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RESUMO 

 

Em função da importância das marcas e do gerenciamento do seu valor para as 
organizações contemporâneas e da relevância da Internet no cenário mundial, esse 
estudo tem por objetivo entender como a Internet pode ser usada como meio para 
gerar valor à marca além de compreender como as mídias sociais (rede sociais, 
comunidades virtuais, blogs e fóruns), sites além do Google Adwords, Adsense e 
Analytics podem ser úteis na criação de valor para as marcas e como esses recursos 
podem influenciar na percepção de valor por parte dos consumidores. O estudo foi 
desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa. A revisão da literatura sobre o valor 
da marca foi pautada nos conceitos de Aaker (1998, 2007) e Keller (2006), pois 
esses autores defendem a linha seguida nesse projeto de que o valor da marca 
reside no seu posicionamento na mente dos consumidores, ou seja, na “cota que a 
marca ocupa na mente do consumidor”. Com relação ao tema Internet e mídias 
sociais, utilizou-se como base bibliográfica os conceitos presente em Castells (1999, 
2001) e Cardoso (1998) além de artigos e sites especializados que tratam do tema. 
A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de estudo de caso, e para garantir a 
confiabilidade da pesquisa, utilizou-se o protocolo de estudo de casos baseado no 
modelo proposto por Yin (2001). Para dar respostas às indagações apresentadas foi 
realizado um estudo de caso único em uma empresa especializada no 
desenvolvimento e aprimoramento de marketing online, onde foi realizada uma 
pesquisa exploratória por meio da abordagem de questões abertas com o objetivo 
de investigar como essa empresa através dos meios da Internet gera valor para sua 
marca, e dessa forma, apresentar resultados que demonstrem a relevância da 
Internet como geradora de valor. As principais conclusões desse estudo apontam 
que a Internet e seus meios são um recurso fundamental para a geração de valor 
para as empresas contemporâneas no cenário atual. O aumento da relevância da 
Internet demonstra que as empresas necessitam entender e potencializar os 
recursos disponíveis nessa mídia para obtenção de resultados consistentes e 
perenes.  
 
Palavras-chaves: Marca; Valor da Marca; Internet; Mídias Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In regards to the importance of branding and the value of management to 
contemporary organizations and the relevance of the Internet on the world stage, this 
study aims to understand how the Internet can be used as a mean to generate value 
to the brand in addition to understanding how Social Media (social networking, virtual 
communities, blogs and forums), sites other than Google Adwords, Adsense and 
Analytics can be useful in creating value for brands and how these features can 
influence the perception of value by consumers. This study was developed through 
qualitative research. The bibliographic review on the brand value was based on the 
concepts of Aaker (1998, 2007) and Keller (2006), as these authors support the line 
taken in this project that the brand value lies in its positioning in the minds of 
consumers , as is, the ‘quota that the brand occupies in the consumers' mind’, on the 
issue Internet, we used bibliographic concepts present in Castells (1999, 2001) as 
well as articles and specialized sites that deal with the issue. The field research was 
developed through case study, and to ensure the reliability of the survey, we used 
the case study protocol based on the model proposed by Yin (2001). To answer 
questions presented a research was made on a study of a single case in a company 
specializing in the development and improvement of online marketing, where a 
survey was conducted through exploratory approach of open questions in order to 
investigate how this company through the means of Internet adds value to your 
brand, and thus present results that demonstrate the relevance of the Internet as a 
creator of value. The main conclusions of this study indicate that the Internet and its 
resources are a key resource for the generation of value for contemporary 
companies in the current scenario, the increased importance of the Internet shows 
that companies need to understand and leverage the resources available on it to 
obtain consistent results and perennials. 

Key words: Brand, Brand Equity, Internet, Social Medias. 
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INTRODUÇÃO   

A marca se tornou um ativo relevante e foco de atenção para as organizações 

principalmente em razão dos resultados que é capaz de agregar às empresas. 

Como aponta Nunes (2003) a marca é um fator crítico para todas as organizações 

independente do segmento ou ramo de atividade em que atuam, são ativos 

financeiros e estratégicos devido ao seu poder de influenciar e mobilizar os 

stakeholders1. Keller (2000) reforça a importância da marca ao ressaltar que 

diferentemente dos produtos, processos e design a marca é única, não podendo ser 

copiada, pois resulta das relações que criou com os clientes. De acordo com Nunes 

(2003) as marcas têm vida útil infinita e são capazes de gerar barreiras emocionais e 

psicológicas contra a concorrência além de criar vantagem competitiva sustentável 

de longo prazo. 

Com o aumento da competitividade e da internacionalização da economia, as 

empresas têm buscado melhorar suas posições no mercado em que atuam e 

diferenciar a oferta de seus produtos; dessa forma; cuidar do valor da marca deixou 

de ser uma opção, e de acordo com Aaker (1996) passou a ter caráter estratégico 

ao se tornar a base para aquisição de vantagem competitiva, pois o consumidor 

escolhe o produto pela marca, em detrimento do preço e da qualidade.  

Nesse cenário, a marca e seu valor devem configurar como foco de preocupação 

das empresas, e em especial para aquelas em que a decisão de compra depende de 

percepções positivas dos consumidores e da opinião de outros clientes sobre ela. 

Para Keller (1993), o foco no valor da marca se deve à necessidade de se maximizar 

os resultados por meio dos recursos de marketing disponíveis.  

O valor da marca se baseia em atributos tangíveis e intangíveis originários da 

sua capacidade de se converter em algo com significado único na mente dos 

consumidores. Agregar valor a uma marca exige tempo. Em geral as marcas no 

início de sua vida possuem pouca expressão. Uma marca quando criada quase 

sempre possui pouco valor, é ao longo de sua existência que ela adquire maior 

                                                           

1 Stakeholders – É qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da empresa. 

(FREEMAN, 1984, p. 46). 
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significado junto aos clientes e assim passa a ser reconhecida e a se diferenciar da 

concorrência; quando atinge a maturidade, passa a ser um ativo valioso para a 

organização, pois conquistou uma cota na mente do seu público alvo.  

Espera-se que uma marca obtenha valor por meio da presença na mente de 

todo seu público alvo com propostas relevantes que despertem o interesse e 

mantenha a fidelidade de seus consumidores. De acordo com Aaker (1998) se uma 

marca tiver um bom posicionamento sobre seus atributos-chave em sua categoria de 

produtos, os concorrentes terão maior dificuldade em atacá-la. Uma marca, porém 

só atingirá esse objetivo se desenvolver características capazes de fazer com que 

ela se destaque diante de seus concorrentes criando uma barreira contra possíveis 

ataques; assim; conforme destaca Kapferer (2003), Aaker (2007) e Keller (2006) a 

imagem é o alicerce fundamental e fonte primária para agregar valor à marca, e trás 

consigo a notoriedade e o posicionamento dessa marca. Para uma empresa não 

basta ter um bom composto de marketing e sustentabilidade financeira, é preciso 

que seu público alvo tenha a percepção de algo que a diferencie das demais para 

que a marca de fato, tenha valor.  

As empresas devem buscar desenvolver e fortalecer o brand equity, que 

segundo Aker (1996) é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca; seu 

nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um 

produto ou serviço para uma empresa ou para os consumidores dela. Conforme 

orienta Aaker (2007) para que seja possível desenvolver e fortalecer o brand equity 

as empresas precisam criar e aprimorar ativos como lealdade à marca, 

conhecimento do nome, qualidade percebida e associações, pois, esses ativos são a 

base para uma marca de valor. 

Para Keller (2006) o brand equity depende essencialmente de três 

componentes: respostas diferenciadas, conhecimento da marca e reação do 

consumidor a programas de marketing, reforçando que o conhecimento da marca é 

a chave para impulsionar o brand equity.  

Uma empresa pode maximizar o valor de suas marcas de várias maneiras e 

existem muitos modelos de diferentes autores que tratam desse tema. Dentro desse 

contexto, a Internet é um importante alicerce para criação e maximização do valor das 

marcas. A Internet está mudando a maneira com a qual as pessoas se relacionam com 

o mundo, com seus pares, com os produtos e empresas, além de estar cada vez mais 
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presente no dia a dia dos indivíduos. Somente no Brasil, em agosto de 2010 o total de 

pessoas com acesso à Internet no trabalho e em residências atingiu 51,8 milhões, 

dos quais, 41,6 milhões são usuários ativos. Na navegação restrita ao ambiente 

domiciliar, o número de usuários ativos chegou a 32,3 milhões (IBOPE, 2010). Um 

estudo da Frost & Sullivan divulgado pela Meta Análise (2010) estima que até o fim 

da década, 90% da população estará conectada e o mundo terá cerca de 7 trilhões 

de dispositivos móveis conectados à Internet, como computadores pessoais, 

notebooks, tablets, smartphones, carros, TVs etc. 

Além do aumento constante do número de pessoas conectadas à rede 

mundial de computadores e da quantidade de dispositivos; segundo o Ibope (2010) 

o número de acessos às mídias sociais cresce a olhos vistos, revelando-se como o 

fenômeno da Internet que experimenta o maior crescimento. Pesquisas realizadas 

pelo Ibope Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Network of Market 

Research (WIN) sobre a Internet brasileira revelaram que a subcategoria 

comunidades, que inclui redes sociais, blogs, bate-papos, fóruns e outros sites de 

relacionamento, teve alcance de 87% na população. O Brasil, é hoje, um dos dez 

países que mais acessam redes sociais. Pesquisa realizada pela Nielsen (2010) 

mostra que no mundo os usuários consomem 110 bilhões de minutos por mês em 

sites de redes sociais e blogs; o que representa 22% do tempo total consumido no 

ambiente online.  

Outro fenômeno observado na Internet são as ferramentas de links 

patrocinados com destaque para os serviços do Google: o Google Adwords e o 

Google Adsense, que estão transformando a maneira como as empresas se 

relacionam com o marketing no universo virtual em função do aumento da 

importância da Internet como mídia para divulgação de produtos e serviços. 

Objetivos 

   

Esse trabalho tem por objetivo geral entender como a Internet pode ser usada 

como meio para gerar valor à marca. 

Especificamente tem como objetivos: 

• Entender como as mídias sociais (rede sociais, comunidades virtuais, 

blogs e fóruns), sites, além do Google Adwords, Adsense e Analytics, 

podem ser úteis na criação de valor para as marcas; 
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• Estudar como esses recursos podem influenciar os consumidores na 

percepção do valor da marca. 

