objeto de uma propriedade” Sem a
característica jurídica a econômica não existiria. Os consumidores compram
determinada marca porque confiam nela, têm uma referência dela, que garante sua
origem e qualidade já conhecidas.
Na esfera semiológica a importância da marca aumenta na medida em
que a monetarização se torna comum na sociedade segundo Barbosa (2006).
Inúmeras marcas reconhecidas mundialmente representam sucesso e poder, cuja
representação é maior do que simplesmente seus aspectos econômicos e jurídicos.
Percebe-se que a marca não representa apenas o produto, mas um conjunto de
significados subjetivos culturais, sociais e econômicos.
A marca pode ser um fator positivo para a empresa uma vez que facilita as
transações, uma vez que torna mais rápida a interpretação das informações do
produto ou serviço. A marca pode trazer embutida em si mesma, expectativas de
confiança, identificação, ética, satisfação e auto expressão, servindo como critério de
redução de risco na decisão de compra. É nesse processo que Godoy (2008) alerta
que uma marca bem estruturada traz eficiência para a organização, pois permite
melhora nas estratégias e vantagens competitivas. A marca permite a fidelização do
cliente, e diferencia o produto ou serviço, protegendo-o legalmente através do
registro da marca. Além disso, a marca reforça a comunicação da corporação, e
permite a delimitação de um valor de ativo intangível e possibilidades para
expansões de marca, do produto ou de linhas de produtos.
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2.3 Gestão de marcas
A gestão da marca tem reconhecidamente um valor econômico
fundamental para o sucesso das empresas. A marca, mais que seu significado legal,
tem um aspecto estratégico, sendo um importante fator no sucesso de qualquer
empresa. O processo de gerir marcas é conhecido como branding e é baseado na
arquitetura da marca.
Keller e Machado (2006) trouxeram diversos conceitos sobre Brand Equity
que vão ajudar a estabelecer um conceito mais abrangente sobre o tema.
Conjunto de associações e comportamentos da parte de clientes, membros
do canal e empresa controladora da marca que permite à marca ganhar
maior volume ou maiores margens do que conseguiria sem o nome da
marca e que lhe dá uma vantagem forte, sustentável e diferenciada sobre os
concorrentes. (Marketing Science Institute, citado por KELLER: MACHADO,
2006, p. 30)

Percebe-se, através do ponto de vista do Marketing Science Institute que o
conceito de Brand Equity implica na geração de uma relação de confiança dos
consumidores buscando um retorno superior da empresa detentora da marca
perante a concorrência.
Conjunto de ativos e obrigações vinculados a uma marca, seu nome e
símbolo, que são somados ou subtraídos do valor proporcionado por um
produto ou serviço a uma empresa e/ou aos clientes dessa empresa. (David
Aaker, citado por KELLER: MACHADO, 2006, p. 30)

Aaker (2006) soma ao conceito do Marketing Science Institute quando
explica o valor marca relativizando-o por meio dos ativos e obrigações.
Brand equity é mais bem traduzido por dois termos: patrimônio e força.
Patrimônio da marca é seu valor realizado, revelando-se na forma de
resultados observáveis, tais como maiores volumes, maiores margens ou
fluxos de caixa mais estáveis. Força diz respeito ao valor potencial da
marca, à exuberância de sua identidade e à capacidade de expandir para
outros mercados ou categorias de produtos. (Paulo Standerski, citado por
KELLER: MACHADO, 2006, p. 30)

Considerando que brand significa marca e equity patrimônio, percebe-se a
necessidade de entendimento que brand equity é o valor patrimonial de uma marca.
Esse valor depende da forma como o consumidor vê a marca e como a valoriza.
Segundo Aaker (2007) o valor de uma marca é gerado a partir da sua
construção e aceitação dos consumidores. Uma marca se torna forte quando são
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agregados valores à mesma. Considera-se valor como o preço atribuído a uma
coisa.
A maioria das empresas não tem real noção do valor de sua marca, já que
é um bem intangível. Entretanto, o valor da marca deve ser gerenciado de forma
cuidadosa e criteriosa. Uma marca, nesse sentido, representa um ativo, uma vez
que acumula os melhores resultados frente ao consumidor, sendo o principal
responsável pelo preço relativo à avaliação do produto/serviço prestado.
Sobre esse tema, Tavares (2008, p. 70) argumenta que:
A marca permite o estabelecimento de vínculos, trazendo para essa relação,
os benefícios e associações que se podem agregar às características e
atributos dos produtos. Torna perceptíveis as diferenças que se podem
constatar entre as ofertas. Reduz e elimina essa tendência natural à
“commoditização” (igualização) que existe para alguns produtos. Protege-os
de sua imitação.

Mesmo com a existência de vários produtos com mais de mil anos alguns
analistas de brand equity consideram que as marcas podem durar mais que produto
e são o principal bem durável da empresa. Uma marca bem posicionada no mercado
é de valor inestimável para a empresa. Nesse sentido Tavares (2008) acrescenta:
A ausência de marca fará com que o consumidor tenha de utilizar outros
recursos para diferenciar os produtos, entre eles os sentidos. É o que
geralmente ocorre com alguns alimentos perecíveis, como legumes, frutas e
tubérculos. É nessa hora que a visão, o tato, a audição, o olfato e a
degustação exercem um importante papel na diferenciação e escolha. A
marca lhes confere significado além do funcional: agrega facetas
experienciais e simbólicas a seus aspectos funcionais relacionados a seu
uso ou desempenho. (TAVARES, 2008. p. 70)

A marca não representa apenas o produto/serviço, é a marca que o
consumidor lembra. Por isso mesmo o mais importante não é quantificar o valor da
marca, mas perceber o quanto ela é importante na mente do consumidor, o quanto
ela influencia de forma emocional na decisão da compra. Saber o valor intrínseco de
uma marca ajuda a entender como fidelizar o cliente à marca, permitindo à empresa
formas de conseguir concorrer de maneira expressiva e lucrativa.
Se para o jurista a marca é um símbolo que distingue a produção de uma
empresa e certifica sua origem, não adquirindo o valor a não ser pelo
registro e certificação, o conceito da marca tem um sentido bem maior no
mundo econômico e nesta obra. A marca só tem valor na medida em que se
adquire um significado exclusivo, positivo, que se sobressai na mente do
maior número de clientes. (KAPFERER, 2004, p. 21)
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Como evidenciado nas citações acima é necessário, na valoração da
marca, que o consumidor crie uma lembrança de algo exclusivo e positivo, que se
destaque frente à concorrência. É criada nesse momento uma fidelidade além da
razão. No acirrado mercado atual, as empresas buscam sempre maiores lucros e
receitas, e a marca é uma das estratégias usadas para a obtenção de resultados
positivos. Quanto maior o valor da marca maior a possibilidade de lucro da empresa,
uma vez que essa é parte fundamental do processo de decisão de compra. Quando
o consumidor passa a reconhecer a marca, gera associações que constituem a
imagem da marca. Se essa é considerada satisfatória e de qualidade torna-se uma
escolha de seu cotidiano, resultando em lealdade do consumidor à marca.
Cabe então à empresa perceber os valores centrais da marca para que
possa passar para o consumidor os benefícios que a marca transmite. Uma boa
marca tem capacidade de influenciar a percepção dos atributos funcionais do
produto ou serviço, dando-lhe um indicador de procedência e qualidade. Com
relação aos valores centrais de uma marca, Keller e Machado (2007, p. 83)
conceituam
Valores centrais da marca são os conjuntos de associações abstratas
(atributos e benefícios) que caracterizam os cinco a dez aspectos ou
dimensões mais importantes de uma marca. Os valores centrais da marca
podem servir como um importante fundamento para a estratégia de marca.
Podem servir de base para o posicionamento de marca em termos de sua
relação com pontos de paridade e pontos de diferença.

Cabe então à empresa descobrir a alma da marca, como definido Keller e
Machado (2007), ou seja, uma frase curta de três a cinco palavras, que captura a
essência ou o espírito, posicionamento e valores da marca.
A alma da marca pode dar uma diretriz sobre quais produtos lançar sob o
nome da marca, quais campanhas publicitárias veicular, onde e como a
marca deve ser vendida e assim por diante. Sua influência, entretanto, pode
transcender essas preocupações, Ela pode orientar até mesmo as decisões
mais prosaicas e aparentemente desconectadas, como a decoração da área
de recepção e o modo de atender o telefone. A alma da marca cria um filtro
mental para descartar atividades de marketing inadequadas à marca ou
ações de qualquer tipo que possam ter uma influência negativa sobre sua
imagem.(KELLER; MACHADO, 2007, p. 83),

Uma vez definida a alma da marca, parte-se então para um planejamento
de como essa deve ser usada, Kotler e Keller demonstram que:
Conseguir construir uma marca forte requer um cuidadoso planejamento e
investimentos no longo prazo. Na essência de uma marca bem sucedida
existe um excelente produto ou serviço, sustentado por um marketing
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desenvolvido e executado com muita criatividade. (KOTLER, KELLER,
2006, p, 268).

Mas para que esse planejamento tenha realmente efeito e o valor da
marca seja realmente evidenciado é necessário ter uma real noção das funções da
marca, como Kapferer (2004) demonstra no quadro 1 a seguir:

QUADRO 1 As funções da marca para os consumidores
Função
Benefício ao consumidor
De referência
Ver claramente, situar-se em relação à produção setorial,
identificar rapidamente os produtos procurados.
De praticidade
Permitir ganho de tempo e de energia na recompra de
produto idêntico pela fidelidade.
De garantia
Segurança de encontrar uma qualidade estável em todos os
lugares e a todo instante.
De otimização
Segurança de comprar o melhor produto de sua categoria,
com o melhor desempenho para um uso específico.
De personalização
Sentir-se reconfortado com sua auto-imagem ou com a
imagem que é passada aos outros.
De permanência
Satisfação nascida da familiaridade e da intimidade das
ligações com uma marca que foi consumida durante anos e
que ainda dura.
Hedonista
Satisfação ligada à estética da marca, seu design e suas
comunicações.
Ética
Satisfação ligada ao comportamento responsável da marca
nas suas relações com a sociedade (ecologia, emprego,
cidadania, publicidade não chocante).
Fonte: Kapferer (2004, p. 24)

Uma vez que se chega a esse ponto, e se tem uma real noção do valor da
marca, cabe à empresa um planejamento de como fortalecer ainda mais sua marca,
mantendo-a numa posição favorável. Com o avanço tecnológico atual, e com
mudanças acontecendo de maneira tão rápida graças à globalização, cabe à
empresa investir em propagandas criativas, patrocinar eventos que venham agregar
valor à sua marca, que atraiam o público e melhorem a posição da marca frente à
concorrência. Nesse processo é necessário entender as dimensões de valor
patrimonial da marca, como definidos por Aaker (2001): consciência da marca,
qualidade percebida, fidelização de clientes e associações da marca. Existe um
grande nível de subjetividade nesses ativos, o que demonstra a dificuldade
enfrentada pela empresa na obtenção desses ativos.
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Na verdade a marca tem uma característica de intangibilidade, uma vez
que antes do consumidor comprar o produto o que ele tem são promessas de
satisfação, que serão cumpridas somente depois da compra e uso do produto. É por
isso que o valor da marca é tão importante, pois um consumidor certamente poderá
comprar um produto com base em uma marca se a conhecer antecipadamente e
essa tiver já um valor agregado junto ao consumidor, indicando que existe é uma
marca de excelência e procedência, uma vez que os consumidores pagam mais
quando a marca envolve essa qualidade. Uma marca forte garante uma nova
compra se o consumidor acreditar nessa marca, evidenciando os fatores relatados
acima que Aaker (2001) descreveu: consciência da marca, qualidade percebida,
fidelização de clientes e associações da marca.
Aaker (1998) acrescenta a essas definições a noção de que a marca
possui ativos e passivos, diferentes dependendo do contexto, mas que podem ser
agrupados em cinco categorias:
1.
2.
3.
4.
5.

Lealdade à marca.
Conhecimento do nome
Qualidade percebida.
Associações à marca e, acréscimo à qualidade percebida.
Outros ativos do proprietário da marca – patentes, trademarks, relações
com os canais de distribuição, etc. (AAKER,1998, p. 16)

Uma marca pode ter um ciclo de vida, sendo necessário nesse
gerenciamento aplicar-se políticas e procedimentos específicos e estratégias gerais
alinhadas com a missão e a visão da empresa. Aaker acrescenta que
Raciocinar em termos de um sistema de marcas também ajuda a alocação
dos recursos, porque isso torna claro que cada marca cria valor auxiliando
as outras marcas, além de gerar sua própria proposta de valor. Assim, a
perspectiva de um sistema acrescenta a questão de se descobrir se o
sistema todo se beneficiará ou não do investimento da marca. (AAKER,
2007, p. 230)

Uma vez que a marca é gerada, essa se torna um ativo da empresa e isso
inclui a definição do conceito e aspectos básicos sobre os tipos de marcas e suas
características básicas. A marca é nesse sentido um signo, que pode fortalecer ou
debilitar a empresa. É por isso mesmo que a marca deve ter uma gestão
diferenciada e estratégica para sua seleção e adoção.
É nesse processo que existe a preocupação de saber qual o papel da
marca. Aaker (2007) demonstra que é preciso ter uma real compreensão desse
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papel e seus relacionamentos como forma de entender a estruturação do sistema e
gerenciar a marca de maneira eficiente. Na figura 1 é demonstrado os papéis das
marcas.

Figura 1 - Papéis das marcas
Fonte: Aaker (2007, p. 233)

Depreende-se que a marca impulsiona a decisão de compras, uma vez
que sua identidade representa o que o cliente quer receber. Já no quesito
endossante uma marca oferece apoio e credibilidade à marca. Marcas estratégicas
são as marcas com importância para o futuro desempenho da organização. É
importante conhecer os papéis da submarcas, estabelecendo um sistema coerente e
eficiente. Ao se atribuir os benefícios das marcas, proporciona credibilidade e o
diferencia frente ao consumidor. Segundo Barbosa (2006), na gestão de marcas é
necessária a proteção do signo que representa a marca, por meio do registro no
Escritório de Patentes e Marcas. Além disso, diversos fatores devem ser levados em
conta:
 Lançamento ao mercado;
 Manutenção no mercado;
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 Uso adequado;
 Guarda e manutenção de informação centralizada, e
 Vigilância da marca
Nesse processo, é necessária a conscientização de que para gerir com
sucesso uma marca, é necessária formação do valor de forma a permitir aos
consumidores o entendimento do valor dessa marca, gerando fidelização. A marca
deve, antes de tudo, distinguir produtos ou serviços, sobressaindo-se frente a outras
marcas no mercado, sendo diferente em seu conjunto visual, fonético e de
significado. Assim, uma marca deve oferecer o valor e a garantia de qualidade ao
consumidor.
É através da marca que o consumidor escolhe o produto sobre outro
competidor. Nesse processo uma marca que se fixa na memória assume um papel
fundamental numa campanha publicitária.
2.4 Relações entre o valor da marca na perspectiva da empresa e do
consumidor
O valor de uma marca contribui para a evolução do marketing. Nesse
sentido, a soma das associações feitas pelo consumidor (atributos e benefícios
funcionais, experiências e simbólicos) à marca corresponde a esse valor,
distinguindo por conseguinte os produtos, ampliando seu significado e reduzindo
como resultado a importância do preço na decisão da compra, segundo Tavares
(2008) o autor ainda acrescenta a isso:
O valor da marca decorre da diversidade de seus papéis e tem sido visto de
uma variedade de perspectivas. Dependendo de qual é considerada,
adiciona ou reduz seu calor para os canais de distribuição, para o
consumidor e para os demais stakeholders da empresa. Pode estar
firmemente ligado à identidade geral da empresa ou instituição ou
completamente separado dela, e pode ser mais ou menos volátil às forças
mercadológicas ou competitivas. Pode, ainda, aumentar ou diminuir ao
longo do tempo. (TAVARES, 2008, p. 386)

Percebe-se que o valor da marca é mais importante em alguns setores
que outros. Especialmente os que são diretamente ligados aos consumidores, o de
consumo final. Nesse processo o indicador mais importante da marca é o
posicionamento frente ao consumidor. Mesmo o valor da marca sendo conhecido, a
prática de mensurá-lo aumenta, estendendo-se não somente a produtos e
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empresas, mas agora também a localidades, organizações sem fins lucrativos,
pessoas, eventos, clubes e etc. Entretanto, a legislação brasileira não permite que o
valor da marca seja computado no balanço das empresas a não ser quando for
adquirida pela empresa, e gere dispêndios financeiros.
Segundo o Marketing Science Institute (2006) o valor de uma marca é a
adição que o produto tem pela valorização do mercado que produz maiores margens
de lucro ou participação. O valor da marca então deve ser visto sob uma perspectiva
financeira, sendo um dos componentes ativos da empresa. Tavares (2008. P. 388)
ainda acrescenta:
Esse conceito não tem um sentido único. É um conjunto de ativos e
confiabilidades ligadas a uma marca, nome e símbolo, que se adiciona ou
se subtrai de um produto ou serviço para uma empresa ou para os
consumidores. Seu valor positivo ou negativo decorre de como o
consumidor reage favorável ou desfavoravelmente ao produto, ao preço ou
à distribuição correspondentes à determinada marca.

Como visto anteriormente, o valor da marca depende essencialmente do
consumidor e das associações que esse faz à marca. Associações positivas fazem
marcas fortes.

Figura 2 – O valor das associações de marca
Fonte: Aaker (1998, p. 116)

Além das associações, nesse processo o valor da marca abrange três
aspectos diferentes, ilustrados na figura 3 a seguir:
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Figura 3 – Aspectos do valor da marca
Fonte: Adaptado de Tavares (2008)

Tavares (2008, p. 388) ainda acrescenta que além dos aspectos, o valor
da marca tem dois componentes relacionados entre si, ou seja,
 Força da marca - atividades

mercadológicas (produto, preço,

distribuição e promoção) - significado na mente do consumidor; e
 Valorização – depende da mensuração financeira.
Keller e Machado (2007, p. 83) demonstram que com a evolução da marca
é necessário criar o que chamam de valores centrais de forma a captar as
dimensões mais importantes da marca e o que ela representa. Esses valores
centrais são o conjunto de associações abstratas (atributos e benefícios) que
caracterizam os aspectos mais importantes de uma marca. Podem ser um
importante dado para a estratégia de marca, sendo uma importante base para o
posicionamento da marca.
Não são somente as instalações, máquinas e equipamentos e ativos são o
valor da empresa, mas a marca também tem seu valor, e esse valor é baseado
principalmente através do marketing e finanças da empresa. Tavares (2008, p. 389)
ainda acrescenta quanto a isso:
[...] os balanços rotineiramente subavaliam as empresas, computando, ao
longo do tempo, como despesas, os custos incorridos na construção de
marcas, ao longo do tempo, como despesas, os custos incorridos na
construção de marcas, tais como propaganda, relacionamento com clientes
e com canais e manutenção do esforço de vendas. Quando a empresa é
vendida, mensura-o como excedente pago em sua compra em relação ao
valor estimado para seu patrimônio tangível.
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Segundo Tavares (2008) para se mensurar o valor de uma marca duas
dimensões são necessárias: consumidor e empresa, como se pode ver na figura 4 a
seguir:

Figura 4 – Mensuração do valor da marca
Fonte: Tavares (2008) fluxograma elaborado pelo autor

Percebe-se que a figura chave ao valor da marca é sempre o consumidor,
que é quem confere valor a essa, sendo que esse depende da qualidade da
interação entre empresa e consumidor.
O valor da marca também depende das forças competitivas, que são, de
acordo com Tavares (2008):
 Posição da empresa no mercado e sua atratividade: empresas líderes
e em crescimento são mais valorizadas
 Grau de concentração do setor e de crescimento do mercado:
pulverização de marcas indicam pequena barreira de entrada e pouca maturidade.
 Barreiras de entrada, saída e ameaças de novos entrantes ou
substitutos: elevada barreira de entrada e saída, afetam o valor da marca.
Para Tavares (2008), outro fator que deve ser levado em conta no valor da
marca são os diferentes valores presentes nos diversos stakeholders da empresa.
Os diversos públicos de uma empresa (acionistas e investidores, componentes da
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cadeia de suprimentos, consumidor e comunidade) veem a marca com diferentes
valores.
 Consumidor: é quem confere valor à marca que depende da
perspectiva financeira e da empresa.
 Acionistas e investidores: influencia pela atratividade do mercado,
posição da empresa e da concorrência e pelos dividendos proporcionados pelas
ações.
 Componentes da cadeia de suprimentos: o valor da marca também
depende da qualidade de relação entre empresa e fornecedores e distribuidores.
 Comunidade: ações éticas, de responsabilidade social e de cidadania
influenciam a comunidade aumentando o valor da marca.

2.4.1 Valor da marca na perspectiva da empresa
É necessário enfatizar que o estudo do valor da marca decorre de acordo
com as finalidades financeiras e contábeis. Principalmente como forma de promover
indicadores que promovam a produtividade dos investimentos mercadológicos
através do aumento dos custos e do ambiente competitivo aos consumidores. Saber
o valor da marca também é importante para dirigir fusões, aquisições ou
desinvestimentos. (TAVARES, 2008)
Outro fator importante a relatar sobre o assunto é que é mais fácil adquirir
marcar do que construí-las a partir do início, como pode ser revisto a seguir:
Aquisição de marcas: fatores competitivos externos e internos, assim
como um ambiente competitivo e agressivo na concorrência elevam as barreiras de
entrada, fazendo com que a compra das marcas seja mais lucrativo. Tavares (2008,
p. 392) acrescenta:
Internamente, a dificuldade para o desenvolvimento de produtos
genuinamente novos e o aumento dos custos de propaganda e de
distribuição podem ser alinhados entre os fatores que dificultam o
lançamento de novos produtos e novas marcas. Assim, o valor de uma
marca estabelecida deve-se, em parte, à maior dificuldade hoje existente
em construí-la.
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A essa aquisição deve se somar não somente o valor da aquisição, mas
também ser levado em conta o custo de desenvolver novo negócio e o risco de seu
fracasso. Se ainda assim o valor é positivo, valerá a pena a aquisição de uma
marca, que garanta entre outras coisas o acesso imediato aos consumidores e já
tenha uma participação definida no mercado.
Construção de marcas: Quando o mercado está ainda em crescimento e
com pouca concorrência, com grande atratividade, a construção de uma marca pode
ser vantajoso. As marcas servem como plataformas para o crescimento da empresa,
sendo singular o papel. Tavares (2008) ainda alerta para três itens em relação à
construção de uma marca: [1] a marca é o capital primário de uma empresa; [2] é
necessário explorar a marca, para maximizar seu potencial; e [3] ênfase excessiva
somente no preço, pode deteriorar o setor e o próprio valor da marca.

2.4.2 O valor da marca na perspectiva do consumidor
O valor da marca é a consequência dos significados das associações de
uma marca na mente do consumidor. Representa nesse sentido o valor adicionado
ao produto associações e percepções de uma marca na perspectiva do consumidor.
Essa percepção do consumidor decorre também como resultado das ações da
empresa, que quando bem sucedida, traz o retorno em aumento do preço do
produto além de lealdade à marca e maior participação do mercado. Esse valor
portanto, é resultante dos efeitos que a marca causa, como demonstrado por
Tavares (2008).
 Efeito diferencial: resposta ao marketing de uma marca quando
comparada a uma outra marca fictícia ou real.
 Conhecimento da marca: a consciência e imagem da marca na
memória do consumidor.
 Resposta do consumidor ao marketing: são a percepção, preferências
e comportamentos do consumidor.
Segundo Aaker (1998) existem quatro componentes que são normalmente
adotados na consciência do valor de uma marca: conhecimento, associações, valor
percebido e lealdade. Esses componentes são demonstrados a seguir na Figura 5:
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Figura 5 – Componentes do valor de marca
Fonte: Aaker (1998) adaptado pelo autor

O grande problema que surge nessa era de marketing intenso e enorme
quantidade de marcas é que o consumidor cada vez mais tem ficado menos leal à
marca, frente a tantas opções. As novidades que surgem a cada dia deixam o
consumidor propenso a experimentar outras marcas abandonando a lealdade à
marca. Tavares (2008. P. 395) acrescenta a isso:
O conhecimento e, em particular, a favorabilidade, a força e a unicidade das
associações de marca desempenham um papel crítico na determinação de
respostas diferenciais. A resposta do consumidor será seguramente
diferente para um produto com uma marca do que para um produto sem
marca ou com marca fictícia.

Acredita-se que na construção de uma marca através da perspectiva do
consumidor é uma esfera privilegiada no intuito de negociar identidade e status.
Nesse sentido a perspectiva do consumidor frente à marca tem os seguintes pontos
essenciais conforme Keller e Machado (2007):
Valor percebido: a marca oferece ao consumidor um valor superior ao que
ele gasta e ao sacrifício de adquirir o produto.
Atitude favorável: algumas marcas oferecem vantagens ao consumidor
para comprar. Como no caso de cartões de crédito com programas de milhagem.
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Esse tipo de vantagem promove no consumidor uma atitude favorável ao consumo
do produto.
Lealdade à marca: quando o consumidor repete a compra da marca, é
considerado lealdade. Existem diversos fatores que favorecem a busca de
consumidores leais, segundo Tavares (2008): estimativa de compras futuras, menor
custo de manutenção e menores custos mercadológicos entre outros.
Sobre Lealdade, Aaker (1998) acrescenta que é essa característica é a
base do Brand Equity. Se consumidores compram produtos segundo características,
preço e conveniência não existe o brand equity. Por outro lado, se os consumidores
continuando comprando a despeito de outros concorrentes com características até
mesmo superiores a marca tem valor, sendo lembrando talvez por também seus
símbolos e slogans. Aaker também ilustrou a pirâmide da lealdade à marca, exposto
na Figura 6 a seguir.

Figura 6 – A pirâmide da lealdade
Fonte: Aaker (1998, p. 41)

Aaker (2007, p. 31) une a lealdade ao valor percebido da marca:
A lealdade à marca é uma consideração fundamental quando se atribui um
valor a uma marca que deverá ser comprada ou vendida, porque é de se
esperar que uma base de clientes altamente fiéis gere um fluxo de vendas e
lucros muito previsível. Na realidade a marca sem uma base de clientes fiéis
é vulnerável ou tem valor apenas em seu potencial para criar clientes fiéis.

No quadro 2, Tavares (2008) demonstra a mensuração dos componentes
do valor da marca. Na intenção de proporcionar ao leitor um resumo das abordagens
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indiretas de avaliação das fontes do valor da marca, permitindo a mensuração do
conhecimento da marca pelo consumidor.
QUADRO 2 Mensuração dos componentes de conhecimento do valor de marca
baseados no consumidor.
Fatores
Medida(s)
Consciência de Marca
Lembrança
Identificação de marca tendo como
estímulo o produto genérico, sua
categoria ou algum tipo de prova
Reconhecimento
Recuperação da marca na
memória em decorrência de sua
prévia exposição
Imagem de Marca
Características da associação de marca
Tipo
Livre associação, técnicas
projetivas, entrevistas em
profundidade
Favorabilidade
Classificação e avaliações da
direção das associações
Força

Avaliação das convicções das
crenças que as associações
provocam
Relacionamento entre associações de marca
Unicidade
Comparação das características
das associações da marca com as
do concorrente (mensuração
indireta)
Questiona quais aspectos os
consumidores consideram únicos
da marca (mensuração direta)
Congruência
Comparação dos padrões de
associações em torno do
consumidor (mensuração indireta)
Questiona expectativas
condicionais do consumidor sobre
associações (mensuração direta)

Influência

Comparação das características de
associações secundárias com as
associações primárias de marca.
Questiona diretamente que
inferências os consumidores
poderiam fazer sobre a marca
baseados em suas associações
primárias
Fonte: Tavares (2008, p. 401)

Propósitos da(s) medida(s)
Captar acessibilidade da marca na
memória, o top of mind
Captar o potencial de recuperação ou
disponibilidade da marca na memória

Proporcionar indicações sobre a
natureza das associações de marca
Avaliar dimensões-chave do produto
que provocam o diferencial de
respostas pelo consumidor
Avaliar a saliência das dimensõeschave do diferencial de respostas
pelo consumidor
Proporcionar indicações do grau em
que as associações de marca são u
não compartilhadas com outras
categorias ou marcas

Avaliar dimensões-chave do
diferencial de respostas pelo
consumidor
Proporcionar indicações para a
medida em que as associações de
marca são compartilhadas, afetando
sua favorabilidade, força ou
unicidade
Proporcionar indicações para a
extensão na qual as associações de
marca estão relacionadas a pessoas,
lugares, eventos, empresas, classes
de produto, etc. produzindo
associações secundárias.

Na análise do quadro 2, percebe-se a dificuldade inerente que existe na
mensuração do valor de uma marca, uma vez que nenhum instrumento capta
realmente esse dado,

principalmente porque

o valor

de uma

marca é
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multidimensional. Segundo Tavares (2008), para se chegar a uma conclusão sobre
isso se deve levar em conta principalmente a estrutura de conhecimento na mente
do consumidor e as ações que a empresa faz para aproveitar o potencial presente
nesse conhecimento.

2.5 Identidade
Dentro da perspectiva de valor da marca para o cliente é necessário que a
intangibilidade seja estrategicamente transformada em um ativo tangível. A
identidade da marca valoriza suas características e contribui na construção desses
valores.
Para Keller e Machado (2007) identidade é o conjunto de características
que permitem a uma marca ser única. A identidade de uma marca é sua essência,
seus princípios, crenças, manias, defeitos, qualidades, aspirações, sonhos,
limitações. Sobre esse conceito Aaker (2007, p. 73) acrescenta:
De modo similar, a identidade proporciona sentido, finalidade e significado a
essa marca. Ela é central para a visão estratégica da marca e impulsiona
uma das quatro dimensões principais do valor da marca: as associações,
que compõe o coração e o espírito da marca.