Justificativa 

  

O estudo das marcas se tornou um importante instrumento na gestão 

empresarial contemporânea, pois ao analisarmos o mercado global vemos uma 

tendência à comoditização dos produtos, dessa forma, ter o domínio da tecnologia e 

dos meios de produção não é mais um diferencial competitivo, pois tecnologia e 

processos, estão amplamente disponíveis sendo reproduzidos com facilidade, como 

o design ou a logística. Kapferer (2003) resume de forma exemplar a importância 

das marcas, para ele os produtos são mudos e é a marca que lhes dá um 

significado, pois ao se consolidar, ela atrai e mantém os clientes. Ao avaliarmos a 

importância das marcas, devemos considerar também a importância de seu valor, 

que se apresenta como um recurso fundamental para as organizações ao tornar 

possível a criação de diferenciais claros e convincentes. Um dos caminhos a se 

seguir é estar presente na mente do consumidor com mensagens relevantes, claras 

e sustentáveis, como aponta Aaker (1998, 2007) e Keller (2006); e podem ser 

complementados pela afirmação de Kapferer (1992) ao salientar que uma marca só 

tem valor quando possui uma cota na mente do cliente. Por meio do estudo para a 

criação e manutenção de uma marca de valor, as empresas podem desenvolver 

vantagens competitivas de longo prazo, pois as marcas são únicas, e também 

capazes de atrair e manter a fidelidade dos consumidores. 

A Internet está presente no dia a dia dos indivíduos e tem desempenhado um 

importante papel na vida pessoal e profissional de todas as pessoas ao redor do 

mundo, devido principalmente à sua alta capilaridade e rápido crescimento. Nunca 

se viu na história, um meio de comunicação em massa com crescimento tão rápido 

como o que se experimenta com esse veículo que Castells (2001) classifica como “o 

tecido de nossas vidas” e chama a atenção para o fato de ser o meio de 

comunicação que permite pela primeira vez na história a comunicação de muitos 

para muitos em escala global e a qualquer momento.  

A expansão da Internet só foi possível graças a acordos e protocolos entre 

diferentes entidades privadas da área de telecomunicações e governos; soma-se a 

isso, a popularização dos meios de acesso à rede, como computadores, notebooks, 
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smartphones, tablets e celulares; cenário que permitiu o crescimento exponencial da 

rede que de acordo com a UIT (2010) já somos dois bilhões de internautas no 

mundo. Apesar de sua relevância atual, a Internet ainda não é utilizada com grande 

intensidade por parte das empresas, e mesmo apresentado uma tendência de 

crescimento, ainda está longe da abrangência das mídias tradicionais, como jornais, 

revistas e televisão. 

Diante de um cenário em que as marcas se apresentam como importantes 

ferramentas de gestão e tendo a Internet assumido um relevante papel na sociedade 

contemporânea, a escolha do estudo da Internet como meio para gerar valor à 

marca, se justifica como um instrumento para compreender como esse recurso pode 

ser utilizado para alcançar resultados positivos com relação à valorização desse 

ativo intangível, garantindo dessa maneira, a presença da marca na mente do 

consumidor. O estudo em questão, não tem a pretensão de analisar o valor 

financeiro da marca; entende-se, porém, que ao estar presente na mente do 

consumidor, essa, poderá trazer como resultado maior volume de venda, maior 

fidelização dos clientes e o aumento do seu valor pecuniário. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento desse estudo optou-se pelo uso da pesquisa 

qualitativa. Segundo Oliveira (2005) a pesquisa qualitativa é um processo de 

reflexão e análise da realidade por meio da utilização de métodos e técnicas que 

objetivam a compreensão detalhada do objeto estudado no contexto histórico em 

que está inserido e de acordo com sua estruturação. Para Marshall e Rossman 

(1989) a pesquisa qualitativa desenvolvida com auxílio de entrevistas em 

profundidade é uma técnica primária de coletas de dados que permite reunir em um 

curto período, uma grande quantidade de informações. 

Essa pesquisa foi realizada inicialmente por meio de revisão bibliográfica da 

literatura sobre o valor da marca, de acordo com os conceitos de Aaker (1998, 2007) 

e Keller (2006); pois esses autores abordam o conceito não pela ótica do valor 

financeiro da marca, mas consideram que o valor da marca reside no seu 

posicionamento na mente dos consumidores ou na “cota que a marca ocupa na 

mente do consumidor” e que seu valor somente será sustentado se conseguir 



18 

 

manter-se na mente de seus consumidores, embora existam outras proposições, 

definições e modelos sobre o tema, como as de Stobart (1994) e De Chernatony e 

McDonald (1998). 

Para entender a importância da Internet e das mídias sociais para a 

sociedade contemporânea, foi realizada uma revisão bibliográfica presente em 

Castells (1999, 2001) e Cardoso (1998), para avaliar a evolução das mídias sociais 

(comunidades virtuais, redes sociais, blogs e fóruns) sites e para compreender o 

fenômeno dos links patrocinados além dos recursos do Google, como o Adwords, 

Adsense e Analytics, e procedeu-se com consulta a artigos e sites especializados, 

bem como a órgãos de pesquisa que abordam o tema. 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada como fonte inicial de levantamento de 

dados, permitindo a identificação dos conceitos dos temas relacionados ao objeto de 

estudo, possibilitando uma visão atual, desenvolvendo e esclarecendo dessa 

maneira, os conceitos e ideias essenciais. Para Lakatos e Marconi (2001) a revisão 

bibliográfica não é simplesmente uma repetição do que já foi mencionado 

anteriormente, mas sim a possibilidade de revisão do tema com um enfoque ou uma 

abordagem diferenciada, que como consequência permitirão novas conclusões. 

Ainda segundo Lakatos e Marconi (2001) a revisão bibliográfica é importante, pois a 

busca por fontes documentais e bibliográficas torna-se relevante ao evitar 

duplicação de esforços, a descoberta de ideias expressas anteriormente e a inclusão 

de lugares comuns. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de estudo de caso, que de 

acordo com Yin (2001), caracteriza-se como uma investigação empírica sobre um 

fenômeno em que os limites entre o fenômeno e o contexto em que esse fenômeno 

está inserido, não são claramente percebidos. O estudo de caso permite pela sua 

visão abrangente fazer interpretações variadas, dependentes da adequação entre as 

teorias utilizadas e o objeto estudado. 

 

Protocolo do estudo de caso 

 

Segundo Yin (2001), o protocolo é uma das principais ferramentas para 

maximização da confiabilidade nas pesquisas em estudos de caso e tem como 

principal finalidade orientar o pesquisador na condução de seu estudo. O protocolo 
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de estudo de caso proposto nesse trabalho se estrutura da seguinte forma: visão 

geral do projeto, perguntas de pesquisa, procedimentos de campo e o plano de 

análise.  

 

Visão geral do projeto 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa 

especializada no desenvolvimento e aprimoramento de soluções em 

marketing digital. A empresa pesquisada nasceu em 2008 como ideia de um 

dos sócios ao observar a oportunidade do mercado e a escassez de 

empresas atuando nesse segmento naquele momento. Especializada no 

atendimento de pequenas e médias empresas dos mais diversos segmentos, 

conta atualmente com 10 funcionários divididos entre os departamentos de 

atendimento, planejamento, criação, mídia e produção. Atende mais de cem 

clientes de todos os portes em todo o país  e gerencia mais de R$ 1,5 milhões 

por ano em links patrocinados.   

• Missão da empresa: Concentrar a sinergia dia a dia para oferecer a 

melhor consultoria estratégica de comunicação para cada um de 

nossos clientes. Nutrindo cada cliente com crescimento, mais vendas e 

alcance das metas. 

 

• Visão da empresa: Posicionar-se como a principal agência de 

publicidade online em toda América Latina para o mercado de 

pequenas e médias empresas. 

 

• Valores da empresa: Sinceridade, transparência, ousadia, criatividade 

e evolução constante. 

 

• Produtos e serviços: 

o Gestão do Google Adwords; 

o Gestão de campanha de Links Patrocinados; 

o Desenvolvimento de Sites; 

o Otimização de Sites; 
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o Redes Sociais – Gestão da Marca. 

 

• Diferenciais: 

o Atendimento excelente, rápido e eficaz; 

o Foco no crescimento das empresas-cliente e comprometimento com 

o sucesso; 

o Agência certificada Google Advertising Professional desde 2008. 

A pesquisa foi aplicada com dois entrevistados. O entrevistado A do sexo 

masculino, é cofundador da empresa e ocupa o cargo de diretor. A 

entrevistada B, do sexo feminino é também cofundadora da empresa e ocupa 

o cargo de diretora. 

A escolha de uma corporação desse segmento de atuação, mesmo de 

pequeno porte, para o desenvolvimento do estudo de caso apresenta-se 

relevante para o presente trabalho, pois empresas que atuam no segmento de 

marketing online são um fenômeno recente e ganharam notoriedade 

principalmente após a popularização de organizações como o Google, com a 

disponibilização de recursos como o Google Adwords, Google Adsense e 

Google Analytics, apresentando assim, um campo bastante amplo e fértil para 

pesquisas.  

 

Perguntas de pesquisa 

 

Para esclarecer as indagações levantadas nesse trabalho, desenvolveu-se 

um roteiro de entrevista (Quadro 3) baseado nos modelos de Aaker (1998, 

2007) e Keller (2006) que consideram que o valor da marca reside nos 

seguintes ativos: Lealdade á marca, Conhecimento da marca, Qualidade 

percebida e Associações à marca. Cada ativo será analisado individualmente 

e servirá de referência na elaboração das questões para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

A entrevista é composta exclusivamente de questões abertas e tem como 

objetivo entender como a Internet pode ser usada como meio para agregar 

valor à marca, além de compreender como as mídias sociais (redes sociais, 

comunidades virtuais, blogs e fóruns), sites, Google Adwords, Adsense e 
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Analytics podem ser úteis na criação de valor e como esses recursos podem 

influenciar na percepção desse valor por parte dos consumidores.  

 

Procedimentos de campo 

 

Por intermédio da pesquisa de campo foi possível levantar dados sobre o 

fenômeno em estudo, permitindo assim entender como esse fenômeno se 

manifesta no ambiente e na realidade em que está inserido, para posterior 

análise.  