A marca tem um conjunto exclusivo de associações criadas ou mantidas
que representam não somente uma promessa aos clientes, mas um objetivo a
realizar. A identidade da marca ajuda a construir e manter um relacionamento entre
a marca e cliente, através de uma proposta de valor que envolve benefícios
funcionais, emocionais ou de auto expressão. (AAKER, 2007)
Aaker (2007) acrescenta ainda que a identidade de uma marca tem doze
dimensões ao redor de quatro perspectivas, dispostas na figura 7 a seguir.
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Figura 7 – Dimensões da marca
Fonte:Adaptado de AAKER (2007, p. 74)

Além das 12 dimensões descritas no fluxograma acima, Aaker (2007)
acrescenta que a identidade de uma marca tem uma identidade central e outra
expandida, sendo que a identidade central é a essência atemporal da marca, sendo
constante à medida que a marca se desloca para novos mercados e produtos. Já a
identidade expandida tem elementos da identidade da marca, organizadas em
agrupamentos coesos e significativos, proporcionando textura e integridade.
Vásquez (2007) acrescenta que a identidade de marca deve ter os
seguintes princípios no intuito de cumprir seus objetivos:
 Única e intransferível.
 Atemporal e constante.
 Consistente e coerente
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 Objetiva e adaptável.
Além desses princípios, Vásques (2007) ainda evidencia num fluxograma
os elementos presentes na identidade de uma marca, descrito na figura 8 a seguir.

Figura 8 – Estrutura e identidade da marca
Fonte: VÁSQUEZ (2007, p. 203)

A identidade conceitual, segundo

Vásques (2007), divide-se em

identidade conceitual do produto e identidade conceitual corporativa. A identidade
conceitual do produto sustenta que durante o processo de identidade a marca
agrupa um significado ao produto através de elementos tangíveis (atributos,
características e funções) e intangíveis (benefícios que os produtos concedem aos
consumidores). A identidade conceitual corporativa que é o conjunto de
características internas que identificar e distinguir uma empresa.
Com relação ao termo identidade visual pode-se conceituá-lo como um
sistema de signos organizado segundo princípios que representam a identidade
conceitual da marca, sendo controlada pela empresa, que tem como objetivo dar
personalidade à marca e a diferenciando de outras, podendo ser tanto da empresa
quanto do produto.

2.6 Posicionamento
A forma como o consumidor vê a marca é, na verdade, o posicionamento
dessa no mercado. Kotler (2003, citado por KELLER; MACHADO, 2006, p. 70)
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define posicionamento como “o ato de planejar a oferta e a imagem da empresa de
modo que ela ocupe um lugar distinto e valorizado na mente dos clientes-alvo.”
Posicionamento é nesse sentido, é a localização da marca na mente do
consumidor, sendo que cabe à empresa o real posicionamento da marca e sua
valorização. Keller e Machado (2006, p. 70) acrescentam:
Segundo o modelo CBBE, decidir posicionamento requer determinar a
estrutura de referência (identificando o mercado-alvo e a natureza da
concorrência) e as associações de marca ideais (pontos de paridade e
pontos de diferença).

Keller e Machado (2006, p. 70) continuam a conceituação explicando que
cabe à empresa decidir: “(1) quem é o público-alvo, (2) quem são os principais
concorrentes, (3) de que modo marca é semelhante a essas marcas concorrentes e
(4) de que modo a marca é diferente dessas marcas concorrentes.”
Tavares (2008, p. 160) assim conceitua posicionamento: “[...] O
posicionamento refere-se ao elo mental que se pretende com o mercado,
principalmente consumidor. É a posição que pretende ocupar, na mente do
consumidor e demais públicos.”
Já Baker (2005) conceitua o termo posicionamento como a intenção da
empresa

estabelecer

uma

vantagem

competitiva

em

seu

segmento-alvo,

estabelecendo também através da imagem uma representação em relação aos
concorrentes.
Kotler (2000) define o processo de desenvolvimento do posicionamento,
como o ato de desenvolver não somente a oferta mas também a imagem da
empresa, colocando-a em destaque na mente dos seus clientes-alvo, embora sejam
relacionados – posicionamento e imagem – são conceitos diferentes
Kotler, Hayes e Bloom (2002, p.234) conceituam o posicionamento de
serviços como “a maneira pela qual estes são definidos pelos consumidores-alvos –
o lugar que os serviços ocuparão na mente dos consumidores em relação aos
serviços dos concorrentes [através da perspectiva do posicionamento de mercado
ou como] o complexo conjunto de percepções, impressões e sensações que os
clientes mantêm em relação a ele, em comparação aos serviços oferecidos pelos
concorrentes da empresa” pela perspectiva estratégica.
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Kapferer (2004, p. 88) demonstra na figura a seguir como o
posicionamento da marca pode ser analisado:

Figura 9 - O posicionamento
Fonte: Karpferer (2004, p. 88)

O quadro 3 a seguir que traz uma explicação maior os componentes da
marca

(identidade,

posicionamento,

imagem

e

reputação),

ajuda

a

uma

compreensão maior do posicionamento da marca:

QUADRO 3 Foco e definição dos componentes: identidade e posicionamento
Conceito

Foco

Identidade

Presente, visando o futuro.
Características intrínsecas

Definição

Factual e aspiracional: como a empresa é,
e como gostaria de ser percebida. Sua
administração precede aos demais
conceitos.
Pode ser corporativa ou de marca
Posicionamento
Conexão
Posição que a empresa pretende ocupar
Empresa-consumidor
na mente do consumidor e demais
públicos.
Fonte: adaptado de Oliveira (citado por TAVARES, 2008, p. 160)

Sobre a interpelação entre esses componentes, Pode-se entender que
identidade e posicionamento antecedem à imagem e à reputação, sendo que essa é
construída ao longo do tempo. Tavares (2008, p. 159) sintetiza essa relação da
seguinte forma:
A identidade e o posicionamento são os sinais e a síntese que a empresa
utiliza para comunicar sua visão, sua missão e seus valores. A imagem e a
reputação corporativa, por sua vez, podem ser um espelho acurado de sua
identidade e guardar forte coerência com seu posicionamento.
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Kotler (2002) pondera que para uma marca conseguir sucesso no
mercado não é necessário somente posicioná-la através de um atributo ou benefício
central. O sucesso depende do profissional de marketing desenvolver o
posicionamento total da marca, estabelecendo não somente o valor, mas também no
trabalho da construção da marca. Dessa maneira para Kotler (2002) o
posicionamento pode ser amplo (destacando duas ou mais características de sua
marca), específico (baseado em um único benefício principal) ou de valor
(necessário estabelecer qual é efetivamente o preço de sua marca).
Tavares (2008) descreve outras alternativas possíveis de posicionamento
e acrescenta que o posicionamento de marca é um valor externo ao negócio, que
repousa na mente dos consumidores. O posicionamento não consiste somente no
capital primário, mas também em um recurso estratégico, um ativo, um valor que
precisa ser gerenciado.
Outro ponto alertado por Tavares (2008) em relação ao posicionamento é
independente do uso de um profissional de marketing, a empresa não deve deixar o
posicionamento sem uma diretriz.
Kotler (2000) e Kotler, Hayes e Bloom (2002) acrescentam que empresa
terá de evitar pelo menos três erros de posicionamento:
1. Posicionamento fraco – Não existe uma definição forte sobre o que a
empresa é.
2. Posicionamento detalhado demais – esse erro transmite uma imagem
muito limitada da empresa.
3. Posicionamento confuso - existe uma inconstância de estratégias.

Keller

(2006)

argumenta

que

se

uma

empresa

estabelecer

o

posicionamento de uma marca em cima de pilares da essência, da permanência ou
manutenção, da singularidade e da unicidade, conseguirá obter congruência entre
identidade e imagem.
Tavares (2008) descreve que a marca se posiciona de maneira
competitiva por meio de cinco descritores: (1) características, (2) atributos, (3)
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benefícios, (4) associações e (5) distinção. Como forma de um maior entendimento
cada um desses descritores será analisado a seguir.

2.6.1 Características
Pode se conceituar características como aspectos ou propriedades que
podem descrever e distinguir uma oferta e suas funções. Tavares (2008) demonstra
que parte dessas características e atributos é esperada no desempenho das funções
da oferta.
Tavares (2008, p. 73) ainda acrescenta:
A marca, [...] é abordada principalmente na perspectiva da empresa e na
perspectiva do consumidor. Na primeira perspectiva, a marca pode ser vista
como um conjunto de características e atributos; na segunda, ela é uma
expectativa de benefícios e um conjunto de associações. Na perspectiva da
empresa, o significado da marca pode ser resumido em dois níveis: o que a
marca ou a empresa é e do que a marca ou a empresa é capaz.

As características podem ser classificadas como físicas e observáveis
como descreve Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2005)
A característica é, portanto, um fator importante na marca, uma vez que é
através de suas características que uma marca tem diferenças ou não frente à
concorrência. Tavares (2008, p. 73) ainda acrescenta que a característica tem dois
significados:
O primeiro significado tem a ver com a função de distinguir a marca. Ela
distingue e confere individualidade ao produto ou à empresa,
correspondendo a sua função descritiva. A sua tarefa básica é distinguir as
ofertas da empresa das ofertas concorrentes, sintetizando informações
sobre o produto e a empresa. O segundo nível pode ser chamado de função
emocional.

Considerando-se que o produto é a oferta tangível da empresa aos
consumidores e mercados, sendo o centro do programa de marketing, compreendese sob esse prisma que produtos de uma mesma categoria podem ter características
e atributos em comum, considerados como ponto de paridade. Espinosa e Hirano
(2003) afirmam que as características podem ou não estar evidenciadas nos
produtos e serviços e que normalmente são tangíveis.
Nesse sentido, cabe à empresa não somente descobrir esses pontos de
paridades, mas tomar partido disso na frente de seus consumidores, evidenciando

43

as qualidades e vantagens da marca frente à concorrência. Parte dessas
características e atributos podem se traduzir em benefícios da oferta ao mercado.
(TAVARES, 2008)
Segundo Tavares (2008) são as características que influenciam ao
consumidor, podendo ser: típicas, exclusivas de determinadas ofertas sendo
relacionadas direta ou indiretamente ao desempenho da oferta. De acordo com
Kotler e Keller (2006) para esse posicionamento funcionar é preciso um ponto de
paridade, informando aos consumidores a qual categoria a marca pertence, para em
seguida informar sua diferença.
Segundo Kotler e Keller (2006) um produto ou serviço pode ter diversas
variações e maior complexidade. Essa diferenciação pode ser ampla, com funções
além da função básica do produto, mas é necessário enfatizar que é através da
identificação e ênfase das novas características que a empresa pode adequar sua
oferta ao mercado.
Tavares (2008) demonstra que enquanto Levitt (1985) estabeleceu a
diferenciação de produtos em quatro níveis: genérico, esperado, ampliado e
potencial, Kotler e Keller (2005) estabeleceram a diferenciação do produto em cinco
níveis: beneficio central, produto básico, produto esperado, produto ampliado e
produto potencial.
Considera-se que identificar e descrever características das ofertas como
a primeira ação para se comparar as perspectivas e opiniões dos consumidores. As
características podem ser classificadas como físicas e observáveis, sendo
geralmente tangíveis mesmo não estando necessariamente evidentes segundo
Espinoza e Hirano (2003).
As características de um produto são fonte de informação para o
consumidor, as embalagens desempenham nesse sentido múltiplas funções, não
somente levando a logomarca do produto, também embelezam valorizam e
comunicam, trazendo informações para o cliente como valor nutricional, composição,
origem dos ingredientes. Tavares (2008) ainda demonstra que a cor é um elemento
importante e deve ser destacado nos elementos da identidade da marca, como
forma de diferenciar as categorias e classes de produtos e outros aspectos de sua
identidade.
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2.6.2 Atributos
Os atributos de uma marca são considerados condições, qualidades ou
propriedades específicas que diferenciam o serviço ou produto oferecido Cabe à
empresa realçar esses atributos, uma vez que ele já faz parte da marca, e ajudam
no reconhecimento da marca frente ao consumidor. É necessário muito cuidado
nessa hora, pois não se pode inventar atributos que a marca não possui. Os
atributos devem ser realçados, uma vez que eles fazem parte da marca.

Tavares (2008) conceitua da seguinte maneira a diferença entre
características e atributos:
Características são os aspectos ou propriedades que descrevem e
distinguem uma oferta e suas funções. Atributos relacionam-se a suas
qualidades. Parte dessas características e atributos se traduz em benefícios
que se esperam no desempenho das funções da oferta. Algumas dessas
características e atributos podem estar presentes ou tidas como comuns em
todos os produtos pertencentes a uma mesma categoria e mesmo em
outras categorias que os contêm. Outras contudo são típicas
de
determinadas ofertas e vão influenciar a preferência do consumidor. Podem,
em ambas as possibilidades, estar relacionadas direta ou indiretamente a
seu desempenho. (TAVARES, 2008. p. 74)

Os atributos são não somente as qualidades mas os aspectos descritivos
de uma marca, afetando diretamente o desempenho ou funcionamento do produto.
Podem ser relacionados ou intrínsecos ao produto. Desta forma relacionam-se
também com a oferta do mesmo. Os atributos não relacionados ou extrínsecos não
afetam diretamente o desempenho do produto, mas podem influenciar na
preferência do consumidor. Neste caso, os atributos extrínsecos não estão
relacionados ao desempenho da oferta.
Quando o consumidor não teve contato ainda com o produto ou serviço,
não sabe ainda as razões para adquiri-lo, o que conta nesse momento, na maioria
das vezes, é seu contato visual, em que se destacam os atributos, afetando de
maneira direta o desempenho do produto, quanto aos ingredientes, potência, design,
facilidade de manuseio ou de preparo. Os atributos proporcionam nesse processo de
reconhecimento benefícios funcionais ou experienciais que permitem estabelecer
associações primárias. Quando os atributos não influenciam o desempenho do
produto, mas apesar disso influenciam o consumidor na sua preferência, compra e
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consumo, considera-se que esses benefícios sejam experienciais, simbólicos e têm
associações secundárias.
Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2005) conceituam que os atributos têm
significados relativamente concretos, e representam características físicas ou
observáveis, sendo observados através do comportamento do cliente, que procura
no produto, sua preferência ou sua descrição.
De acordo com os estudos de Pohl et all (2008), o consumidor, ao adquirir
um produto, pode estar sendo influenciado por dois tipos de benefícios
(utilitário/informativo) em níveis diferentes. Complementando essa visão, Borges Jr.
e Cunha (1999) afirmam que ao usar os produtos é permitido o acesso aos seus
diversos atributos (físicos quando originados das suas características físicas e
experimentáveis, e abstratos quando considerados seus aspectos intangíveis e
subjetivos).
Tavares (2008) amplia este análise e define que os atributos influenciam o
consumidor através de três tipos de benefícios, os funcionais ou utilitários, os
experienciais e os simbólicos.
Aaker (2007) acrescenta que alguns aspectos da marca podem ser
atributos do produto ou atributos organizacionais, dependendo do contexto. Nesse
sentido, se estiverem baseados na cultura, valores ou programas da empresa essas
propostas ultrapassarão o contexto do produto, estando relacionados à empresa.
Quando relacionados à empresa, Tavares (2008) os classifica como não
relacionados ou extrínsecos. São atributos que mesmo não influenciando o
desempenho do produto influenciam a compra, a preferência do consumidor e o
consumo. Esses atributos extrínsecos ou não relacionados podem ser, entre outros:
canais de venda, empresa fabricante, sua origem geográfica, endosse de
celebridades e preço.
Já os elementos tangíveis podem ser vistos, cheirados manipulados e até
escutados, estando, portanto, ligados ao produto. Aaker (2007) inclui nessa
categoria também o ambiente onde o produto é comprado ou consumido.
Lembrando que segundo a conceituação inicial do atributo, esses são as
qualidades ou aspectos descritivos do produto. Aaker (2007) e Tavares (2008),
concordam no ponto de que a qualidade percebida deve ser fundamental na escolha
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do consumidor. Aaker (1998) argumenta que o consumidor procura a qualidade e
tem ao mesmo a percepção da qualidade geral ou superioridade do produto em
relação à concorrência.

2.6.3 Benefícios
Tavares (2008, p. 76) fez uma conceituação sobre os benefícios da marca:
“Benefícios são expectativas e valores pessoais que o consumidor vincula às
características e aos atributos dos produtos. É o que se espera dos do produto por
suas características e atributos intrínsecos e extrínsecos.” Benefícios são a
combinação entre as expectativas pessoais e as situações que evocam emoções e
sentimentos nos consumidores.
Para Tavares (2008) os benefícios podem ser classificados em três
categorias: (a) funcionais – pelo o que os produtos fazem, valor atribuído às funções
(b) experienciais – valor representado pelas sensações que proporcionam e (c)
simbólicos – valor do significado do produto para os consumidores, como pode ser
visto na Figura 10 a seguir:

Figura 10 – Níveis de benefícios da marca
Fonte: Tavares (2008, p. 76)
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Considera-se que os benefícios funcionais, experienciais e simbólicos da
marca são resultado das expectativas pessoais juntamente com as influências
situacionais que promovem emoções e sentimentos, sendo que essas emoções são
estados de sentimentos que são resultado de alguma causa. (TAVARES, 2008)
Benefícios funcionais - São as características e atributos intrínsecos do
produto que permitem utilidade funcional no uso ou consumo. São ligados ao
desempenho de funções e são voltados ao atendimento de necessidades como
higiene, limpeza, comunicação, saúde, alimentação, educação, com o desejo de
solucionar algum problema. São ligados a associações primárias e não servem para
diferenciar o produto.
Benefícios experienciais – são ligados às sensações e prazeres sensoriais
que o consumidor sente no uso ou consumo do produto. São consequência do
estímulo dos sentidos que o produto evoca. Os sentidos são estimulados quando o
produto evoca sensações como maciez, sabor, fragrância, sonoridade ou estética.
São formados na verdade através da própria experiência do consumidor com a
marca, que trazem momentos agradáveis ou desagradáveis. Funciona indiretamente
através de estratégias de comunicação, ou pelo buzz marketing ou marketing boca a
boca. Os benefícios experienciais são ligados às associações primárias (aos
sentidos), e às associações secundárias, (emoções despertadas pelos sentidos).
São importantes pois diferenciam a marca/produto e criam preferências por marcas,
já que cada estímulo pode ser percebido diretamente.
Benefícios Simbólicos (ou emocionais) – são os atributos extrínsecos ao
uso ou consumo do produto, são ligados às associações secundárias, e não se
relacionam diretamente a seu desempenho. É a representação do que significa para
o consumidor o produto (expressão de status, autoestima, autoconceito da marca).
Os benefícios simbólicos suprem uma necessidade de aprovação social (aceitação e
pertencimento a determinados grupos e diferenciação dos demais), expressão
pessoal e autoconceito do consumidor.
São ligados também à presença dos bens e seus significados em relação
às funções e papéis que os consumidores desempenham. Os consumidores formam
valores através da agregação de benefícios simbólicos (ou emocionais) aos
benefícios funcionais e experienciais. Quando um consumidor compara o benefício
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obtido ao sacrifício para comprar, escolhendo o produto que combine melhor a
utilidade e ao símbolo.
Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006) acrescentam que características e
atributos não se tornam obrigatoriamente em benefícios. Entretanto, benefício que
sejam consequências positivas facilitam o alcance dos objetivos dos clientes. Os
autores acrescentam que o valor para o cliente não é resultado dos atributos em si,
mas do desempenho desses atributos e suas consequências, que podem ser
positivas ou negativas.
Aaker (2007) traz uma outra separação de categorias: (1) Funcionais
(funcionalidade do produto; (2) Emocionais (sensações que o consumidor tem) e (3)
auto-expressão (satisfação das necessidades de expressão de uma auto-imagem
desejada).
Aaker (1991) ainda acrescenta que um benefício racional está ligado a um
atributo do produto sendo parte do processo racional de decisão, e um benefício
psicológico é relacionado a sentimentos interligados à compra ou uso do produto e
são correlacionados na formação de atitude em relação à marca.

2.6.4 Associações
Considera-se associação como reunião de coisas para obtenção de um
efeito único. No caso do termo relacionado à Marca, pode-se dizer que as
associações de uma marca são a forma como um determinado produto pretende
destacar-se. Para entender melhor o termo, as associações de marketing podem ter
um contributo da psicologia e o associacionismo, que é relativo a um processo de
associação das ideias, num caminho que passa das mais simples às mais
complexas. O associacionismo é analisado através da natureza e da fonte das ideias
e das relações entre sensações que chegam à mente.
Tendo por base o já escrito neste trabalho sobre o tema da marca, seus
benefícios, atributos e características, percebe-se que as associações que uma
marca tem é ligada a esses mesmos conceitos. (HONDERICH, 1995)
O consumidor faz associações a uma marca, dependendo dos seus
atributos e características que o diferenciam, evidentemente de outra marca
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concorrente. Nesse sentido, os benefícios funcionais, experienciais ou simbólicos
permitem ao consumidor se relacionar com a marca através de apelos racionais e
emocionais, criando, por conseguinte, a associação.
Percebe-se, então, que os benefícios funcionais, experienciais e
simbólicos levam aos apelos racionais e emocionais por associação. Tavares (2008),
acrescenta que apela não somente para a mente do consumidor mas também o seu
coração. Satisfazem dessa maneira os aspectos racionais, as necessidades
utilitárias, além dos aspectos emocionais e as necessidades afetivas. Dessa maneira
depreende-se que nas perspectivas internas e externas à empresa são possíveis
associações primárias e secundárias, sejam as que podem ser identificadas com a
marca e mesmo as eventuais incompatibilidades.
Aaker (2001) conceitua que associação de uma marca é quando é ligada
em memória a essa mesma marca. Associações nesse sentido servem para
inventariar uma série de fatos e especificações que facilitam ao cliente processar e
acessar, e facilitam a comunicação da organização. Segundo o autor existem onze
tipos de associações: 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.
Além de Aaker (1991) Borges Jr. e Cunha (1999) também concorda com
essas ideias, acrescentando que as forças das associações com os atributos, devem
ser avaliadas como forma de definir o posicionamento da marca frente aos
concorrentes. Aaker (1991) acrescenta a isso o fato de que as associações de
marca são muito importantes por envolverem atributos de produtos e serviços ou
benefícios aos clientes, incentivando a esse a compra e lhe dando uma razão.
Nesse sentido, as associações são a base para as decisões de compra e para a
lealdade à marca.
Existem, segundo Tavares (2008) dois tipos de associações, as primárias
e as secundárias:
 Associações Primárias: concretas, e se relacionam às características,
atributos e benefícios associados ao produto pelo consumidor. Podem ser o
resultado do contexto de uso, quer dizer, ideias de pessoas, objetos atividades,
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tempo e espaço, com as quais as pessoas concebem família, status, trabalho entre
outras opções. As associações primárias resultam normalmente do desempenho do
contexto de uso e estão ligadas ao produto compartilhando a categoria.
 Associações Secundárias: Abstratas, e geralmente são associações da
memória segundo os aspectos do desempenho do produto. As associações
secundárias transcendem ao desempenho da marca, sendo estando conectadas aos
benefícios experienciais e simbólicos dessa, ligando-se, por conseguinte, mais à
marca, e sendo compartilhada com a classe.
Além disso, Tavares (2008, p. 82) ainda faz uma separação dos tipos de
associações secundárias:
As marcas podem ser associadas a uma infinidade de situações, tais como
empresas, localidades, canais de distribuição, celebridades ou porta-vozes,
eventos, símbolos e valores. Os três primeiros tipos e associações citados
envolvem fontes factuais de marca. Isto é, quem faz, onde é fabricada e
onde é comprada. Geralmente estão disponíveis para o consumidor, mas
sua força depende da ênfase que o consumidor coloca em cada uma
dessas fontes. Os quatro últimos tipos de associações retratam situações
almejadas, valorizadas ou projetadas pelo consumidor como estilo de vida e
mesmo autoconceito.

A separação dos tipos de associações secundárias podem ser vistas no
fluxograma a seguir:
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Figura 11 – Tipos de associações secundárias
Fonte: Tavares (2008, p. 82) fluxograma elaborado pelo autor

As associações secundárias demonstradas na Figura 16 acima vão ser
descritas a seguir.



Associações factuais da marca

Empresa: A marca é associada à empresa, tendo parte de atributos dessa,
somando-os aos atributos do produto. São mais resistentes ao ataque da
concorrência, pois é mais fácil copiar um produto que uma empresa.
Localidades: a força da marca pode depender de sua localização.
Algumas marcas trazem implícita a imagem de uma cidade, região ou país. Essa
associação é referente à popularidade, notoriedade, vantagem ou know-how. Nem
sempre é uma associação positiva.
Canais de distribuição: esse tipo de associação contribui para confirmar ou
conferir uma imagem de prestígio ou preço baixo, sendo essa associação construída
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através do sortimento disponível, políticas de preço e crédito além da qualidade do
serviço. Produtos que demandam uma ampla variedade de canais de distribuição
têm geralmente uma gama ampla de consumidores.
Celebridades e porta-voz: é o chamado grupo de referência de audiência,
ou seja, pessoas que podem influenciar positivamente o comportamento do
consumidor. É nessa categoria de associação que existem os “garotos e garotas
propaganda”, como celebridades que representam a marca. Referências como
médicos, engenheiros endossam o suporte científico ou técnico do produto.
Eventos: Através da participação em eventos, com patrocínio, endosso ou
promoções, a marca ganha mais essa associação que é acrescentada ao significado
já existente
Símbolos e Valores: Estão relacionados à conotação trazida por alimentos,
animais, plantas, figuras e até mesmo rituais. Nesse sentido a cultura confere
significados simbólicos às características do produto.
Peter e Olson (2009) acrescentam à fundamentação de Tavares (2008)
que através da compreensão dos rituais de comportamento consumidor os
profissionais de marketing podem criar significados que transferiram significados
culturais importantes dos produtos para o consumidor.
Além disso, Peter e Olson (2009) acrescentam que o conceito de cognição
é uma reação mental do consumidor, e está relacionada ao raciocínio, sendo que o
conceito de afeto é relacionado às respostas emocionais. Nesse sentido, tanto o
conceito de cognição quanto o de afeto, têm como consequência valor para o
cliente. Essa temática é confirmada por Tavares (2008) que demanda que os
aspectos racionais são relacionados às necessidades utilitárias e os emocionais às
necessidades afetivas, fazendo com que a marca apele tanto para a mente quanto
para o coração.
Para Tavares (2008) as associações estão ligadas às características,
atributos e benefícios do desempenho do produto. Mas não é somente isso, as
associações também são criadas através de informações na memória, evidenciados
pelos benefícios experienciais e simbólicos. Esse tipo de associação está ligado
mais às marcas do que ao produto.
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Nesse processo associativo, Kotler e Keller (2006) demonstram que
salientam que os profissionais de marketing devem as experiências e exposições
que exercem influência em cada etapa do processo de compra, de forma a
aproveitar esses dados na comunicação de marketing, construindo e majorando o
valor da marca e incentivando as vendas. Kotler e Keller (2006) nesse processo
acrescentam que as atividades de comunicação vinculam as associações corretas à
imagem da marca na mente dos consumidores, dessa forma fazendo-o ter opiniões
e sentimentos sobre a marca.
É nesse processo, que Tavares (2008) lembra da importância dos slogans
ou jingles, que demandam ao consumidor apelos emocionais e podem ser
lembrados durante anos.

É nesse sentido que o autor garante que os valores

compartilhados pelos consumidores podem se transformar em relações fortes e
duradouras entre os consumidores.

2.6.5 Distinções
Diferentemente da associação a distinção é a forma da marca se distinguir
frente ao concorrente. Nesse processo de distinção é utilizado frequentemente o uso
da metonímia2, em algumas situações, como uma vantagem quando cria um vínculo
direto entre a marca e o produto que a adota.
Segundo Tavares (2008) ninguém pede uma Coca-Cola com o nome de
um de seus ingredientes, justamente por ser ela um produto pioneiro, um protótipo,
qualquer outro refrigerante para ser identificado tem que ter características parecidas
ou iguais à Coca-Cola. Já em produtos que existiam muito antes do uso de marcas,
a situação é diferente.
Nesse contexto, que pode-se levar em conta o que contextualiza Hooley et
al. (2005) que demonstram existir duas áreas de diferenciação que são importantes
na comparação de marcas para o mercado: [1] o posicionamento competitivo, ou
seja, diferenças entre as ofertas disponíveis no mercado sob o ponto de vista dos
clientes; e (2) as diferenças entre clientes ou públicos, de forma a evidenciar a
2

“Alteração do sentido natural das palavras pelo emprego da causa pelo efeito” (Dic Michaelis)
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. (FERREIRA, 1986).
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segmentação do mercado através de suas características, seus comportamentos e
suas necessidades.
Considerando que, conforme Martins (1999) postula o que faz o
consumidor perceber a marca vai além da satisfação de uma necessidade, existe
nesse sentido, uma relação emocional entre consumidor e marca. A marca muitas
vezes representa mais que o simples consumo de um produto, mas torna-se
também referência de qualidade, status, prestígio, preço, prazer, confiança,
tecnologia, sendo algumas vezes referência de uma tribo ou etnia. Essa A marca
promove inúmeras associações ao consumidor, podendo a mesma marca ter
diferentes significados a consumidores distintos.
Dois outros autores demonstram essa distinção da associação. Segundo
Kotler e Ketler (2006) é responsabilidade das empresas encontrar novas dimensões
para se destacar frente à concorrência. Esse ponto é justamente importante para
empresas pequenas com produtos de consumo e start-ups que sobrevivem
geralmente com pouca verba de publicidade. Nesses casos a diferenciação é a
associação exclusiva, uma estrutura de referência que identifique o mercado alvo e a
concorrência, de forma a possibilitar essa distinção da marca.
Ferrel, et al (2000) evidenciam três bases para a diferenciação: [1] os
descritores do produto, [2] os serviços de apoio ao consumidor e a [3] imagem, as
quais podem ser visualizadas na figura 12 a seguir.
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Figura 12 - Diferenciação do produto
Fonte: Ferrel et al (2000) fluxograma elaborado pelo autor

Como se percebe na Figura 12, os descritores são divididos em quatro: [1]
descritores factuais que são as características funcionais, [2] vantagens das
características que podem ser considerados os atributos; [3] benefícios e satisfação
que o produto evoca e [4] qualidade que o diferencia da concorrência.
Faz-se necessário nesse contexto não permitir ambiguidade à marca, de
forma que o consumidor saiba a distinguir de maneira real e concreta. A qualidade
percebida é importante nesse sentido, uma vez que segundo Tavares (2008) a
qualidade pode ser entendida e avaliada como parte de valores, cultura, pessoas,
programas e processos das organizações. A união da organização e suas
associações organizacionais à identidade da marca, torna-a mais diferenciada das
outras marcas concorrentes, promovendo a distinção necessária.
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3 MARCO TEÓRICO
3.1 Modelo de escopo e posicionamento de marca (EPM)

Na intenção de definir o escopo e o posicionamento de marcas de bens e
serviços, Tavares (2008), demonstra um modelo flexível, que tem sido aplicado a
serviços, jornais, bens de consumo e varejo. Esse método procura avaliar
características, atributos, benefícios, associações e distinções da marca. Esse
modelo é observado na figura 13, numa adaptação livre de Fernandino (2010)
baseada nos parâmetros de Tavares (2008).