De acordo com Yin (2001), a etapa de coleta de dados requer habilidades 

específicas do pesquisador, treinamento e preparação, desenvolvimento de 

um roteiro e a condução de um estudo-piloto. Ainda segundo Yin (2001) para 

o levantamento das evidências científicas, o pesquisador tem à disposição os 

seguintes recursos: documentação, registros arquivados, entrevistas, objetos, 

observação direta e observação participante.  

A coleta de dados nesse trabalho se deu por meio de análise de documentos 

e entrevistas em profundidade, diretamente com os diretores da empresa 

pesquisada. 

Plano de análise 

Segundo Yin (2001) a análise de dados compreende as atividades de exame, 

categorização e classificação ou recombinação das evidências conforme 

proposições iniciais definidas no estudo. Yin (2001) propõe duas estratégias 

gerais para condução da análise:  

• Basear a análise em proposições teóricas – consiste em seguir as 

proposições que deram origem ao estudo de caso, para servir de 

auxílio na seleção dos dados, na organização do estudo e na definição 

das explanações alternativas;  

• Desenvolver uma descrição de caso - trata-se de elaborar uma 

estrutura descritiva do estudo de caso, que ajude a identificar a 

existência de padrões de relacionamento entre os dados.  



22 

 

Com relação à condução da análise do estudo, Yin (2001) apresenta quatro 

modelos: adequação ao padrão; construção de explanação; análise de séries 

temporais e modelos lógicos de programa. 

Para o desenvolvimento da análise de dados coletados nesse trabalho, optou-

se pelo uso da adequação ao padrão que “consiste em comparar um padrão 

fundamentalmente empírico com outro de base prognóstica (ou com várias 

outras previsões alternativas). Se os padrões coincidirem, os resultados 

podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade interna.” (YIN, 2001, 

p. 136). 

O padrão adotado nesse estudo, como apresentado no Quadro 1, foi 

desenvolvido com base nos modelos proposto por Aaker (1998 e 2007) e 

Keller (2006). 

 

 
Valor da Marca 

 

Dimensão Atributo Objetivo 

Lealdade à marca Nível de lealdade 

Identificar as necessidades. 
Criar meios para atingir a 

satisfação. 
Gerar benefícios superiores. 

Conhecimento da marca Imagem / Lembrança da marca  
(top of mind) 

Gerar lembrança/notoriedade. 
Construir uma imagem positiva. 

Qualidade percebida Percepção de diferencial 

Gerar percepção de qualidade 
superior. 

Criar diferenciais competitivos. 
Gerar extensões para outras 

marcas. 

Associações à marca 

Slogan 
Símbolo 

Imagem mental 
Situações de uso 

Gerar associações positivas. 
Criar diferenciais competitivos. 
Gerar extensões para outras 

marcas. 

Quadro 1 – Padrão para análise das evidências. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Aaker (1998 e 2007) e Keller (2006).  

 

Estrutura do trabalho 

 

Esse trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo são 

abordados os temas relacionados à marca, com uma breve descrição da sua origem 

e sua relevância para as organizações: em seguida são apresentadas as diferentes 

definições para o termo, as principais funções da marca para as empresas e para os 
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consumidores, e a discussão sobre valor da marca com destaque para os modelos 

propostos por Aaker (1998 e 2007) e Keller (2006). 

O segundo capítulo apresenta a discussão sobre a Internet, sua importância e 

impacto na sociedade contemporânea com base nas definições de Castells (1999 e 

2001) e Cardoso (1998) além de artigos que abordam o tema e dados de diversos 

institutos de pesquisa, bem como uma discussão sobre as mídias sociais (redes 

sociais, comunidades virtuais, blogs e fóruns), sites e links patrocinados, destacando 

as ferramentas Google Adwords, Google Adsense e Google Analytics, assim como 

os tópicos sobre ambiente online e offline. 

O terceiro capítulo discute os resultados da pesquisa de campo apresentando 

os resultados da verificação empírica com relação aos pressupostos desse estudo, 

ou seja, de como a empresa pesquisada busca, por meio da Internet e de seus mais 

variados meios, gerar valor para a sua marca.  

Finalmente apresenta as considerações finais, limitações e sugestão para 

estudos futuros. 
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CAPÍTULO 1 - MARCAS 

Esse capítulo aborda as questões relacionadas à marca e para isso, inicia 

com uma explicação que resume a trajetória da marca desde a origem do termo até 

atingir o status e a relevância atual. Baseado na descrição de diversos autores o 

capítulo trata da importância da marca para as organizações contemporâneas além 

de descrever as principais funções desse ativo intangível para as empresas e para 

os consumidores. Apresenta ainda algumas definições para o termo de acordo com 

diversos autores da área, como Aaker Aaker (1998, 2007), Keller (2006) e Kapferer 

(1992), e também a definição da AMA (American Marketing Association). 

Adicionalmente, o capítulo aborda a questão do valor da marca, descrevendo a linha 

de pensamento defendida nesse trabalho e por fim, apresenta uma descrição 

minuciosa dos modelos de valor propostos por Aaker (1998, 2007) e Keller (2006). 

Desde a antiguidade as marcas são utilizadas para identificar e diferenciar 

produtos, e como aponta Keller (2006) a palavra marca tem origem na designação 

anglo-saxônica brand, que por sua vez se origina do nórdico antigo brandr, cujo 

significado remete ao ato de queimar; assim; os gados eram marcados a ferro 

quente com o objetivo de se identificar o proprietário e distingui-lo dos demais.  

A partir dos anos de 1940: 

 

[...] havia uma crescente consciência de que uma marca não era 
apenas uma mascote, um lema ou uma imagem impressa na 
etiqueta do produto de uma companhia; a companhia, no seu todo, 
podia ter uma identidade de marca ou uma consciência empresarial 
(KLEIN, 2002, p.29). 
 

O significado da marca começou a se afastar progressivamente dos produtos 

e seus atributos físicos, aproximando-se da visão psicológica e antropológica do seu 

papel na vida dos consumidores, dessa forma, a visão contemporânea da marca foi 

sendo instalada gradualmente no ambiente de negócios. 

 

Segundo Klein: 

O crescimento astronômico da riqueza e da influência cultural das 
corporações multinacionais nos últimos 15 anos pode, sem sombra 
de dúvida, ter sua origem situada em uma única e aparentemente 
inócua ideia desenvolvida por teóricos da administração em meados 
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da década de 1980: as corporações de sucesso devem produzir 
principalmente marcas, e não produtos. Até aquela época, embora o 
mundo corporativo compreendesse que favorecer a marca era 
importante, a principal preocupação de todo fabricante sólido era a 
produção de bens (KLEIN, 2002, p. 27). 

Como nos aponta Klein (2002) o ano de 1988 foi de grande importância para 

a consolidação definitiva da importância das marcas, nesse ano, a Phillip Morris 

adquiriu a empresa alimentícia Kraft por aproximadamente US$ 13 bi, valor seis 

vezes maior do que seu valor de mercado. Esse ágio expressivo foi atribuído ao 

valor das marcas de propriedade da Kraft, pois segundo Klein (2002), ao incorporar 

as marcas da Kraft, a Phillip Morris obteve muito mais ganhos do que seus ativos 

tangíveis, abarcou o reconhecimento e a confiança dos consumidores com relação a 

essas marcas.  

Para Nunes (2003), a discussão sobre marcas ganhou mais importância nos 

últimos anos em todo o mundo, atualmente, é comum em reuniões de diretoria, 

convocar conceitos como força da marca, valor da marca, arquitetura da marca, 

identidade, essência, imagem etc. 

 Na literatura existem duas abordagens centrais para valor da marca. A 

primeira de Aaker (2007, 1998) e Keller (2006) onde analisam o valor da marca do 

ponto de vista da cota que uma marca ocupa na memória do consumidor, e 

consideram que o seu valor reside no seu posicionamento na mente desses 

indivíduos; e é essa linha que será seguida na dissertação em questão. A segunda, 

defendida por Stobart (1994), De Chernatony e McDonald (1998), entre outros; 

analisa o valor da marca sob o aspecto financeiro, avaliando sua força como um 

indicador para o estabelecimento de taxa de desconto e de capitalização para o 

fluxo de caixa gerado pela marca, assim, uma marca forte fornece uma maior 

estabilidade e maior garantia de rendimentos futuros. 

A Figura 1 apresenta de forma sintetizada os momentos históricos mais 

relevantes na evolução da marca ao longo do tempo. 
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Figura 1 – Linha do tempo da marca. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

  Keller (2000) aponta que produtos, processos e design não são diferenciais 

competitivos porque podem ser facilmente copiados, já a experiência do consumidor 

com a marca é única, pois resulta da história de marketing e das relações com o 

cliente, que não podem ser reproduzidas. Para Tavares (1998) a marca é o ativo 

mais importante, disponível para que a empresa possa trabalhar contra a conversão 

de produtos em commodities. 

Conforme Nunes (2003), por ser um ativo intangível a marca pode apresentar 

vida útil infinita, sendo capaz de criar barreiras emocionais e filosóficas contra a 

concorrência e dessa maneira se tornar uma vantagem competitiva sustentável de 

longo prazo. Nessa mesma linha, Tavares (1998) aponta que um produto é 

Grécia Antiga 

Meados séc. XIX 
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de ser apenas 

uma imagem 
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época, o mundo 
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começou a 

enxergar a marca 

como um ativo 

intangível de real 

importância para 
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marca passou a 

ter o status atual. 
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desenvolvido e comercializado, tendo grande possibilidade de desaparecer, 

enquanto a marca é capaz de sobreviver por gerações, pois está associada a 

memórias e a valores intangíveis, que superam as características físicas de um 

produto. 

De acordo com Aaker (1998) a marca não é apenas um ativo estratégico, é 

acima de tudo, a principal fonte de vantagem competitiva para uma empresa. 