Figura 13 – Modelo Norteador – Escopo e Posicionamento da Marca (EPM)
Fonte: Fernandino (2010, p. 53)

Por meio da análise da imagem acima, pode-se entender que uma marca
depende de inúmeros elementos interligados entre si, e cabe à empresa
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compreender o processo de forma a conseguir a internalização da reputação da
marca de forma positiva no consumidor.
De acordo com Tavares (2008) seu método denominado Escopo e
posicionamento de marca não é um método de avaliação da marca em si, mas de
avaliação de suas características, atributos e benefícios, associações primárias e
secundárias relacionadas a ela, como também de sua distinção. Visa colocar em
relevo aspectos que possam ser utilizados para posicioná-la.
As características de elementos da empresa devem ser desenvolvidas ao
longo de avaliação e observação de cada uma delas. A partir daí, é possível o
levantamento dos atributos e a respectiva valorização das características, permitindo
demonstrar se foi agregado valor à marca.
Determinar associações da marca, tanto primárias quanto secundárias
também é importante como forma de analisar profundamente a marca e como
melhorar seu valor agregado e fidelização do cliente a essa. Nesse processo é
necessário

perceber

se

existem

incompatibilidades

tanto

interna

quanto

externamente e a avaliação dos benefícios, que procura descrever em que tipos de
benefícios

as

características, os

atributos

e as

associações

podem ser

transformados.
Por último é verificado em cada item analisado a distinção da empresa e
sua marca frente aos concorrentes, abrangendo os aspectos semelhantes e os
distintivos que podem funcionar como fatores decisivos no processo de escolha do
cliente.
Nesse sentido, essa análise pode ser assim colocada em um fluxograma:
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Figura 14 - Processo de Aprofundamento do Escopo de Marca
Fonte: Adaptado de Tavares (2008)

Analisar

os

diversos

elementos

constantes

na

empresa

permite

compreender o processo de escolha e promover a fidelização de sua clientela. Por
meio dessa análise é possível a qualquer empresa se diferenciar no mercado,
promovendo sua distinção de maneira positiva frente aos concorrentes.
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4 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

4.1 A HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Cinco jovens estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais – PUC/MG - se uniram em 1970 para criar um curso preparatório em Belo
Horizonte para a Universidade Católica. Em 1972, dois anos após o início das
atividades do pré-vestibular, os jovens fundaram um colégio num bairro de classe
média alta.
O colégio oferece à comunidade educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio. Hoje o colégio funciona em dis bairros nobres de Belo Horizonte. A
unidade do colégio no bairro Serra foi desativada.
Há mais de 20 anos o sistema que a IES faz farte também oferece o curso
supletivo para jovens e adultos que necessitam concluir os cursos fundamental e
médio.
A Instituição de Ensino Superior foi inaugurada em Belo Horizonte, em
abril de 1999, tendo como primeiro curso oferecido o de graduação em
Administração, com o objetivo de preparar profissionais para as novas configurações
econômicas, tecnológicas e comportamentais do mundo contemporâneo.
Em 2001, foi implantado o curso de graduação em Comunicação, ano que
também foi inaugurada a Unidade Sete Lagoas, com cursos de Administração,
Comunicação e Turismo. Hoje a Unidade de Sete Lagoas oferece também os cursos
de graduação tecnológica em Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos,
Gestão da Produção Industrial e Gestão de Logística.
Em agosto de 2003, foi fundada, a Faculdade de Direito que funciona em
uma unidade também localizada no centro da capital mineira.
Em janeiro de 2005, IES ampliou suas instalações, inaugurando novas
sedes no Centro de Belo Horizonte e de Sete Lagoas. As modernas instalações auditórios, laboratórios de informática, de fotografia, de vídeo e rádio, salas de aulas
equipadas com TV e DVD, ar-condicionado e cadeiras estofadas, biblioteca com
cerca de 25 mil livros, empresa júnior, agência experimental e núcleo de prática
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jurídica – tentam traduzir a preocupação da IES com o bem-estar dos alunos, a
qualidade de ensino e o crescimento constante.
No final de 2006, a IES uniu suas forças à outra instituição, que está
presente em 23 estados do Brasil.
Dando continuidade ao seu crescimento, a IES lançou os novos cursos de
Graduação Tecnológica em Marketing, em 2010, e de Graduação Tecnológica em
Gastronomia, em 2011.
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5 METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida nesta dissertação é de natureza qualitativa, com
abordagem exploratória, por testar o modelo EPM pela primeira vez em uma
Instituição de Ensino Superior. Malhotra (2006) pondera que a abordagem qualitativa
é

uma

das

melhores

ferramentas

metodológicas

para

posicionamento

mercadológico, pois explora o ambiente e sinaliza problemas e conseqüências dos
mesmos.
O propósito da pesquisa qualitativa é descobrir o que o consumidor tem em
mente. [...] Os dados qualitativos são coletados para se conhecer melhor
aspectos que não podem ser observados e medidos diretamente.
Sentimentos, pensamentos, intenções [...] só podem ser conhecidas por
meio dos dados qualitativos. (Aaker, Kuman & Day. 2004, p.206)

Malhotra (2006) ainda considera que a metodologia qualitativa não
estruturada, baseada em pequenas amostras proporciona melhor visão e
compreensão do contexto do problema.

3.1 Unidade de análise
A unidade de análise foi o curso de Administração de uma Instituição de
Ensino Superior, localizada na região central de Belo Horizonte. A unidade de
observação foi composta por dois gestores da IES, o diretor acadêmico e o
coordenador do curso de administração, e por vinte alunos representantes de turma
dos diversos períodos de curso.
Como procedimentos de coletas de dados, a pesquisa contou com duas
fases: elaboração e aplicação dos instrumentos de coletas de dados.

3.1.1 Elaboração do instrumento de coleta de dados
O roteiro das entrevistas foi desenvolvido a partir de uma pesquisa
bibliográfica e revisão de literatura específica, aplicados à metodologia de escopo e
posicionamento de marcas (EPM) de Tavares (2008), sendo priorizados os escopos
de posicionamento apresentados neste modelo: características, atributos, benefícios,
associações e distinções da marca.
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3.1.2 Aplicação dos instrumentos de coleta de dados

Após a elaboração do roteiro foi realizado um pré-teste com dois alunos da
instituição, para validação da estruturação do roteiro e do conteúdo desenvolvido no
mesmo.
As entrevistas foram realizadas nos meses de junho, julho e agosto de
2011. A duração média de cada entrevista variou de 40 a 75 minutos, e todas foram
registradas sob a forma de gravações digitais.
Para cada entrevista houve um contato prévio do pesquisador com o
entrevistado para agendamento da entrevista. No início de cada entrevista o
pesquisador explicou sobre o modelo, a fim de que os entrevistados pudessem
contribuir efetivamente com o trabalho.

A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a
técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os
pesquisadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e
subjetivos. Os dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes
secundárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só
poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com
os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados. (Boni;
Quaresma, 2005, p.72)

A opção pela entrevista semi-estruturada e aberta justifica-se, pois
segundo Boni e Quaresma (2005) a técnica desenvolvida em entrevistas abertas,
que atende principalmente finalidades exploratórias, detalha questões e formulações
mais precisas de conceitos e modelos relacionados. Em relação a sua estruturação
o entrevistador introduz o assunto e dá liberdade ao entrevistado para discorrer
sobre o tema sugerido.

Nessa técnica, prioriza-se a conversação informal e a

interferência do pesquisador é mínima, a fim de que o mesmo não influencie nas
respostas.
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3.2 Tratamento dos dados

Nas

entrevistas

semi-estruturadas

desenvolvidas

na

pesquisa

e

apresentadas nesta dissertação, foram analisados as características, atributos,
benefícios, associações e distinções de diversos elementos da faculdade
participante da pesquisa como sala de aula, biblioteca, laboratórios de informática,
localização, corpo docente, grade curricular e preço.
Os dados foram processados por meio da transcrição de todas as
gravações e analisados item a item do escopo e posicionamento de marcas de
Tavares (2008). As análises estão apresentadas no próximo capítulo desta
dissertação.
O método de análise utilizado neste trabalho foi à análise de conteúdo.
Segundo Carengnato e Mutti (2006) vários autores referem-se à Análise de
Conteúdo como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra,
permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da
comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Desta forma, a fala é
um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as frases que se
repetem, inferindo uma expressão que as representem.
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5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos
de acordo com os objetivos deste trabalho.
Os entrevistados foram referidos como Gestores e Alunos. Quando se
fizer necessário a observação direta de suas falas serão identificados como Gestor
1, Gestor 2 e Alunos de 1 a 20.
Os elementos da metodologia de Tavares (2008) e as dimensões
pesquisadas são Corpo Docente, Grade Curricular, Biblioteca, Laboratório de
Informática, Preço, Localização e Sala de Aula da IES.
Este tópico se refere aos objetivos específicos “a” e “b”, que são:
identificar as características, atributos, benefícios, associações e distinções da
marca de uma Instituição de Ensino Superior de Belo Horizonte propostas por seus
gestores para seu posicionamento; e identificar as características, atributos,
benefícios, associações e distinções da marca de uma Instituição de Ensino Superior
de Belo Horizonte percebidas por seus alunos;

5.1 Percepções das principais características relativas aos elementos
pesquisados na IES por gestores e alunos

Foi solicitado aos gestores e alunos que apresentassem suas percepções
sobre as características de cada elemento pesquisado.

5.1.1 Corpo docente
Neste tópico os gestores citaram como escopo das características do
corpo docente a experiência profissional e a existência de professores especialistas,
mestres e doutores. São profissionais com experiência em empresas de vários
segmentos. Muitos professores são profissionais liberais, por este fator alguns ainda
têm algumas dificuldades didáticas.
Qualificação: “os professores da casa tem no mínimo um curso de
especialização” comentou o gestor 2.
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Para os alunos, o corpo docente exerce também outras profissões. Usam
o tempo adequadamente para passar o conteúdo, e às vezes não apresentam a
didática exigida. Os professores são mestres e doutores.
Experiência profissional: “Quase todos os professores tem outro emprego,
a maioria são consultores” revela o aluno 5.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 4 Percepções das principais características relativas ao corpo
docente de produtos pelos gestores e alunos
Tipo

Características

do

Gestores

Alunos

Experiência profissional

Profissionais de mercado
Profissionais liberais

Exercerem outras profissões

Didática

Algumas
didáticas

Uso do tempo adequadamente para
passar o conteúdo.
Às vezes sem didática.

Qualificação

Especialistas
Mestres
Doutores

Corpo Docente
I*

E**

dificuldades

Mestres
Doutores

I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.1.2 Grade curricular
Em relação a grade curricular os gestores afirmaram que: o curso é
semestral, o aluno pode fazer sua matrícula por disciplina conforme suas
necessidades, as disciplinas não tem pré requisito e os conteúdos lecionados são
coerentes com a necessidade do mercado.
Disciplina: “[...] não existe pré requisito, com isso o aluno pode fazer o
curso conforme suas necessidades” disse o gestor 1. O gestor 2 comentou que “o
curso tem seu foco no mercado de trabalho, preparando melhor os alunos para o dia
a dia nas empresas.”
Para os alunos as disciplinas são divididas em períodos e com foco no
mercado de trabalho.
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Disciplina: o aluno 2 declarou “com a grade atual o aluno se prepara para
trabalhar em qualquer empresa.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 5 Percepções das principais características relativas à grade
curricular pelos gestores e alunos
Tipo

Características da

Gestores

Alunos

Curso semestral
Matrícula por disciplina
Não possui pré requisito
Conteúdos coerentes
Foco prático visando o mercado
de trabalho

Disciplinas divididas em períodos
Disciplinas com foco no mercado
de trabalho

Grade Curricular
I*

Disciplina

E**
I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.1.3 Biblioteca
O gestor 1 informou que o prédio da biblioteca foi construído recentemente
(fevereiro de 2011). É um prédio novo e adequado, com salas individuais e
climatizado para que os alunos possam ler e estudar. O gestor 2 citou o software de
uso exclusivo da IES e sua infra-estrutura é tradicional, com livros, computadores e
que o horário de funcionamento é prolongado (das 7:30 h até as 22:30h de segunda
a sexta feira e de 8 h até as 12 h nos sábados). “É uma biblioteca tradicional com
livros. Foi construída no ano passado. [...] lá tem um software de pesquisa de livros
que é disponibilizado para o aluno, o que facilita a consulta inclusive pelo site da
faculdade.”
Os alunos citaram mais o mobiliário, os equipamentos e a existência de
livros e dvd´s e com salas individuais para estudo.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 6 Percepções das principais características relativas à biblioteca
pelos gestores e alunos
Tipo

Características

da

Gestores

Alunos

Infra-estrutura

Tradicional
Prédio novo
Climatização
Sala exclusiva para estudo e leitura
Software exclusivo para pesquisa e
reserva
Livros e computadores

Livros, computadores,
mesas, estantes,
armários, prateleiras,
DVD´s, livros técnicos
guarda-volume, revistas.
Ambiente reservado para
estudos e pesquisas

Horário de funcionamento

Prolongado

Biblioteca
I*

E**
I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.1.4 Laboratório de Informática
Neste tópico os gestores apontaram como características o mobiliário e os
equipamentos existentes no laboratório de informática e o gestor 2 o considera um
laboratório tradicional, ou seja, tem tudo que é necessário para o funcionamento.
Os alunos citaram a quantidade de computadores, impressoras e
ventiladores.
Os gestores falaram que o laboratório de informática tem ar condicionado,
mas os alunos 1, 3, 4, 5, 6, e 8 citaram a existência de ventiladores e não de ar
condicionado.
Aluno 3: “existe no laboratório computadores, impressoras e ventiladores.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 7 Percepções das principais características relativas ao laboratório
de informática pelos gestores e alunos
Tipo

Características do
Laboratório

Gestores

Alunos

Mesas
Computadores
Cadeiras estofadas
Ar condicionado
Monitores e Impressoras
Cabeamento

Computadores
Impressoras
Ventiladores

de

Informática
I*

Móveis
Equipamentos

/

E**
I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.1.5 Preço
Os gestores e os alunos apresentaram concordância em relação ao valor
monetário e as formas de pagamento de maneira ampla.
Os gestores destacaram as formas de pagamento, inclusive o percentual
de desconto para o pagamento até o quinto dia útil do mês. O gestor 1 informou: “o
aluno que pagar a mensalidade até o quinto dia útil do mês tem de 10% a 17% de
desconto.”
Os alunos sabem que tem o desconto, porém não informaram o
percentual do desconto e destacaram o valor monetário, considerado alto.
Em relação às bolsas os alunos sabem da existência, mas não citaram
quais as que a IES oferece.
Formas de pagamento: o aluno 10 comentou que: “o valor integral da
mensalidade da faculdade é alto, porém a faculdade tem várias oportunidades de
bolsas para os alunos.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 8 Percepções das principais características relativas ao preço pelos
gestores e alunos
Tipo

Características do

Gestores

Alunos

Valor Monetário do
serviço prestado

Acima da média
Alto

Preço elevado
Alterações a cada semestre.
Valor integral alto, porém várias
oportunidades de bolsas

Formas
pagamento

Modelos próprios
Bolsas de estudo próprias e do
governo
Prouni
Desconto de 10% a 17% para
pagamento em dia
Setor específico para negociar
atrasos

Pagamento até o 5º dia útil tem
desconto
Valores mensais
Algumas bolsas

Preço
I*
E**

de

I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.1.6 Localização
Os

gestores tiveram como percepções do elemento localização

praticamente o mesmo que os alunos. Gestor 2 identificou como principais
características a região onde está localizada a IES e o estacionamento no prédio. O
Gestor 1 complementou dizendo serem uma área nobre e com prédio próprio, o que
não foi lembrado pelos alunos.
Todos os alunos destacaram a rua e a região da IES como características
do elemento localização.
Localização: “a faculdade está localizada na rua Timbiras, 1532, centro,
Belo Horizonte. O prédio tem estacionamento, pago, mas tem” disse o aluno 20.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 9 Percepções das principais características relativas á localização
pelos gestores e alunos
Tipo

Características da

Gestores

Alunos

Localização
I*

Localização

Região central
Área nobre
Rua Timbiras

Região central
Área nobre
Rua Timbiras,

E**

Comodidade

Prédio com estacionamento

Prédio com estacionamento

I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.1.7 Sala de Aula
Para os gestores as salas de aula têm tamanhos variados e layout
irregular, pois as salas são estruturadas de acordo com a quantidade de alunos em
cada turma e o layout do andar (o prédio não foi construído para ser uma IES).
Espaço físico: “as salas tem o layout conforme o andar, pois o prédio não
foi construído para ser uma faculdade [...] as turmas são destinadas as salas de
acordo com a quantidade de alunos. destacou o gestor 2.
Em relação ao mobiliário os gestores citaram com ênfase as mesas
individuais com cadeiras estofadas.
Os alunos confirmam que o espaço físico das salas de aula são diferentes
conforme o período que estão matriculados. Em relação aos equipamentos os
gestores e os alunos citaram a televisão, o computador e o ar condicionado. Os
alunos citaram mais componentes do que os gestores no grupo mobiliário, pois
normalmente eles ficam na mesma sala por vários períodos.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 10 Percepções das principais características relativas à sala de aula
pelos gestores e alunos
Tipo

Características da

Gestores

Alunos

Espaço físico

Salas de tamanhos variados
Layout irregular
De acordo com os andares e
número de alunos de cada
turma

Salas de tamanhos variados

Equipamentos

Televisão e computadores
Ar condicionado

Televisão e computadores
Ar condicionado

Mobiliário

Mesas individuais
Cadeiras com estofados

Mesas, cadeiras, quadro branco,
armário, ventilador, quadro de avisos
lixeira, mesa do professor, tomadas,
porta resistente.

-

-

-

Sala de Aula
I*

E**

I* Intrínsecas
E** Extrínsecas

5.2 Percepções dos principais atributos relativos aos elementos
pesquisados na IES por gestores e alunos

Neste tópico foi questionado aos gestores e alunos o que agrega valor, ou
seja, que é importante nas características apresentadas no tópico 5.1.

Alguns

atributos foram citados sem ter nenhuma relação com as características anteriores.
5.2.1 Corpo Docente
Para os gestores o corpo docente agrega valor por terem bom domínio do
conteúdo lecionado, professores dedicados e disponíveis para atender as dúvidas e
questionamentos dos alunos e são profissionais com muita experiência de mercado.
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Os alunos citaram que os professores são competentes, inteligentes,
responsáveis, inovadores e capazes como atributos do corpo docente e vários são
capacitados e especialistas em suas áreas de ensino.
Experiência de mercado: gestor 1 “muitos de nossos professores
trabalham em empresas, são muito experientes nas áreas que lecionam, o que traz
para a sala uma vivência prática muito boa.
Domínio do conteúdo: o aluno 13 destaca que “os professores são
competentes e sempre buscam repassar suas experiências.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 11 Percepções dos principais atributos relativos ao corpo docente de
produtos pelos gestores e alunos
Tipo

Atributos

do

Gestores

Alunos

do

Bom domínio

Professores competentes,
inteligentes, responsáveis,
inovadores e capazes

Corpo Docente
R***

Domínio
conteúdo
Disponibilidade

NR****

Experiência
mercado

Dedicados
Disponíveis para atender aos
alunos
de

Profissionais
com
experiência de mercado

muita

Vários professores capacitados e
especializados em suas áreas de
ensino
Professores com boa experiência
de mercado

R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

5.2.2 Grade Curricular
Para os gestores o que agrega valor a grade curricular é que ela tem foco
na prática visando a inserção do aluno no mercado de trabalho, um bom referencial
bibliográfico e uma boa matriz.
“A grade curricular tem disciplinas necessárias para a formação do aluno,
a matriz é muito boa” comentou o gestor 2.
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Os alunos percebem que a grade curricular foca o mercado de trabalho,
com conteúdos pertinentes e importantes. Citam também que a carga horária é boa
e os períodos bem estruturados.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

QUADRO 12 Percepções dos principais atributos relativos à grade
curricular pelos gestores e alunos
Tipo

Atributos

da

Gestores

Alunos

Bom referencial bibliográfico
Boa matriz

Conteúdos pertinentes e
importantes
Disciplinas bem divididas e
apresentadas
Boa distribuição das matérias

Grade Curricular
R*

Disciplina

Carga horária

Carga horária boa
Períodos bem estruturados,
organizados e seqüenciais.

NR**
R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

5.2.3 Biblioteca
O bom conceito da biblioteca na avaliação do MEC, o acervo atualizado e
bom são os geradores de valor apresentados pelos gestores em relação a biblioteca.
“Na última visita do MEC a biblioteca teve uma das notas mais altas na
avaliação da faculdade [...] existe uma variedade muito grande de exemplares e no
mínino seis livros de cada título” observou o gestor 1.
Para os alunos, o local espaçoso, silencioso e adequado para estudos e
pesquisas, a boa tecnologia para a reserva de livros, a boa organização e
localização dos livros são geradores de valor.
Alguns atributos negativos também foram citados pelos alunos. “há pouca
ventilação e um cheiro de mofo muito forte” disse o aluno 2. Já o aluno 9 acha que o
atendimento é precário.
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O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 13 Percepções dos principais atributos relativos à biblioteca pelos
gestores e alunos
Tipo

Atributos

da

Gestores

Alunos

Biblioteca
R*

Infra-estrutura

Local espaçoso e silencioso,
Boa tecnologia
Pouca circulação de ar
Cheiro de mofo,

Organização

Boa organização
Boa localização dos livros

Variedade
de
títulos / autores
Quantidade
exemplares
título / autor

Vários títulos
Bom acervo
Acervo atualizado

de
por

Poucos exemplares
Muitos exemplares

Atendimento
NR**

Avaliação do MEC

Vários títulos

Atendimento precário
Conceito bom na avaliação
do MEC

R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

5.2.4 Laboratório de Informática
Para os gestores a rede sem fio, os softwares básicos geram valor para os
alunos, bem como a boa parceria com empresas de software e empresas para a
manutenção dos equipamentos. “A faculdade conta hoje com wireless em todos os
andares” comentou o gestor 2.
Os alunos citaram a falta de antivírus para a proteção de seus arquivos e
que o acesso a internet é precário, de baixa qualidade e lento.
Internet: o aluno 7 disse que “é difícil conectar a internet na sala e quando
a gente consegue ela cai o tempo todo”.
Software: “Tenho uma pen drive só para usar na faculdade, há muitos
vírus nos computadores da faculdade” destacou o aluno 6.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 14 Percepções dos principais atributos relativos ao laboratório de
informática pelos gestores e alunos
Tipo

Atributos

do

Laboratório

de

Gestores

Alunos

Informática
R*

NR**

Espaço Físico

Falta de espaço

Equipamentos

Quantidade suficiente de
computadores, cadeiras,
impressoras,
Ventiladores barulhentos
Impressora ruim,

Internet

Rede sem fio

Internet precária, de baixa qualidade
e lenta

Software

Básicos (Windows, Office)

Sem antivírus

Parceria

Boa parceria com empresas
de software e manutenção

R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

5.2.5 Preço
Neste tópico os gestores citaram a conquista de alunos diferenciados e a
possibilidade de selecionar professores experientes como agregadores de valor do
alto preço das mensalidades como foi demonstrado no item 5.1.5 deste trabalho.
Acho que a seleção de professores é um atributo do preço, pois podemos
contratar professores mais qualificados, disse o gestor 2.
Como os alunos declararam como características o alto valor monetário
das mensalidades, a exigência de qualidade pelos alunos e a boa qualidade do
ensino foram citadas como agregadores de valor ao preço.
“Pagando mais caro podemos exigir uma qualidade maior da faculdade”
declarou o aluno 4.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 15 Percepções dos principais atributos relativos ao preço pelos
gestores e alunos
Tipo

Atributos

de

Gestores

Alunos

Preço
R*

Ensino

NR**

Seleção

Exigência de qualidade
Boa qualidade
Selecionar
professores
experientes
Alunos diferenciados

R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

5.2.6 Localização
Foram citados pelos gestores o fácil acesso, a boa localização e o
estacionamento do prédio como elementos agregadores de valor.
Para os alunos o que agrega valor é o acesso fácil e rápido, com várias
linhas de ônibus. Devido ao perfil dos alunos pesquisados a localização foi
considerada boa.
“Há vários pontos de ônibus próximo da faculdade” disse o aluno 7, “É
fácil de chegar, pois a faculdade é bem no centro e tem muitos ônibus que passam
aqui” completou o aluno 3. O aluno 12 informou que “a faculdade é perto do meu
trabalho” descrito também pelos alunos 5, 8 e 20.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 16 Percepções dos principais atributos relativas á localização pelos
gestores e alunos
Tipo

Atributos

da

Gestores

Alunos

Acessibilidade

Fácil acesso
Boa localização

Fácil acesso
Acesso rápido e com várias linhas
de ônibus
Boa localização

Comodidade

Estacionamento no prédio

Localização
R*

NR**

Conveniência

R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

Perto do trabalho
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5.2.7 Sala de Aula
Para os gestores as salas bem iluminadas são agregadores de valor, por
se tratar de um curso noturno e os equipamentos possibilitam aulas diferenciadas.
O gestor 2 disse que “com os equipamentos disponíveis nas salas os
professores podem dar aulas diferenciadas, usar recursos tecnológicos para deixar
as aulas mais dinâmicas, passar filmes, etc.”
Para os alunos as salas de aula são bem iluminadas como citado pelos
gestores e ainda com a quantidade de carteiras suficientes e espaçosas, de acordo
com o número de alunos.
Em relação aos equipamentos gestores e alunos divergem de percepção,
para os alunos há escassez de equipamento e falta de tecnologia quando da
existência dos mesmos.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

QUADRO 17 Percepções dos principais atributos relativos à sala de aula pelos
gestores e alunos
Tipo

Atributos da Sala

Gestores

Alunos

Bem iluminada

Espaçosa
Bem iluminada
Bom layout
Pouca ventilação
Arejada

de Aula
R*

Espaço físico

Mobiliário
NR**

Equipamentos

R* Relacionadas
NR** Não Relacionadas

Quantidade de carteiras suficiente
Aulas diferenciadas

Escassos, falta tecnologia
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5.3 - Percepções dos principais benefícios relativos aos elementos
pesquisados na IES por gestores e alunos

Neste tópico, os gestores e alunos foram questionados sobre os ganhos que os
elementos pesquisados e apresentados nos atributos.
5.3.1 Corpo Docente
Para os gestores o ganho é a alta qualidade do ensino e que o corpo
docente consegue alternar as aulas com o conhecimento teórico e o conhecimento
prático nas disciplinas lecionadas.
“Nossos professores buscam sempre dar exemplos práticos em suas
aulas alternando teoria e prática” disse o gestor 1.
Já os alunos citaram como benefícios a alta qualidade do curso e do
ensino da IES. O corpo docente transmite aos alunos conhecimento, os ajuda na
compreensão dos conteúdos das disciplinas, capacitando-os e qualificando-os.
Outro ganho segundo os alunos, é que as aulas são ótimas e a turma interage com
os professores.
Como benefício simbólico os alunos citaram que o corpo docente auxilia a
IES na formação de uma imagem conceituada no mercado.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 18 Percepções dos principais benefícios relativos ao corpo docente
pelos gestores e alunos
Tipo

Benefícios

do

Gestores

Alunos

Alta qualidade do ensino pela
prática educacional
Transmitem o conhecimento
teórico e prático

Alta qualidade do curso e ensino.
Transmite conhecimento
Capacita o aluno.
Ajuda o aluno na compreensão da
matéria.
Proporciona conhecimento,
aprendizagem e qualificação,

Corpo Docente
F*

Aprendizado

E**

Didática

Ótimas aulas
Professor interage com a turma

S***

Imagem da
instituição

Formação de uma faculdade
conceituada no mercado.

F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.3.2 Grade Curricular
Os benefícios citados pelos gestores foram de que os conteúdos das
disciplinas são flexíveis, com foco no mercado de trabalho, alterna teoria e prática e
busca a interdisciplinaridade dos conteúdos em uma sequência lógica.
Para os alunos, os benefícios são a formação de bons profissionais devido
ao aprendizado. Para eles, a grade curricular prepara os alunos para o mercado,
pois são conteúdos práticos e vastos.
Os alunos citaram também que devido a atual grade as aulas não se
tornam cansativas e que existe um bom entrosamento entre as disciplinas
(interdisciplinaridade).
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 19 Percepções dos principais benefícios relativos à grade curricular
pelos gestores e alunos
Tipo

Benefícios

da

Gestores

Alunos

Disciplinas

Conteúdos flexíveis
Foco no mercado
Interdisciplinaridade
Teoria e prática

Formação de bons profissionais
Preparar os alunos para o mercado
Prática – visa o mercado
Não cansativo
Vasto
Bom entrosamento entre as
disciplinas

Sequência

Sequência lógica

Melhor entendimento sobre
matérias e ao curso

Grade Curricular
F*

E**
S***
F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.3.3 Biblioteca
Os gestores citam o acervo atualizado, com espaço adequado para
estudar, promover o conhecimento e realizar trabalhos e estudos num ambiente
confortável. Com o horário de funcionamento prolongado há uma ganho de tempo e
uma conveniência maior para que os alunos possam estudar.
Os ganhos citados pelos alunos em relação a biblioteca são a agilidade na
procura de um livro, há existência de vários títulos e poder levá-los para casa. Outro
ganho para os aluno é ter um local na IES com privacidade e conforto para realizar
pesquisas e silencioso para estudar.
O aluno 18 declarou que “como benefício vejo somente o espaço para
estudar e fazer os trabalhos exigidos pelos professores.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 20 Percepções dos principais benefícios relativos á biblioteca pelos
gestores e alunos
Tipo

Benefícios

da

Gestores

Alunos

Finalidade

Espaço adequado para estudar
Promover o conhecimento
Consultoria para realização de
trabalhos e estudos
Acervo atualizado

Encontrar livros
Pegar livros emprestados
Agilidade na procura de um livro
Fazer pesquisas.