Nunes reforça a importância da marca e acrescenta:  

 

A marca é fator crítico de sucesso para todas as organizações, sejam 
elas comerciais, industriais, instituições de caridade, partidos 
políticos, etc., e também para profissionais. As marcas são ativos 
financeiros e, sobretudo, estratégicos, haja vista seu poder de 
influenciar consumidores, parceiros, colaboradores, e de interferir 
nos canais de vendas e distribuição e até nas condições e termos de 
fornecimento. Além disso, a marca mobiliza interesse dos 
investidores e pode transformar a performance da organização e seu 
resultado financeiro. Por essas razões, a gestão das empresas está 
cada vez mais desejosa de saber acerca da contribuição das marcas 
para o sucesso dos seus negócios (NUNES, 2003, p. 36). 

 

Segundo Khauaja e Prado : 

 
A marca assume uma identidade, uma forma de expressão que faz 
parte do cotidiano das pessoas, as quais têm em mente um nome ao 
lembrar de um produto ou serviço, e, ao mesmo tempo, representa o 
jeito de ser da empresa e os seus princípios (KHAUAJA; PRADO In 
SERRALVO, 2008, p. 26). 
 

Tavares (1998) cita o resultado de um estudo desenvolvido nos Estados 

Unidos mostrando que marcas líderes geram retornos 15% maiores em relação às 

marcas que ocupam a segunda posição. Além de apresentarem vantagens 

financeiras, as marcas líderes dependem menos de promoções e requerem menores 

investimentos em comunicação. 

Uma marca identifica a origem de um produto, qualifica e distingue esse 

produto de seus concorrentes, cria valor, satisfaz necessidades e agrega a ele um 

conjunto de atributos tangíveis e intangíveis que é capaz de proporcionar 

experiências únicas aos consumidores, porém, comumente observa-se uma 

confusão entre marca e produto, como é possível conferir através da Figura 2 que 

elucida as diferenças entre os dois conceitos.  
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Aaker (2007) salienta que a marca apresenta uma dimensão maior do que a 

do produto, isso não significa, porém que o produto é inferior à marca, o produto 

está contido na marca e possui atributos relativos ao seu uso e benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 2 – Uma marca é mais que um produto. 
Fonte: Aaker (2007, p. 60). 

 

Aaker (1998) reforça esse conceito de distinção entre marca e produto ao 

apontar que uma marca significa mais que somente o produto real, ela incorpora um 

conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que contribuem para 

diferenciá-la daquelas que lhe são similares, ao comprar um produto, o consumidor 

adquiri um conjunto de valores e atributos intrínsecos na marca. 

 

1.1 Definições para o termo 

Existem muitas versões para a definição do termo marca e a maioria delas 

sempre associa o termo ao produto, a American Marketing Association (AMA apud 

Pinho, 1996, p. 14) define marca como sendo um nome, termo, sinal, símbolo ou 

desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e 

serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos 

concorrentes.  

Produto 

• Escopo 
• Atributos 
• Utilizações 
• Qualidade / Valor 
• Benefícios funcionais  

 

  Marca 
 

Benefícios de 
auto-expressão 

País  
de  

origem 

Imagem  
do  

usuário 

Benefícios  
emocionais 

Associações 
organizacionais 

Relações 
marca/cliente 

Símbolos 

Personalidade  
da marca 
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Kotler (2005) apresenta uma definição muito semelhante, mas com algumas 

nuances adicionais, e de acordo com sua concepção, a marca pode ser um nome, 

um termo, um sinal, um símbolo ou uma combinação de todos esses elementos, 

com a função de identificar bens ou serviços de um vendedor e diferenciá-los de 

seus concorrentes, deve ser algo materialmente visível ou que envolva 

emocionalmente e crie um vínculo com seus consumidores. 

Aaker (1998) tem uma definição de marca centrada no produto, para ele, 

marca é um nome ou um símbolo que diferencia e identifica os produtos e serviços 

dos concorrentes de maneira que sinalize aos consumidores a origem do item e com 

isso proteja o consumidor e o fabricante dos concorrentes que apresentem ofertas 

semelhantes. 

Keller (2006) salienta que uma marca está de fato relacionada a um produto, 

mas é algo que adiciona outras dimensões e tem como função diferenciar um 

produto de seus competidores, acrescenta, dizendo que os elementos de 

diferenciação podem ser racionais e tangíveis, ou simbólicos, emocionais e 

intangíveis. 

Para Kapferer, “uma marca não é um produto, é a essência do produto, o seu 

significado e a sua direção, que define a sua identidade no tempo e no espaço.” 

(KAPFERER, 1992, p. 11). 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das diferentes visões sobre a definição 

para a marca e objetiva facilitar o entendimento, possibilitando uma comparação 

entre as visões de cada autor. 
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AMA (1960)  Kotler (2005) Aaker (1998) Keller (2006) Kapferer (1992) 

Marca é um 
nome, termo, 

sinal, símbolo ou 
desenho, ou uma 
combinação dos 

mesmos, que 
pretende 

identificar os 
bens e serviços 
de um vendedor 

ou grupo de 
vendedores e 
diferenciá-los 
daqueles dos 
concorrentes. 

 

Uma marca pode 
ser um nome, um 
termo, um sinal, 
um símbolo ou 

uma combinação 
de todos esses 

elementos, com a 
função de 

identificar bens ou 
serviços de um 

vendedor e 
diferenciá-los de 

seus 
concorrentes. 
Deve ser algo 
materialmente 
visível ou que 

envolva 
emocionalmente e 

crie um vínculo 
com seus 

consumidores. 

Marca é um nome 
ou um símbolo que 

diferencia e 
identifica os 

produtos e serviços 
dos concorrentes 
de maneira que a 
marca sinalize aos 

consumidores a 
origem do produto 
e com isso proteja 
o consumidor e o 

fabricante dos 
concorrentes que 

apresentem ofertas 
semelhantes. 

Uma marca está 
de fato 

relacionada a um 
produto, mas é 

algo que adiciona 
outras dimensões 

e tem como 
função diferenciar 

um produto de 
seus 

competidores, os 
elementos de 
diferenciação 

podem ser 
tangíveis e 
intangíveis. 

Uma marca não 
é um produto. É 
a essência do 
produto, o seu 
significado e a 
sua direção, 
que define a 

sua identidade 
no tempo e no 

espaço. 

Quadro 2 – Definições para a marca. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

Esse trabalho segue as definições apontadas por Aaker (1998 e 2007) e 

Keller (2006), pois ambos defendem linhas similares e que se completam, ao 

entenderem que de fato a marca é o centro do produto e tem como função principal 

adicionar dimensões que o torne diferente na percepção dos consumidores e crie 

diferenciais em relação aos concorrentes, além de possuir as funções de 

identificação e proteção da empresa e dos clientes.  

 

1.2 Funções da marca 

A principal função de uma marca é identificar e distinguir um produto e com 

isso minimizar o impacto da concorrência sobre ele. Para Keller (2006) a função 

mais relevante da marca se concentra na experiência que ela gera com o uso do 

produto e seu programa de marketing ao longo do tempo; o que permite que os 

consumidores aprendam sobre a marca, possibilitando a escolha pelas que 

satisfaçam suas necessidades. Kapferer (2003) salienta que uma marca é um 

conjunto de associações mentais que contribui ao valor percebido pelos clientes. 
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Kapferer (2003) acrescenta que deve-se sempre buscar fazer com que essas 

associações sejam únicas, fortes e positivas. 

Segundo Tavares (1998) as marcas apresentam benefícios tanto na 

perspectiva da empresa como na perspectiva do consumidor. Para a empresa, a 

marca pode ser vista como um conjunto de atributos, já para o consumidor como 

uma expectativa de benefícios. 

 As marcas apresentam diversas funções para os consumidores, conforme a 

Figura 3 ilustra. 

 

 

Figura 3 – Funções da marca para os consumidores. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Keller (2006). 
 

De acordo com Keller (2006) as marcas também apresentam funções para as 

empresas, como pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4 – Funções da marca para as empresas. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Aaker (1996) e Keller (2006). 
 

Para Tavares (1998) uma marca forte pode propiciar uma troca de valores 

intangíveis, entre a empresa e seus fornecedores, distribuidores, funcionários e os 

consumidores; o grau de intensidade dessa correspondência é que torna uma marca 

forte no mercado onde atua.  

 

1.3  Valor da marca 

O tema valor da marca ou brand equit tem sido tratado exaustivamente no 

mundo acadêmico e empresarial. Muitos livros, artigos, dissertações e teses 

abordam o assunto sobre os mais diferentes aspectos; uns com uma proposta 

estritamente financeira, outros considerando o impacto na mente do consumidor, e 

outros ainda, analisando a perspectiva da empresa ou dos consumidores.  
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De acordo com Keller (2006), o valor de uma marca é o resultado da resposta 

do consumidor às ações de marketing, e resulta na identificação desses, com uma 

marca. Para Aaker (2007), esta identificação depende da lembrança do consumidor 

sobre a marca, o que ele classifica de notoriedade da marca, que 

consequentemente, proporcionará grande impacto sobre o valor dela. 

 Aaker (2007) e Keller (2006) apresentam o conceito de que a imagem é o 

alicerce fundamental e fonte primária para agregar valor à marca; valor esse, que 

carrega a notoriedade e o posicionamento de uma marca. Para estes autores, uma 

empresa pode ter uma excelente identidade, um nome forte, uma eficaz 

comunicação visual, um bom composto de marketing e uma condição financeira 

sustentável, porém, se seu público alvo não tiver a percepção de algum diferencial 

que a distinga das demais, a marca não terá valor.  

Keller (1993) afirma que o recurso mais importante, capaz de alavancar 

resultados, é a diferenciação criada na mente dos consumidores com os programas 

de marketing da empresa com foco na marca; ambiente em que o valor financeiro 

tem pouca relevância se não houver sido criado valor para a própria marca.    

Para Serralvo e Furrier (2004) o valor de uma marca reside na habilidade de 

ganhar um significado exclusivo, destacado e positivo na mente de todos os tipos de 

clientes, pois existem marcas que justificam seu preço e marcas que não o 

justificam.  

Aaker (1998) e Keller (1993) definem o valor de marca como a diferença entre 

o valor que uma marca agrega à um produto que tenha sua imagem e aquele 

produto que não possui a mesma imagem. 

Para Shimp:  

 

Uma marca não tem valor se os consumidores não estão 
familiarizados com ela. Depois que os consumidores se 
conscientizam de uma marca, a intensidade do valor depende de 
como eles percebem suas características e benefícios, em 
comparação com as marcas concorrentes e do quanto essas 
opiniões são mantidas na memória (SHIMP, 2002, p. 53). 

 

Para Tavares (1998) o valor da marca contribui para a diferenciação entre 

produto e marca, minimizando dessa maneira, a comoditização dos produtos e a 

relevância do preço. 
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1.3.1 O modelo de Aaker 

Aaker (2007) aponta que não é possível medir o valor da marca com precisão, 

mas é possível estimá-lo. Em função da grande margem de erro, o valor da marca 

não deve ser utilizado para avaliar os programas de marketing, pode servir, porém, 

como referência na elaboração de orçamento para construção de marcas. 

De acordo com Aaker (2007) é possível estimar o valor da marca utilizando-se 

uma lógica simples; o primeiro passo é identificar o rendimento de cada mercado de 

produto que oferece a marca, então divide-se a receita entre a marca e os ativos 

fixos. Para estimar o saldo de receita sobre a marca, pode-se dividir o saldo da 

receita entre a marca e outros intangíveis. Essa divisão é realizada de forma 

subjetiva e deve ser feita por pessoas experientes e com grande conhecimento 

sobre o mercado e a organização. A Interbrand utiliza uma lógica semelhante à 

lógica apresentada, porém com seus próprios refinamentos.  

Segundo Corstjens e Corstjens (1995) é necessário que se defina de maneira 

objetiva um valor para as marcas, possibilitando ao consumidor escolher facilmente 

uma, entre diversas opções que oferecem benefícios similares. 

Para Aaker (1998) o valor da marca ou brand equity é um conjunto de ativos 

tais como: lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade percebida, 

associações à marca, seu nome e seu símbolo, se agrega ou desagrega valor ao 

produto ou ao serviço ofertado; como detalhado na Figura 5. 
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Figura 5 – O que é brand equity. 
Fonte: Aaker (1998, p. 18). 
 

 

Para Aaker (2007) as dimensões do valor da marca, orientam seu 

desenvolvimento, gestão e medição. Em Aaker (1998, 2007) encontramos o 

detalhamento das dimensões do brand equity. 

Lealdade à marca – de acordo com Aaker (2007) essa dimensão está no 

cerne do valor de qualquer marca, uma empresa com uma pequena base de 

clientes, porém com alta fidelidade, pode apresentar um alto valor agregado.  

Para Kotler (2005) os responsáveis pelo marketing devem trabalhar o valor da 

marca de forma a garantir que os clientes sejam constantes e aumentem 

progressivamente, elevando a lealdade dos consumidores ao longo do tempo. 

Aaker (1998) aponta que é mais barato manter clientes existentes, 

principalmente se estes estão satisfeitos e fidelizados, do que conquistar novos 

clientes. O autor alerta para o fato de haver uma inércia comumente observada entre 

os consumidores, mesmo nos casos em que a mudança apresenta baixos custos e 

que haja pouco comprometimento desses, com a marca; além disso; a lealdade 
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torna a marca menos vulnerável às ações dos concorrentes. Aaker (1998) relata que 

a lealdade à marca possui vários níveis, conforme apresentado na Figura 6, e que 

cada um deles é um desafio de marketing e um tipo distinto de ativo que deve ser 

gerenciado e explorado.  

Segundo Aaker (1998) para os clientes não leais à marca, ou seja, aqueles 

que estão posicionados no primeiro nível, o nome da marca tem pouca importância 

para a decisão de compra. Para esse tipo de cliente qualquer marca disponível e 

que lhe for conveniente será a preferida, são os chamados compradores mutáveis 

ou por preço.  

No segundo nível estão os clientes que o autor classifica de satisfeitos ou 

pelo menos não insatisfeitos. Para esse nível de lealdade basicamente não existem 

insatisfações que justifiquem uma mudança, principalmente quando algum tipo de 

esforço for necessário para que essa nova escolha se concretize. Esses clientes são 

chamados de compradores habituais, mas podem se revelarem vulneráveis aos 

concorrentes capazes de oferecer benefícios gerados pela mudança. 

No terceiro nível estão posicionados aqueles clientes que também estão 

satisfeitos e, além disso, ainda temem os custos financeiro, de tempo e de 

performance que decorrem da mudança. Os concorrentes podem conseguir atrair 

esses clientes oferecendo vantagens que sejam superiores aos custos da mudança. 

Encontramos no quarto nível, os clientes que gostam da marca e tem sua 

preferência baseada em um símbolo, em um conjunto de experiências ou na alta 

qualidade percebida; porém; essa relação constantemente revela, em um sentido 

amplo, que os consumidores nem sempre são capazes de identificar por que gostam 

do produto ou da marca; sendo considerados amigos da marca pela estreita relação 

emocional de amizade. 

No nível mais alto posicionam-se os compradores comprometidos. Nesse 

nível de lealdade os clientes têm orgulho de usar a marca e serem reconhecidos 

como usuários. Para eles, a marca é muito importante funcionalmente e como 

expressão do que eles são. Esses são os clientes mais importantes para as 

empresas, pois são capazes de atrair novos consumidores para a marca e divulgá-la 

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

 

Conhecimento da marca – Aaker (2007) considera que esse é um ativo 

normalmente subavaliado, porém muito importante por afetar as percepções e o 

gosto dos consumidores. As pessoas gostam do que lhes é familiar e, de acordo 

com Aaker (1998), tendem a comprar marcas conhecidas por sentirem maior 

conforto na aquisição do que já conhecem e do que lhes inspira confiança. Uma 

marca conhecida tende a ser escolhida entre as demais, assim, esse é um 

importante diferencial para que a marca seja considerada como alternativa de 

aquisição. 

Para Aaker (1998) o conhecimento da marca é a capacidade de um cliente de 

recordar e reconhecê-la como integrante de uma categoria de produtos; 

complementa, dizendo que o conhecimento da marca envolve quatros etapas até 

que essa, seja reconhecida como única em sua categoria; conceito elucidado pela 

Figura 7. 
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seguinte mostra como o reconhecimento da marca, baseia-se em testes onde existe 

uma série de nomes de marcas de uma determinada classe de produtos em que os 

clientes devem apontar aquelas que já ouviram falar; nesse caso; embora haja uma 

associação entre a marca e sua categoria, o nome não precisa ser forte. Esse nível 

é importante para clientes que se decidem pela marca no ponto de venda. Quanto 
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ao terceiro nível, o da lembrança da marca, defende que esse movimento ocorre 

sem estímulo, sendo, portanto, relativamente mais difícil. Esse nível está associado 

a uma marca mais forte. No topo da pirâmide, estão posicionadas as marcas Top of 

Mind2, posição em que as marcas de forma concreta estão à frente de seus 

concorrentes na lembrança dos consumidores, podendo haver outras relativamente 

próximas. 

O autor acrescenta que além das posições presentes na pirâmide, existe uma 

em especial que está acima de todas, nesse caso, existe uma marca dominante com 

alto percentual de lembrança única, em muitas situações de compra outras marcas 

nem serão consideradas. 

 
Figura 7 – A pirâmide do conhecimento. 
Fonte: Aaker (1998, p. 65). 
 

 Qualidade percebida – Aaker (2007) salienta que essa é uma associação 

especial, pois influencia outras associações de marca em muitos contextos, além de 

afetar a lucratividade da empresa. Para Aaker (1998) uma marca terá outras 

associações de qualidade que apenas a baseada no conhecimento de 

especificações; para ele a qualidade percebida, influencia nas decisões de compra e 

na lealdade à marca, permitindo à empresa a prática de preços premium, o que 

                                                           

2 Top of Mind – Marca de produto ou serviço mais lembrado ou conhecido entre todas as marcas citadas 

espontaneamente. O mais citado pelo consumidor, ou seja, o primeiro lugar na mente do entrevistado. Disponível 

em: http://www.portaldomarketing.com.br/Dicionario_de_Marketing/A.htm. Acessado em 20 de abril de 2011. 

Top of mind 

Lembrança da marca

Reconhecimento da marca

Desconhecimento da marca



39 

 

incrementa as margens e possibilita o investimento no brand equity, servindo 

também como base para a extensão da marca.  

Aaker (1998) define qualidade percebida como o conhecimento que o 

consumidor tem da qualidade geral ou a superioridade de um produto sobre seus 

concorrentes. O autor acrescenta que a qualidade percebida não pode ser medida 

com precisão, por se tratar de um conhecimento em que invariavelmente estão 

envolvidos os julgamentos sobre o que é importante para o cliente. Ressalta ainda, 

que a qualidade percebida se difere da satisfação e da atitude; um cliente pode estar 

satisfeito pelo fato de ter uma baixa expectativa sobre a performance de um produto, 

por outro lado, poderia ser gerada uma atitude positiva pois um produto de qualidade 

inferior apresenta um menor preço. Aaker (1998) acrescenta que a qualidade 

percebida é capaz de gerar valor e isso ocorre de cinco maneiras, como 

apresentado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Como a qualidade percebida gera valor. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Aaker (1998, p. 89). 

 

 

Aaker (1998) detalha cada uma das formas de se criar valor a partir da 

qualidade percebida:  

• Razão de compra – um consumidor não será motivado a obter e escolher a 

informação que conduza ao objetivo da qualidade de uma aplicação, porque a 

informação não está disponível ou porque pode ocorrer de o cliente não ter 

habilidade ou recursos para obter essa informação; 
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• Diferenciação / posicionamento – segundo Aaker (1998) é a principal 

característica de posicionamento de uma marca, cabe à empresa definir se se 

trata de um item superpremium, de valor normal ou econômico.  

• Preço premium – a qualidade percebida permite a prática de preços  premium 

e com isso a empresa pode aumentar os lucros e obter recursos que poderão 

ser reinvestidos na construção da marca, no aumento do conhecimento ou 

associações, ou em atividades de pesquisas e desenvolvimento, além disso, 

um preço premium pode reforçar a qualidade percebida; 

• Interesse dos canais de distribuição – a qualidade percebida afeta os canais 

de distribuição, pois os varejistas, distribuidores e os outros elementos do 

canal de distribuição têm preferência por estocar e manter produtos de 

qualidade, e também por terem a opção de oferecer esses produtos a preços 

atrativos e com isso aumentar o tráfego. 

• Extensões de marca – a empresa pode usar um nome reconhecido pela sua 

qualidade, para explorar novas categorias de produtos. Uma marca forte 

permite a extensão de marca e aumenta consideravelmente as chances de 

sucesso. 