Horário de
funcionamento

Conveniência
Ganho de Tempo

Ambiente

Conforto por causa das salas
exclusivas de leitura e estudo

Biblioteca
F*

E**

Privacidade e conforto,
Silencio para estudar.

S***
F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.3.4 Laboratório de Informática
Os alunos citaram como ganhos do laboratório de informática o acesso a
internet, a informação mesmo ela sendo lenta no seu ponto de vista. A facilidade
para realizarem suas pesquisas acadêmicas e a digitação e impressão dos trabalhos
foram outros ganhos apontados.
O aluno 16 disse que “só uso o laboratório para ler meus e-mails e
imprimir os trabalhos”
Para os gestores os ganhos estão relacionados ao mobiliário, confortáveis,
e com boa ergonomia. Em relação ao ensino apresentaram como benefícios o
ganho de conhecimento, as aulas dinâmicas e práticas. O gestor 2 acrescentou
como benefício a rapidez de acesso a internet.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 21 Percepções dos principais benefícios relativos ao laboratório de
informática pelos gestores e alunos
Tipo

Benefícios

do

Laboratório

de

Gestores

Alunos

Rapidez no acesso a internet

Acesso a internet,
Acesso a informação
Facilidade para realização de
pesquisas acadêmicas.
Digitar e imprimir trabalhos.

Informática
F*

Equipamentos

/

Internet

Ensino

E**

Mobiliário

Ganho de conhecimento
Aulas dinâmicas
Aulas práticas
Conforto
Boa ergonomia

S***
F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.3.5 Preço
Para os gestores, os benefícios gerados pelo preço estão relacionados ao
valor monetário das mensalidades e citam seu ganho em selecionar melhor os
alunos e os professores fazendo com que o ensino seja considerado de qualidade e
fazer investimentos na infra-estrutura da IES
“Com o valor das mensalidades podemos investir mais na infra-estrutura
da faculdade” gestor 1
Para os alunos, o valor monetário despendido tem como benefício o
ensino de qualidade. Em relação ás formas de pagamento e as bolsas citam como
ganhos a oportunidade de estudar.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 22 Percepções dos principais benefícios relativos ao preço pelos
gestores e alunos
Tipo

Benefícios

do

Gestores

Alunos

Qualidade do ensino
Selecionar melhor alunos e
professores
Poder contratar professores
mais qualificados
Realizar investimentos

Qualidade do ensino

Preço
F*

Valor monetário

Formas de
pagamento

Dar oportunidade a alunos que não
tem condições de pagar o valor
integral.

Bolsa

Dar oportunidade de estudo a
vários alunos que não tem condição
de pagar seus estudos

E**
S***
F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.3.6 Localização
Foram citados pelos gestores e alunos benefícios funcionais e
experienciais. Os benefícios simbólicos não foram lembrados.
Para gestores os principais benefícios referentes à localização da IES
são: a infra-estrutura, (não citada pelos alunos), a facilidade de acesso com fácil
deslocamento para várias regiões da cidade e com isso, a possibilidade de os
alunos ganharem tempo e economizarem dinheiro.
O gestor 1 disse que “é fácil para os alunos se deslocarem para outras
regiões da cidade, pois a faculdade está localizada no centro.”
Acesso fácil, rápido e prático foram os benefícios citados pelos alunos,
como também a fácil locomoção para outras regiões da cidade.
O aluno 12 informou “para mim é muito pratico vir a faculdade, pois
trabalho aqui perto.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 23 Percepções dos principais benefícios relativos à localização pelos
gestores e alunos
Tipo

Benefícios

da

Gestores

Alunos

Localização
F*

Infra-estrutura

Espaço adequado para a
prática pedagógica
Segurança

E**

Local

Fácil acesso
Praticidade
Economia
Fácil locomoção
Fácil deslocamento para várias
regiões da cidade
Ganho de Tempo

Fácil acesso
Rapidez em chegar
Praticidade
Fácil Locomoção

S***
F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.3.7 Sala de Aula
Os gestores vêem como benefício a eficiência para o aprendizado do
aluno e que os professores tem um ambiente propício para passar seus
ensinamentos. Citaram também que o ambiente é confortável e tranqüilo e que as
cadeiras em conjunto com as mesas trazem uma ergonomia melhor.
“As cadeiras são bem confortáveis e traz uma melhor ergonomia para os
alunos” disse o gestor 2
Os benefícios citados pelos alunos são: à absorção de conhecimento, com
maior aproveitamento das aulas, fazendo com que haja a possibilidade de melhorar
o aprendizado, o que acarreta uma melhoria na qualidade de ensino. Citaram que as
salas são adequadas para o aprendizado, confortáveis com um ambiente agradável
e que traz bem estar e comodidade. Isso faz com que aumente as relações
interpessoais e amizade.
“As carteiras são bem confortáveis, são mesa e cadeira, diferente de
outras faculdades que tem aquelas carteiras de braço”, declarou o aluno 1.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

85

QUADRO 24 Percepções dos principais benefícios relativos à sala de
aula pelos gestores e alunos
Tipo

Benefícios da Sala

Gestores

Alunos

de Aula
F*

Aprendizado

Eficiência para o aprendizado
do aluno
Eficiência no ensino do
professor

Absorção de conhecimento,
Maior aproveitamento das aulas,
Qualidade do ensino,
Melhor aprendizado dos alunos,
Sala adequada para aprendizado.

E**

Ambiente

Conforto
Melhor Ergonomia
Tranqüilidade

Conforto
Bem estar
Ambiente agradável
Comodidade

Relacionamento
interpessoal

Aumento de relações interpessoais,
amizade

S***
F* Funcionais
E** Experienciais
S*** Simbólicos

5.4 - Percepções das principais associações relativas aos elementos
pesquisados na IES por gestores e alunos
Neste tópico questionou-se o que vinha na mente dos gestores e dos
alunos, suas lembranças quanto aos elementos pesquisados.
5.4.1 Corpo Docente
Os gestores associaram o corpo docente com sua titulação acadêmica,
sua competência técnica e sua experiência de mercado.
As associações feitas pelos alunos foram: professores com a qualificação
de mestres, inteligentes, competentes, preparados para lecionar e bons. Lembram
da aula, da busca pelo conhecimento e da aprendizagem proporcionada a eles.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 25 Percepções das principais associações relativas ao corpo
docente pelos gestores e alunos
Tipo

Associações com o

Gestores

Alunos

Qualificação

Titulação acadêmica e
científica
Competência técnica

Mestres
Inteligentes
Competentes.
Bons professores
Profissionais preparados para
lecionar as disciplinas
Aula, aprendizagem, conhecimento

Experiência

Professores com experiência
de mercado

Corpo Docente
P*

S**

.

P* Primárias
S** Secundárias

5.4.2 Grade Curricular
Os gestores associam a grade curricular com a prática do mercado e
conteúdos flexíveis para atender a necessidade momentânea do aluno e que ela
forma nos alunos a competência técnica.
“Flexibilidade, os alunos aqui da faculdade podem se matricular em
disciplinas de vários períodos de acordo com a sua necessidade”, foi a lembrança
que o gestor 1 teve.
A associação feita pelos alunos foi de que há muito conteúdo, muitas
disciplinas e que a grade curricular auxilia na formação de profissionais de alta
qualidade. Outra associação apresentada foi de alunos satisfeitos.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 26 Percepções das principais associações relativas à grade
curricular pelos gestores e alunos
Tipo

Associações com a

Gestores

Alunos

Grade Curricular
P*

Conteúdo

Forma nos alunos a
competência técnica

Formar um profissional de alta
qualidade e experiente em sua
área.
Alunos satisfeitos.

S**

Conteúdo

Prática com o mercado
Flexibilidade

Mais tempo para o aprendizado.
Muito conteúdo
Muitas disciplinas

P* Primarias
S** Secundárias

5.4.3 Biblioteca
Os gestores associam a biblioteca ao aumento de conhecimento dos
alunos, com um atendimento rápido na locação de material. Lembram também da
consulta via site. O espaço físico traz praticidade por estar localizada na própria IES,
o que facilita os trabalhos em grupo.
Para os alunos as principais associações são a de um lugar silencioso
para realizarem seus estudos e pesquisas, com vários livros e aumentarem seus
conhecimentos. Em relação ao atendimento lembram que é demorado e ruim.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 27 Percepções das principais associações relativas à biblioteca
pelos gestores e alunos
Tipo

Associações com a

Gestores

Alunos

Espaço físico

Praticidade

Lugar de estudo e pesquisas
Silencioso
Vários livros

Atendimento

Rapidez na locação de material
Consulta pelo site da IES

Demorado
Ruim

Finalidade

Aumento de conhecimento

Aumento de conhecimento

Biblioteca
P*

S**

P* Primárias
S** Secundárias
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5.4.4 Laboratório de Informática
Os gestores associam o laboratório de informática com a alta tecnologia
dos equipamentos e com aulas práticas.
Os alunos fizeram associações negativas em relação ao laboratório de
informática. Citaram o acesso lento a internet, a impressora estar muitas vezes
quebrada, ou sem papel, ou sem tinta, além de um péssimo atendimento. O aluno
17 lembra que todas as vezes que tem que utilizar o laboratório de informática tem
dor de cabeça.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

QUADRO 28 Percepções das principais associações relativas ao laboratório de
informática pelos gestores e alunos
Tipo

Associações com o
Laboratório

Gestores

Alunos

Alta tecnologia

Acesso lento a internet.
Péssimos equipamentos,
Impressora quebrada, ou
papel, ou sem tinta

de

Informática
P*

Equipamentos

Atendimento
Metodologia
S**

Infra-estrutura

sem

Péssimo atendimento.
Relação com a prática
Dor de cabeça

P* Primárias
S** Secundárias

5.4.5 Preço
Para os gestores as associações estão relacionadas com o valor
monetário das mensalidades para se fazer investimento na infra-estrutura da IES e
conquistar um público considerado por eles diferenciado.
O gestor 1 declarou que a associação que faz em relação ao preço é
“realizar investimentos”
Os alunos associam o valor monetário alto das mensalidades, as suas
obrigações com o pagamento e a facilidade de pagar o boleto em vários locais,
inclusive na própria IES.
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Aluno 3 falou que a lembrança que tem em relação ao preço é “tenho que
pagar o boleto no dia cinco.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 29 Percepções das principais associações relativas ao preço pelos
gestores e alunos
Tipo

Associações com o

Gestores

Alunos

Investimento
Público diferenciado

Mensalidade
Compromisso, dinheiro.
Muito alto.
Pagamento de boleta dia 5.

Preço
P*

Valor monetário

S**

Locais de
pagamento

Facilidade de pagamento

P* Primarias
S** Secundárias

5.4.6 Localização
Os gestores citaram a praticidade em chegar e sair da IES e o fácil
deslocamento dos alunos como a associações mais recorrentes.
As associações apresentadas pelos alunos foram que a região é central e
de status, sendo um lugar conhecido e que traz comodidade por ser de fácil acesso.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

QUADRO 30 Percepções das principais associações relativas à localização da
faculdade pelos gestores e alunos
Tipo

Associações com a

Gestores

Alunos

Lugar

Praticidade

Região de status
Região central
Lugar conhecido.
Comodidade.

Acessibilidade

Fácil deslocamento

Fácil acesso

Localização
P*

S**
P* Primárias
S** Secundárias
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5.4.7 Sala de Aula
Os gestores citaram a tecnologia dos equipamentos existentes nas salas
de aula e o ambiente agradável e confortável como suas associações.
Já os alunos lembraram mais das características das salas, dos bons
professores e de que tem que pagar as mensalidades da IES.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

QUADRO 31 Percepções das principais associações relativas à sala de aula
pelos gestores e alunos
Tipo

Associações com a

Gestores

Alunos

Tecnologia dos equipamentos
Ambiente
agradável
e
confortável

Quadro, mesas e cadeiras, matéria.
Lugar de aprendizado, estudos,
conhecimento

Sala de Aula
P*

Espaço físico

S**

Corpo docente

Bons professores

Preço
P* Primárias
S** Secundárias

Boleto bancário

5.5 - Percepções das principais distinções relativas aos elementos
pesquisados na IES por gestores e alunos
Neste tópico questionou-se o motivo que levam os alunos a se matricular
na IES.
5.5.1 Corpo Docente
As distinções citadas pelos gestores em relação ao corpo docente está
relacionada a competência técnica, a metodologia utilizada relacionando teoria e
prática e o foco na qualidade do aprendizado do aluno.
Para os alunos os currículos abrangentes e a experiência de mercado dos
professores os distinguem.

A maior participação dos alunos durante as aulas e o

ensino de alta qualidade são distinções positivas.
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Uma distinção negativa para o aluno 17 é que os professores são rígidos
em suas exigências com freqüência.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 32 Percepções de distinção relativas ao corpo docente pelos
gestores e alunos
Tipo

Distinção

do

Gestores

Alunos

Competência técnica

Professores com currículos
abrangentes

Corpo Docente
M*

Qualificação

Experiência
profissional

NM**

Professores com experiência de
mercado

Didática

Prática de ensino
Metodologia
Relação Teoria e prática

Maior participação dos alunos
durante as aulas.
.

Foco

Qualidade no aprendizado do
aluno

Ensino de qualidade
Alta qualidade

Relacionamento

Professores rígidos

M* Matricular
NM** Não Matricular

5.5.2 Grade Curricular
Os gestores apresentaram como distinção, a prática dos conteúdos com
as exigências do mercado e o sucesso de muitos alunos egressos no mercado
competitivo de hoje.
Para os alunos, o que distingue a IES são as matérias práticas, o
conteúdo amplo e disciplinas exclusivas.
O aluno 17 citou há existência de matérias não pertinentes ao curso.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 33 Percepções de distinção relativa à grade curricular pelos gestores
e alunos
Tipo

Distinção da Grade

Gestores-

Alunos

Conteúdo

Prática com o mercado

Matérias práticas.
Melhor distribuição dos créditos nas
matérias.
Bastante amplo
Matérias exclusivas.

Perspectiva

Sucessos dos alunos egressos

Curricular
M*

NM**

Conteúdo

Matérias não pertinentes ao curso.

M* Matricular
NM** Não Matricular

5.5.3 Biblioteca
Para os gestores a distinção da biblioteca está relacionada a praticidade e
rapidez em locar materiais.
Os alunos citaram a flexibilidade na negociação por atraso na devolução
dos livros, o acervo atualizado e as muitas opções de livros para pesquisar.
O aluno 5 enfatizou “os livros da biblioteca são novos e atualizados.”
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 34 Percepções de distinção relativas à biblioteca pelos gestores e
alunos
Tipo

Distinção

da

Gestores

Alunos

Praticidade
Rapidez

Flexibilidade para negociar livros
em atraso.