Associações da marca – Aaker (2007) define essa dimensão como sendo 

tudo que vincula o cliente à marca, como imagens, atributos do produto, situações 

de uso, associações organizacionais, personalidade da marca e símbolos; 

acrescenta ainda; que a determinação de associações deve ser um tema de grande 

relevância na gestão de marcas devido a sua importância. De acordo com Aaker 

(1998) se uma marca tiver um bom posicionamento sobre seus atributos-chave em 

sua classe de produtos, os concorrentes terão maior dificuldade em atacá-la, dessa 

maneira, será uma barreira às ações dos competidores. Para Aaker (2007) as 

associações da marca podem criar valor de diversas formas, como ilustrado na 

Figura 9. 
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Figura 9 – O valor das associações de marca. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Aaker (1998, p.116)     

Aaker (1998) descreve como as associações podem criar valor:  

• Ajudam a processar e achar a informação - uma associação pode gerar um 

conjunto compacto de informações com o objetivo de facilitar o 

processamento e o acesso; 

• Diferenciação/posicionamento – as associações podem desempenhar um 

papel crítico entre uma marca e outra. Uma associação diferenciada pode ser 

uma vantagem competitiva importante, pois uma marca bem posicionada 

sobre um atributo ou aplicação criará uma barreira contra os ataques dos 

concorrentes. Segundo Furrier:  

 
(...) o posicionamento não é um ato isolado; é um processo de 
persuasão contínua para incentivar o cliente a perceber uma marca 
de uma determinada maneira e, não uma ação instantânea e 
unilateral do profissional de marketing. O desafio na busca do 
posicionamento ideal é obter congruência entre o pensamento atual 
dos clientes sobre a marca, seus valores, o que a organização quer 
dizer sobre a marca e aquilo que ainda deve ser dito (FURRIER In 
SERRALVO, 2008, p. 183). 

 

• Razão de compra – muitas associações envolvem atributos que propiciam 

uma razão de compra e uso de um produto, algumas associações influenciam 

a decisão de compra por meio da credibilidade e confiança, assim, um 

consumidor sentirá mais confortável em consumir uma marca utilizada por um 

profissional da área; 
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• Criam atitudes positivas – algumas associações estimulam sentimentos 

positivos, os quais são transferidos para a marca, proporcionando um novo 

valor para a marca, que sem a associação não existiria. 

• Base para extensões da marca – uma associação pode servir de base para 

uma extensão, que pode se dar por meio da criação de um senso de 

adequação entre a marca e um novo produto ou criando uma razão de 

compra para a nova extensão. 

Uma marca agrega valor de diversas maneiras, seja por afetar o gosto dos 

consumidores, seja por meio da influência ou de associações, seja por meio da 

fidelidade ou ainda da redução dos custos de investimento em marketing etc. Cabe a 

cada empresa avaliar e identificar dentro de sua realidade organizacional quais 

dimensões podem agregar maior valor à sua marca, orientando as decisões de 

marketing e avaliando seus impactos. 

Os ativos do brand equity têm o potencial de agregar valor para os 

consumidores e para as empresas. A Figura 10 ilustra como ocorre esse fluxo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Brand equity e o valor agregado para os consumidores e empresas. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Aaker (1998). 
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Aaker (1998) destaca a importância da avaliação das dimensões do brand 

equity e salienta que as empresas devem buscar respostas claras para cada 

atributo. 

 

1.3.2 O modelo de Keller 

Keller (2006) propõe um modelo de valor da marca baseado no consumido:  o 

CBBE, acrônimo em inglês para Consumer Based Brand Equity. Esse modelo 

aborda o brand equity sob a perspectiva do cliente por entender que a essência do 

marketing é conhecer as necessidades e desejos dos clientes e criar meios para 

satisfazê-los. O CBBE se fundamenta na premissa de que a força de uma marca 

está no que os clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram sobre ela, ou seja, 

está no que fica registrado na mente do consumidor. Esse modelo efetiva-se no 

pressuposto da familiaridade do cliente com relação à marca ao gerar associações 

favoráveis, fortes e únicas na mente do consumidor. 

Para Keller (2006) o brand equity baseado no cliente pode ser definido como 

o efeito diferencial gerado pelo conhecimento da marca sobre a atitude referente 

àquela marca; dessa maneira; pode-se dizer que uma marca tem brand equity 

positivo quando estimulam reações favoráveis em relação a um produto que tenha 

sua marca identificada. Nessa condição, uma marca pode conseguir maior aceitação 

de seus clientes numa extensão, e pode reduzir a sensibilidade ao aumento de 

preço, à retirada de propaganda ou até mesmo aumentar a disposição do cliente na 

procura de novos canais de distribuição. Segundo Morgan (2000) uma empresa 

interessada em avaliar o valor da sua marca deve focar suas estratégias de 

marketing na visão do consumidor.  

De acordo com Schultz (2000) o brand equity de uma marca reside na avaliação 

dos consumidores sobre a marca, aponta a consistência dos resultados presentes e 

permite planejar ganhos por extensão de produto ou linha que serão viabilizados pelo uso da 

marca. 

Para Furrier: 

O patrimônio existe quando um cliente tem alto nível de 
conhecimento e de familiaridade com a marca, guardando na 
memória associações fortes, favoráveis e únicas. Uma marca é, ao 
mesmo tempo, reflexo da qualidade dos investimentos passados e 
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uma ponte para o futuro, quando clientes, fundamentados nas 
crenças e nas atitudes que envolvem a marca, aceitam ou não 
futuras ações de marketing (FURRIER In SERRALVO, 2008, p. 150). 

Segundo Keller (2006) a criação de associações à marca e a atitude positiva 

do cliente em relação a ela, reflete diretamente no sucesso dos programas de 

marketing; daí a importância da identificação dos atributos e benefícios considerados 

importantes pelo consumidor para o estabelecimento de associações favoráveis.  

Todavia, como mostra Keller (2006), nem todas as associações são 

relevantes para a decisão de compra, e sua avaliação pode variar, dependendo da 

situação e do contexto da compra. A força das associações da marca está 

relacionada com a forma como essas são acessadas e mantidas pelo consumidor, e 

dependem essencialmente da qualidade e da quantidade de informações recebidas 

e processadas.  

Keller (2006) aponta que o brand equity depende essencialmente de três 

componentes: respostas diferenciadas, conhecimento da marca e reação do 

consumidor aos programas de marketing. Se não ocorrem respostas diferenciadas 

sobre a marca, ela pode se tornar uma commodity ou uma marca genérica o que 

forçaria uma concorrência baseada no preço. As diferenças nas respostas são fruto 

do conhecimento do consumidor sobre a marca, com isso, mesmo sendo afetado 

fortemente pelas ações de marketing, o brand equity em última instância, depende 

das percepções, preferências e do comportamento dos clientes em relação à marca. 

A Figura 11 detalha as vantagens de se ter uma marca forte. 

 



 

Figura 11 – Vantagens das marcas
Fonte: Keller (2006, p. 36). 
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o nesse ponto, com 

 o modelo de rede 

vê a memória como 

nós representam as 

associação. O autor 

marca na memória com 

caracteriza-se por dois 

marca na memória do 

marca em diferentes 

marca e da lembrança 

 a capacidade dos 

expostos anteriormente, já 
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lembrança espontânea de

quando em contato com

Essas duas características

reconhecer uma marca 

características vai depender

por parte dos clientes, na

Imagem de marca

fortes ligadas a ela. Essas

por experiência direta a 

fontes neutras de informações.

intensidade de suas conexões

e da qualidade do processamento

pessoal da informação e

longo do tempo, promov

Kanuk (2000) a imagem da marca é resultante dos esforços de marketing de uma 

empresa, os quais direcionam o consumidor a perceber a marca como sendo distinta 

em comparação às marcas concorrente disponíveis no mercado.

O Gráfico 1 demonstra

uma experiência anterior

 

Gráfico 1 – Razões para a escolha
Fonte: Keller (2006. p. 45).  
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Ao avaliarmos os modelos apresentados notamos que as questões de valor 

da marca estão diretamente relacionadas com os esforços de marketing da 

empresa; tanto as cinco dimensões do brand equity do modelo de Aaker (1998), 

como o modelo de valor da marca baseado no consumidor de Keller (2006), 

apresentarão resultados mais consistentes se forem suportados pelos programas de 

marketing da organização. 

Vale resaltar, no entanto, que de acordo com o previamente mencionado; 

mesmo sendo afetado fortemente pelas ações de marketing, o valor da marca 

depende das percepções, preferências e do comportamento dos clientes em relação 

à marca. Cabe, porém, à empresa direcionar esforços para a construção de uma 

base de associações fortes e positivas relativas à marca para que seja possível aos 

clientes categorizar os produtos e distingui-los dos demais. Essas associações estão 

ligadas aos aspectos intangíveis da marca que proporcionarão uma posição única 

de mesma, na mente do consumidor. 

Notamos uma grande similaridade entre os modelos apresentados. Ambos os 

autores consideram que o valor da marca está relacionado com a cota na mente do 

consumidor, isso implica dizer, que para que uma marca tenha valor ela deverá estar 

presente na mente dos clientes, pois de outra maneira isso não seria possível.  

Aaker (1998) defende que uma marca terá valor se corresponder ao nível de 

expectativas dos clientes. Essas expectativas estão relacionadas a aspectos 

tangíveis como qualidade e desempenho do produto; e a aspectos intangíveis, como 

associações e conhecimento da marca. Nesse ponto existe uma relação direta com 

a proposta de valor da marca de Keller (2006), que mostra que o conhecimento da 

marca se conceitua por algumas associações conectadas a ele e caracteriza-se pela 

lembrança e imagem de marca. Keller (2006) relaciona a lembrança da marca com a 

força que possui na memória do consumidor, refletida por meio da habilidade de 

identifica-la em diferentes situações. A imagem de marca é formada por tipos de 

associações que podem englobar outras, a partir de atributos associados ao 

produto; como preço, imagem do usuário e situações de uso, benefícios funcionais, 

como experiências, ou ainda simbólicos, como atitudes em relação à marca. 

Segundo Keller (2006) a imagem decorre da favorabilidade, força e exclusividade 

das associações.  
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No capítulo apresentado destacou-se a importância do estudo da marca para 

a gestão empresarial contemporânea, e a importância direta das marcas para as 

empresas e consumidores. Fundamentalmente o capítulo abordou a relevância do 

valor da marca ressaltando os modelos propostos por Aaker (1998, 2007) e Keller 

(2006). O capítulo que se segue irá detalhar como a Internet pode ser utilizada como 

meio para agregar valor à marca com base nos modelos descritos nesse capítulo.  
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CAPÍTULO 2 - INTERNET 

 

Esse capítulo descreve a relevância da rede mundial de computadores na 

sociedade contemporânea e os impactos gerados por esse meio de comunicação de 

massa na sociedade, apresentando também, por meio de dados numéricos, o rápido 

crescimento observado pela web no Brasil e no mundo. Na sequência, disserta 

sobre as mídias sociais (redes sociais, comunidades virtuais e blogs), e as 

ferramentas de links patrocinados com destaque para os serviços do Google: o 

Google Adwords e o Google Adsense, e por fim, trata da questão das marcas no 

ambiente online e offline.  

Castells (1999) argumenta que a Internet é muito mais que uma simples 

tecnologia, é o meio de comunicação que constitui a forma organizativa de 

nossas sociedades. Para Castells (2001), a criação e o desenvolvimento da Internet 

é uma extraordinária aventura humana ao apontar a capacidade do ser humano em 

exceder as barreiras burocráticas, as regras institucionais e subverter os valores pré-

estabelecidos para a criação de um novo mundo; o que reafirma a ideia de que a 

cooperação e a liberdade de informação podem favorecer mais a concorrência do 

que os direitos de propriedade autoral.   

Desde o momento em que deixou de ser uma rede exclusiva para uso militar 

e passou a ser utilizada pela comunidade acadêmica, a Internet se desenvolveu e 

cresceu rapidamente; principalmente após o ano de 1990 com a criação do 

protocolo HTTP3, da linguagem HTML4 do WWW5, que possibilitaram a utilização de 
                                                           

3 HTTP – Acrônimo em inglês para a expressão Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de comunicação que 

viabiliza as ligações entre os clientes de WWW e Web sites, ela informa ao servidor de que forma deve ser 

atendido o pedido do cliente. Disponível em:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/sos_dic_efgh.shtml#H. Acessado em 19 de abril de 2011. 

 
4 HTML – Acrônimo para a expressão inglesa Hypertext Markup Language, em português linguagem de 

marcação de hipertexto. Linguagem utilizada na produção de páginas de Web que permite a criação de 

documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela Internet até 

por correio eletrônico. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/sos_dic_efgh.shtml#H. 

Acessado em 19 de abril de 2011. 

5 WWW – Acrônimo em inglês para World Wide Web, em português, algo como “rede de alcance mundial”, é a 

área da Internet que contém documentos em formato de hipermídia, uma combinação de hipertexto com 

multimídia, os documentos hipermídia da WWW são chamados de páginas de Web e podem conter texto, 
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uma interface gráfica mais dinâmica. Assim a Internet passou a ser disseminada e a 

crescer em ritmo acelerado, popularizando-se em todo o mundo, principalmente com 

o aumento da segurança e a possibilidade de criação de sites ágeis e mais 

interessantes. O aumento do número de pessoas conectadas permitiu inclusive, a 

exploração da rede para o comércio eletrônico e despertou o interesse de empresas 

de vários seguimentos que viram nesse veículo, uma possibilidade real para a 

maximização das vendas e dos lucros.  

Como aponta Castells: 

Numa sociedade onde as empresas privadas são a principal fonte de 
criação de riqueza, não deveria surpreender-nos que assim que a 
tecnologia da Internet ficou disponível, nos anos 90, a difusão mais 
rápida e ampla das suas utilizações tivesse tido lugar no âmbito da 
empresa (CASTELLS, 2001, p. 87). 

 

Para Castells (2001), a Internet está transformando a prática empresarial bem 

como a relação com fornecedores e clientes, na gestão, no processo financeiro e na 

valorização das ações no mercado financeiro. O uso adequado da Internet 

converteu-se numa fonte fundamental de produtividade e competitividade para todo 

o tipo de empresa. Catells (2001) salienta que além do turbilhão das empresas 

online, o resultado da interação entre a Internet e as organizações criou um novo 

panorama econômico, tendo como pano de fundo os negócios eletrônicos. Ao utilizar 

a Internet como meio principal para a comunicação e processamento das 

informações, as empresas passam a adotar a rede como uma ferramenta 

organizadora, o que afeta todo o processo de criação, intercâmbio e distribuição de 

valor.  

A Internet é um dos mais evidentes símbolos do mundo globalizado e vem 

desempenhando um importante papel no cotidiano das pessoas em todas as partes 

do planeta. Castells (2001) classifica a Internet como “o tecido das nossas vidas”, e 

para o autor, se a tecnologia é o equivalente em termos históricos do que foi a 

eletricidade na era industrial, na era atual podemos comparar a Internet com a rede 

elétrica e o motor elétrico, principalmente devido ao seu poder de distribuição de 

                                                                                                                                                                                     

imagens e arquivos de áudio e vídeo, além de ligações com outros documentos na rede. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/sos_dic_uvwxyz.shtml#W. Acessado em 19 de abril de 2011. 
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informação por todos os âmbitos da atividade humana. Para esse autor, da mesma 

forma que as tecnologias de geração e transmissão de energia permitiram que as 

fábricas se estabelecessem como a fundação da sociedade industrial, atualmente a 

Internet constitui a base da sociedade na era da informação.   

Castells (2001) aponta que a Internet é o meio de comunicação que permite 

pela primeira vez na história a comunicação de muitos para muitos em escala global 

e a qualquer momento. A utilização da Internet como sistema de comunicação global 

teve sua explosão apenas nos últimos anos do segundo milênio; mais precisamente 

em 1995; primeiro ano da utilização generalizada da rede mundial. Nesse ano a 

Internet possuía cerca de 16 milhões de usuários. 

A expansão da Internet só foi possível graças a acordos e protocolos entre 

diferentes entidades privadas da área de telecomunicações e governos, somado 

ainda, pela popularização dos meios de acesso à rede como computadores, 

notebooks, smartphones, tablets e celulares, além do interesse dos governos e do 

setor privado manifestado por investimentos astronômicos em infraestrutura para 

expansão, manutenção e modernização das redes em todo o planeta.  

Esse novo cenário permitiu o crescimento exponencial da rede, de acordo 

com a União Internacional de Telecomunicações - UIT (2010) já existem dois bilhões 

de internautas no mundo, o que significa afirmar que quase um terço da população 

humana na Terra está conectada. O Gráfico 2 demonstra o crescimento da Internet 

de acordo com o número de usuários, entre os anos de 1995 e 2011. Os dados de 

2011 são referentes aos valores do mês de janeiro. Ainda de acordo com a 

pesquisa, cinquenta e sete por cento dos internautas estão em países em 

desenvolvimento, a quantidade de usuários mundiais cresceu principalmente devido 

à evolução da China, que possui cerca de 857 milhões de pessoas conectadas à 

rede.  

Com relação ao número de planos de banda larga fixa, a pesquisa demonstra 

que esse número já supera os 555 milhões, enquanto a banda larga móvel 

representa 940 milhões de planos. 
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Gráfico 2 – Crescimento da Internet
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em dados disponíveis em 
UIT (2010) 
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Dentro das mídias sociais o recurso com maior popularidade são as redes 

sociais. Conforme Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) nas redes sociais, cada 

indivíduo tem sua função e identidade cultural. A relação existente entre os 

indivíduos é capaz de formar um todo coeso que representa a própria rede. 

Dependendo do tema, da organização da rede, será possível a formação de 

configurações diferenciadas e mutantes. Para as autoras: “a rede, que é uma 

estrutura não linear, descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto-

organizável, estabelece-se por relações horizontais de cooperação”. (TOMAÉL, 

ALCARÁ e DI CHIARA, 2005, p. 94). 

De acordo com Ibope (2010b), as redes sociais são o fenômeno da Internet 

que experimenta o maior crescimento. Pesquisas realizadas pelo Ibope Inteligência 

em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) sobre 

a Internet brasileira revelaram que a subcategoria comunidades, que inclui redes 

sociais, blogs, bate-papos, fóruns e outros sites de relacionamento, teve alcance de 

87% na população.  O Brasil é um dos dez países que mais acessam redes sociais; 

onde 20% da população pretende entrar no mundo das redes sociais num futuro 

próximo. Os dados atuais colocam o país em décimo lugar entre os usuários de sites 

como Orkut, You Tube, MSN, Twitter, Facebook ou Linked In. Os resultados revelam 

ainda, que 83% dos internautas brasileiros acessam redes sociais principalmente 

por razões pessoais, mas há também parcela significativa, de 33% dos usuários de 

Internet, que acessam estas redes para uso profissional. Em ambos os casos, os 

índices brasileiros estão acima da média mundial, que é de 75% de acesso por 

razões pessoais e 25% por razões profissionais. As principais atividades 

desenvolvidas nas redes sociais são: ver mensagens/navegar (98%), conversar 

(76%) e atualizar o próprio perfil (76%). 

Pesquisa realizada pela Nielsen (2010) mostra que a popularidade das redes 

sociais é inegável, e sinaliza que três, das marcas online mais populares do mundo 

são redes sociais (Facebook, YouTube e Wikipedia6), o internauta passa cada vez 

mais tempo em blogs e redes sociais. O Brasil é o país com maior taxa de usuários, 

                                                           

6 NA – A pesquisa da Nielsen caracteriza a Wikipedia como rede social por se tratar de um site aberto 
e colaborativo. 
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com mais de 86% dos internautas dentro de alguma rede social, e passam em 

média aproximadamente cinco horas por mês nesse tipo de site. 

 A pesquisa revelou ainda que no mundo os usuários consomem 110 bilhões 

de minutos por mês em sites de redes sociais, o que representa 22% do tempo total 

consumido no ambiente online. Houve um aumento de 24% no número de usuários 

se comparado com o ano anterior à pesquisa, três quartos dos usuários de Internet 

do mundo usam redes sociais e blogs. 

A Tabela 1 lista os 10 países com maior consumo de tempo gasto por 

pessoas em redes sociais. 

 

Tabela 1 – Ranking de países nas redes sociais. 