Biblioteca
M*

Atendimento

Variedade de títulos
/ autores
NM**
M* Matricular
NM** Não Matricular

Muitas opções de livros,
Livros novos e atualizados
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5.5.4 Laboratório de Informática
Os gestores acham que não existe distinção no laboratório de informática
e que o da IES é igual a todos por ser uma obrigação a sua existência.
Para os alunos não há distinção, os equipamentos e o atendimento são
péssimos. Para acessar o equipamento cada aluno tem o seu login citou o aluno 5
como distinção do laboratório de informática
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.

QUADRO 35 Percepções de distinção relativas ao laboratório de informática
pelos gestores e alunos
Tipo

Distinção

de

Laboratório

de

Gestores

Alunos

Informática
M*

Finalidade

È
uma
existência

NM**

Equipamentos

Igual a todas

Atendimento

obrigação

sua

Login individual.
.
.
Péssimos
Péssimo

M* Matricular
NM** Não Matricular

5.5.5 Preço
Para os gestores a seleção de professores qualificados e os modelos
próprios de formas de pagamento é o que faz com que os alunos se matriculem na
instituição.
Já para os alunos o fator decisivo para se matricular são os descontos e a
maior oferta de bolsas, como citado pelo aluno 7: “a faculdade tem um valor integral
alto, porém conta com várias oportunidades de bolsas de estudos”.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
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QUADRO 36 Percepções de distinção relativa ao preço pelos gestores e alunos
Tipo

Distinção do Preço

Gestores

M*

Valor Monetário

Seleção de professores
qualificados

Formas de
pagamento

Modelos próprios

NM**

Alunos

Descontos

Bolsas de estudo

Maior oferta de bolsas de estudo

Valor monetário

Preço Alto

M* Matricular
NM** Não Matricular

5.5.6 Localização
Para os gestores a localização da IES é um de seus pontos fortes, pois
está localizada em uma região central uma área nobre e de fácil acesso, o que
auxilia na captação de alunos.
Os alunos consideram a localização como boa, de fácil acesso e com
vários pontos de ônibus e estacionamento no prédio como um dos fatores decisivos
na hora da escolha de uma IES.
“A principal distinção da faculdade é a boa localização, é perto do meu
trabalho” disse o aluno 12.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 37 Percepções de distinção relativas à localização da faculdade
pelos gestores e alunos
Tipo

Distinção

da

Gestores

Alunos

Local

Região Central
Área nobre

Boa localização
Localização na área central.
Vários pontos de ônibus próximos
e estacionamento no prédio.
Perto do trabalho

Acessibilidade

Fácil acesso

Fácil acesso

Localização
M*

NM**
M* Matricular
NM** Não Matricular
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5.5.7 Sala de Aula
Para os gestores a ambiente das salas de aula de distingue por ter um
clima agradável, confortável e com equipamentos de tecnologia.
Gestor 2 destacou “o clima nas salas é agradável entre os alunos e
também entre os alunos e os professores. Isso é importante para que a faculdade
conquiste novos alunos.”
Já os alunos citaram a quantidade de alunos por turma e que há pouca
infra-estrutura tecnológica.
O quadro a seguir apresenta a análise de conteúdo das citações dos
gestores e dos alunos.
QUADRO 38 Percepções de distinção relativas à sala de aula pelos gestores e
alunos
Tipo

Distinção da Sala

Gestores

Alunos

Clima agradável
Equipamento de tecnologia
Conforto

Quantidade de alunos por turma

de Aula
M*

Ambiente

NM**

Espaço Físico

Pouca infra-estrutura tecnológica

M* Matricular
NM** Não Matricular

5.6 Congruências das dimensões pesquisadas
Este tópico se refere ao objetivo específico “c”, que consiste em comparar
o nível de congruência nas cinco dimensões do modelo de Escopo e
Posicionamento de Marca - EPM – (Tavares, 2008) de acordo com a visão dos
gestores e aquela percebida pelos alunos de uma Instituição de Ensino Superior.
Houve congruência total apenas nas características do elemento
localização. Os gestores e os alunos citaram as mesmas percepções. A IES está
localizada na rua Timbiras, região central de Belo Horizonte num prédio com
estacionamento e numa área considerada nobre pelos pesquisados.
Percebe-se que em alguns elementos há uma congruência parcial, ou
seja, os gestores e os alunos tiveram as mesmas percepções em alguns elementos,
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mas divergiram em outros. Os elementos e as dimensões em que houve uma
congruência parcial são:


Características do corpo docente: os gestores e os alunos citaram os

docentes como profissionais com experiência de mercado e que tem outras
profissões além da docência. E que apresentam algumas dificuldades didáticas;


Características

da biblioteca: percebe-se uma congruência

no

ambiente reservado para os alunos estudarem e pesquisarem;


Características do laboratório de informática: os gestores e os alunos

citaram como características congruentes somente a existência de computadores e
impressoras;


Características do preço: os gestores e os alunos apresentaram

concordância em relação ao valor monetário e as formas de pagamento de maneira
ampla;


Características da sala de aula: em relação aos equipamentos

existentes na sala de aula houve congruência entre gestores e alunos;


Atributos da localização: O fácil a cesso e a boa localização foram os

itens congruentes entre os pesquisados;


Atributos da sala de aula: a sala bem iluminada foi à percepção

congruente neste item;


Benefícios do corpo docente: como congruência observou-se apenas

as percepções sobre a transmissão do conhecimento e a alta qualidade do ensino;


Benefícios da grade curricular: a interdisciplinaridade e o foco no

mercado das disciplinas foram as respostas congruentes;


Benefícios do preço: qualidade do ensino;



Benefícios da localização: percebe-se que houve congruência nas

respostas dos gestores e alunos somente o fácil acesso e a fácil locomoção.


Associações da biblioteca: houve congruência somente em uma das

finalidades de uma biblioteca que é a de disponibilizar para os alunos um local em
que possam aumentar seus conhecimentos;


Distinção da localização: observa-se que houve congruência apenas

na percepção de que a IES tem um acesso fácil.
No restante dos elementos e dimensões pesquisadas não houve
congruência, ou seja, os gestores e os alunos apresentaram percepções
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divergentes. Apresentam-se a seguir os tópicos em que as percepções divergiram:
características da grade curricular, os atributos do corpo docente, da biblioteca, do
laboratório de informática e do preço, os benefícios da biblioteca, laboratório de
informática e da sala de aula, das associações com o corpo docente, com a grade
curricular, com o laboratório de informática, com o preço, com a localização e com a
sala de aula.
Na dimensão distinção apenas a localização teve uma congruência
parcial. Nos outros elementos os gestores divergiram dos alunos.
O quadro 39 mostra um resumo das congruências das percepções dos
gestores e dos alunos em relação às características, atributos, benefícios,
associações e distinções.
QUADRO 39 Congruência das dimensões analisadas
CARACTERÍSTICAS ATRIBUTOS

BENEFÍCIOS

ASSOCIAÇÕES

DISTINÇÕES

Corpo Docente

Parcial

Não

Parcial

Não

Não

Grade Curricular

Não

Não

Parcial

Parcial

Não

Biblioteca

Parcial

Não

Não

Parcial

Não

Parcial

Não

Não

Não

Não

Preço

Parcial

Não

Parcial

Não

Não

Localização

Total

Parcial

Parcial

Não

Parcial

Sala de Aula

Parcial

Parcial

Não

Não

Não

Laboratório de
Informática

Fonte: elaborado pelo autor
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6. CONCLUSÕES
A presente dissertação teve como questão norteadora a pergunta: existe
congruência entre o que é estabelecido pelos gestores de uma Instituição de Ensino
Superior em relação às características, atributos, associações, benefícios e
distinções de sua marca e o que é percebido por seus alunos?
Esta pergunta foi respondida, neste trabalho, por meio da aplicação do
modelo de escopo e posicionamento da marca (EPM) de Tavares (2008), como
também foi alcançado o objetivo geral e os objetivos específicos.
A metodologia utilizada nesta pesquisa teve natureza qualitativa, com
abordagem exploratória. O trabalho caracterizou-se como um estudo de caso único
quanto aos meios de investigação, tendo como objeto o curso de Administração de
uma Instituição de Ensino Superior, localizada na região central de Belo Horizonte.
Foram realizadas entrevistas de natureza semi-estruturada, desenvolvida com o
diretor da instituição, com o coordenador do curso de administração e com 20 alunos
dos diversos períodos de curso. O método de análise utilizado neste trabalho foi à
análise de conteúdo.
Por meio da aplicação do modelo de escopo e posicionamento da marca
de Tavares (2008) notou-se que o escopo proposto pelos gestores não é percebido
pelos alunos. Esta questão afeta diretamente no posicionamento que os gestores
da IES desejam comunicar ao mercado.
A pesquisa demonstrou um alto nível de divergências entre as percepções
dos gestores e dos alunos. Vinte das trinta e cinco percepções pesquisadas não
apresentaram congruência, catorze apresentaram uma congruência parcial, ou seja,
os gestores e os alunos convergiram suas percepções, mas tiveram visões distintas
entre os elementos pesquisados. Somente houve uma congruência total nas
características da localização da IES.
O maior nível de divergências de percepções entre gestores e alunos foi à
distinção. Apenas a distinção da localização apresentou congruência, mesmo assim
parcialmente. Os atributos apresentaram alto nível de divergência, com exceção da
localização e da sala de aula que obtiveram congruência parcial.
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Assim como os atributos, as associações também tiveram um alto nível de
divergências, neste ponto ressalva-se a congruência parcial da grade curricular e da
biblioteca.
Ao analisar-se as percepções em relação aos benefícios, conclui-se que
estas também apresentaram apenas congruência parcial nos elementos corpo
docente, grade curricular, preço e localização. Nos demais elementos houve
divergência.
O maior nível de congruência foi à característica que apresentou apenas
divergência no elemento grade curricular. Nas características da localização os
gestores e os alunos apresentaram as mesmas percepções sendo assim, há uma
congruência total. Nos demais elementos houve uma congruência parcial.
É importante que a instituição de ensino saiba qual a percepção que seus
alunos têm de seu posicionamento, para que ações de curto, médio e longo prazo
sejam planejadas e implantadas.
O modelo de escopo e posicionamento de Tavares (2008) adotado nesta
dissertação se mostra como uma ferramenta de análise eficiente e auxilia os
gestores de instituições de ensino no processo de tomada de decisão.

6.1 Implicações para a Instituição de Ensino Superior

È necessário que a análise dos aspectos de uma marca e suas funções
seja priorizada a fim de que a IES possa entender a real importância de sua marca
no mercado educacional.
Como uma prestadora de serviço, a IES deve se preocupar em fortalecer a
credibilidade, a confiabilidade e outros aspectos que venham na mente do
consumidor, a fim de transformar a intangibilidade do serviço educacional em
alguma coisa mais tangível.
Diante do resultado deste trabalho a IES pode trabalhar melhor sua
comunicação interna, a fim de alinhar o posicionamento desejado pelos gestores
com as ações táticas e operacionais desenvolvidas pelos funcionários. A partir desta
ação pretende-se que toda a organização tenha o mesmo nível de atendimento junto
aos alunos.
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Após a reorganização da comunicação interna, a IES pode desenvolver
um plano de comunicação externo para mostra ao mercado qual o posicionamento
realmente desejado.
Um plano de ação atendendo as percepções dos alunos pode solucionar
as causas das divergências mostradas pelo modelo EPM.
A IES deve ficar atenta as análises deste trabalho, pois o mercado
educacional vem evoluindo e a rivalidade entre os concorrentes se mostra cada vez
mais acirrada.

6.2 Limitações
Entendem-se como limitações os fatores que possam afetar os resultados
da pesquisa.
Foi utilizado um grupo de 20 alunos (representantes de suas turmas) de
uma única IES, o que não permite uma generalização e que não pode ser aplicada a
outras situações, principalmente por ter sido utilizada a pesquisa qualitativa.
6.3 Sugestões para futuras pesquisas

Como o resultado da pesquisa foi realizado em um grupo de alunos em determinado
momento, e isso não permite uma generalização das informações, sugere-se a
aplicação do modelo EPM de Tavares (2008) na:


Apresentação do resultado dessa pesquisa aos gestores da IES e a
realização de um estudo longitudinal que permitisse acompanhar um grupo de
alunos no período de quatro anos e verificação da existência de alterações no
resultado;



Aplicação do modelo em IES públicas e privadas ao mesmo tempo e
confrontar os dados;



Utilização do modelo estudado nos quesitos utilizados pelo MEC na avaliação
das IES;



Aplicação do modelo em outros setores econômicos, como na indústria e no
comércio atacadista.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista aplicada aos Gestores e Alunos
Antes de iniciar as entrevistas deve-se explicar aos entrevistados o modelo EPM e
o que significa características, atributos, benefícios, associações e distinções.

Perguntas básicas.

1. Quais são as características do corpo docente da IES que você consegue
identificar?
2. Existe atributo no corpo docente da IES? Qual (is)?
3. Existe benefício no corpo docente? Qual (is)?
4. Qual associação você faz quando alguém se refere ao corpo docente da IES?
5. Existe distinção no corpo docente? Qual (is)?
6. Quais são as características da grade curricular da IES que você consegue
identificar?
7. Existe atributo na grade curricular da IES? Qual (is)?
8. Existe benefício na grade curricular? Qual (is)?
9. Qual associação você faz quando alguém se refere a grade curricular da IES?
10. Existe distinção na grade curricular? Qual (is)?
11. Quais são as características da biblioteca da IES que você consegue identificar?
12. Existe atributo na biblioteca da IES? Qual (is)?
13. Existe benefício na biblioteca? Qual (is)?
14. Qual associação você faz quando alguém se refere a biblioteca da IES?
15. Existe distinção na biblioteca? Qual (is)?
16. Quais são as características do laboratório de informática da IES que você consegue
identificar?
17. Existe atributo no laboratório de informática da IES? Qual (is)?
18. Existe benefício no laboratório de informática? Qual (is)?
19. Qual associação você faz quando alguém se refere ao laboratório de informática da
IES?
20. Existe distinção no laboratório de informática? Qual (is)?
21. Quais são as características do preço da IES que você consegue identificar?
22. Existe atributo no preço da IES? Qual (is)?
23. Existe benefício no preço? Qual (is)?
24. Qual associação você faz quando alguém se refere ao preço da IES?
25. Existe distinção no preço? Qual (is)?
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26. Quais são as características da localização da IES que você consegue identificar?
27. Existe atributo na localização da IES? Qual (is)?
28. Existe benefício na localização? Qual (is)?
29. Qual associação você faz quando alguém se refere a localização da IES?
30. Existe distinção na localização? Qual (is)?
31. Quais são as características da sala de aula da IES que você consegue identificar?
32. Existe atributo na sala de aula da IES? Qual (is)?
33. Existe benefício na sala de aula? Qual (is)?
34. Qual associação você faz quando alguém se refere a sala de aula da IES?
35. Existe distinção na sala de aula? Qual (is)?

CARACTERÍSTICAS

Corpo Docente
Grade Curricular
Biblioteca

Laboratório de Informática

Preço

Localização

Sala de Aula

ATRIBUTOS

BENEFÍCIOS

ASSOCIAÇÕES

DISTINÇÃO