 
 

País 

 
% de usuários 

da Internet 
presentes em 
redes sociais 

 
Tempo gasto 

por 
usuário/mês 
(hh:mm:ss) 

Brasil 86,4 04:20:13 
Espanha 78,0 04:48:22 

Itália 76,7 05:49:34 
EUA 75,7 06:06:42 

Japão 75,5 02:55:52 
Reino Unido 74,6 06:46:49 

França 73,6 04:21:44 
Austrália 70,6 06:33:53 

Alemanha 59,9 04:02:49 
Suíça 55,9 03:00:55 

Fonte: Nielsen (2010). 

Quando o assunto é o uso das mídias sociais pelas empresas, os números 

também são bastante relevantes, segundo uma pesquisa realizada pela Deloitte 

(2010) sobre o uso de mídias sociais nas empresas, que abordou organizações 

brasileiras de diversos segmentos e portes econômicos, e contou com a participação 

de 302 companhias que atuam no País, aproximadamente 70% das empresas 

utilizam e/ou monitoram os acontecimentos online. Apesar do número representativo 

de empresas que utilizam as mídias sociais, a maioria ainda não se beneficia de 

todo seu potencial, não compreendem os riscos ou não conseguiram implementar 

mídias sociais de forma integral em toda a empresa. Esses fatores produzem perda 
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de vantagem competitiva para essas corporações, ao passo que aquelas que 

adotam essas práticas, desfrutam dos benefícios ligados à imagem, à reputação e à 

satisfação dos clientes.  

A pesquisa formatada pela Deloitte (2010), revelou que o recurso mais 

utilizado pelas empresas que estão presentes nas mídias sociais, são as redes 

sociais com 81%, seguida dos microblogs com 79%, do blog corporativo com 70%, 

dos fóruns com 43%, e do compartilhamento de foto e vídeo com 42%.  

Segundo Deloitte (2010) as empresas revelaram que utilizam as mídias 

sociais para ações de marketing (83%) e para monitoramento da marca ou mercado 

(71%); mostrou também que as empresas imprimem pouca importância para a 

venda e para a busca de oportunidades (46%), para suporte aos clientes (43%) 

gestão do conhecimento (40%), identificação de talentos pra contratação (25%), 

integração interna (23%) e para inovação por meio de inteligência coletiva (17%). 

Quando o assunto é utilização das mídias para atingir objetivos de negócios, 

segundo a Deloitte (2010), a resposta mais citada foi uso das mídias sociais com o 

propósito de aumentar a reputação da marca (85%) e gerar mais marketing boca-a-

boca (82%); as demais respostas apresentaram uma pequena distribuição, criar 

vantagem competitiva aparece em seguida com 59%, aumentar a fidelidade dos 

clientes com 57%, aumentar as vendas com 55%, inovar o modelo de negócios com 

53%. Foram observadas ainda outras respostas relevantes: trazer ideias externas 

(50%), melhorar o relacionamento com parceiros de negócios (43%), potencializar o 

sucesso de novos produtos (41%), e melhorar a qualidade do suporte ao cliente 

(38%), conforme mostrado no Gráfico 5. 
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Gráfico 3 – Objetivos de negócio com utilização de m
Fonte: Deloitte (2010). 

 

Em outro estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Inteligência de 
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O Gráfico 3 apresenta resultados da pesquisa que apontam as redes mais 

acessadas entre as 251 empresas pesquisadas.
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ráfico 3 apresenta resultados da pesquisa que apontam as redes mais 

acessadas entre as 251 empresas pesquisadas. 
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utro estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Inteligência de 

sobre a presença e uso de 

observamos resultados similares ao estudo 

65% das empresas pesquisada estão 

apesar do alto índice de adesão com 47,9%, 

nas redes sociais como uma iniciativa apenas 
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stas como um canal 

ciais em fase de teste, 

valor ao seu negócio. 
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Gráfico 4 – Acesso das redes sociais por empresas 
Fonte: Ibramerc (2010). 
 

   

De acordo com resultados divulgados pela Ibramerc (2010) p

pesquisados o fortalecimento da marca foi apontado como o maior benefício trazido 

pelas redes sociais, 44% alegam que as redes ainda não trouxeram nenhum 

benefício, 6% alegam que aumentam 

geração de vendas.  

Segundo a Ibramerc (2010)

pelas empresas para ações de coleta e análise de

também, que as práticas mais comuns são: 

comportamento dos clientes (45%) e a concorrência (39%)

De acordo com o

identificou que o crescimento acentuado das redes sociais no Brasil e a influência 

que elas exercem sobre os usuários

amplamente conhecidos pelas corporações, de acordo com o estudo, conhecer bem 

essas redes sociais e aprender como fazer parte delas não apenas previne 

eventuais crises ou problemas de im

aproxima de seus públicos, funcionando como uma valiosa ferramenta estratégica. 

As campanhas online

quinhentas vezes maior do que as campanhas que partem dos próprios 

empresas. O estudo apresentou um relatório piloto simulado com grandes 

montadoras automobilísticas brasileiras sobre as redes sociais

mostram que se as montadoras decidissem realizar uma campanha para impulsionar 
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acordo com resultados divulgados pela Ibramerc (2010) p

pesquisados o fortalecimento da marca foi apontado como o maior benefício trazido 

pelas redes sociais, 44% alegam que as redes ainda não trouxeram nenhum 

benefício, 6% alegam que aumentam a fidelização e 5% dizem obter proveito na 

Ibramerc (2010) as redes sociais também têm sido aproveitadas 

pelas empresas para ações de coleta e análise de informações,

as práticas mais comuns são: monitorar o mercado (46%), o 

comportamento dos clientes (45%) e a concorrência (39%). 

De acordo com o Ibope (2008) um estudo realizado pelo Ibope

o crescimento acentuado das redes sociais no Brasil e a influência 

exercem sobre os usuários, que são também consumidores, ainda não são 

amplamente conhecidos pelas corporações, de acordo com o estudo, conhecer bem 

essas redes sociais e aprender como fazer parte delas não apenas previne 

eventuais crises ou problemas de imagem das empresas, como também as 

aproxima de seus públicos, funcionando como uma valiosa ferramenta estratégica. 

online realizadas por meio de redes sociais geram impacto 

vezes maior do que as campanhas que partem dos próprios 

estudo apresentou um relatório piloto simulado com grandes 

montadoras automobilísticas brasileiras sobre as redes sociais

mostram que se as montadoras decidissem realizar uma campanha para impulsionar 
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acordo com resultados divulgados pela Ibramerc (2010) para 45% dos 

pesquisados o fortalecimento da marca foi apontado como o maior benefício trazido 

pelas redes sociais, 44% alegam que as redes ainda não trouxeram nenhum 

a fidelização e 5% dizem obter proveito na 

as redes sociais também têm sido aproveitadas 

informações, a pesquisa mostra 

monitorar o mercado (46%), o 

m estudo realizado pelo Ibope//NetRatings 

o crescimento acentuado das redes sociais no Brasil e a influência 

que são também consumidores, ainda não são 

amplamente conhecidos pelas corporações, de acordo com o estudo, conhecer bem 

essas redes sociais e aprender como fazer parte delas não apenas previne 

agem das empresas, como também as 

aproxima de seus públicos, funcionando como uma valiosa ferramenta estratégica.  

realizadas por meio de redes sociais geram impacto 

vezes maior do que as campanhas que partem dos próprios sites das 

estudo apresentou um relatório piloto simulado com grandes 

montadoras automobilísticas brasileiras sobre as redes sociais. Os resultados 

mostram que se as montadoras decidissem realizar uma campanha para impulsionar 
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o consumo de automóveis por meio de seus sites oficiais, seriam capazes de atingir 

cerca de 2 milhões de pessoas em um mês; se essa mesma campanha fosse 

realizada por membros de comunidades ligadas às marcas de veículos, essa 

campanha atingiria 1 bilhão de pessoas. Esse estudo mostrou ainda que 94,1% dos 

usuários que visitam os sites das montadoras participam de alguma comunidade 

virtual, por outro lado, membros das comunidades que visitaram sites oficiais das 

montadoras em maio de 2008 não chegaram a 8%, importante salientar também, 

que mais de 90% dos membros das comunidades relacionadas a veículos, com 

sentimentos negativos, positivos ou neutros, têm até 24 anos de idade.  

Os resultados demonstram a importância que as redes sociais podem 

desempenhar na geração de valor para as empresas e podem auxiliar nos 

programas de marketing e ações estratégicas fora das mídias convencionais. 

As comunidades virtuais também se destacam no ciberespaço como meio de 

comunicação e interação social. Existe muita discussão em torno do tema e várias 

definições para o termo. Para Rheingold (1996), as comunidades virtuais são 

agregados sociais que surgem na Internet, e depende de uma quantidade suficiente 

de pessoas dispostas a levar adiante discussões públicas durante um tempo 

aceitável, com sentimentos humanos suficientes, para formar redes de relações 

pessoais no espaço cibernético. 

Cardoso (1998) define comunidade virtual como a união de grupos sociais 

não sujeita a padrões de dimensão específicos, que têm como objetivo a partilha de 

interesses social, profissional, ocupacional ou religioso comuns, que não procura 

apenas informação, mas também pertencimento, apoio e afirmação. 

Para Lemos (2002) as comunidades virtuais são aquelas onde há por parte de 

seus integrantes um sentimento expresso de afinidade subjetiva delimitada por um 

espaço simbólico onde o compartilhamento de emoções e a troca de experiências 

entre as pessoas são essenciais para a coesão do grupo.    

Os blogs são outro recurso importante no universo cibernético, (B-612, 2011) 

de acordo com um estudo realizado pelo State of Blogosphere e divulgados pela 

empresa B-612; a “blogosfera”, termo que representa o mundo dos blogs, ou os 

blogs como uma rede social, cresceram em ritmo espantoso, em 1999 o número de 

blogs era estimado em menos de 50, no final de 2000 já eram poucos milhares, 

menos de três anos depois, os números saltaram para algo em torno de 4 milhões, 
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atualmente existem cerca de 112 milhões de blogs e cerca de 120 mil são criados 

diariamente.  

 

2.2 Links patrocinados 

Segundo Monteiro (2007) o modelo de receita criado pelos mecanismos de 

busca no passado se baseava na estrutura de anúncios pagos por exposição, assim 

o anunciante pagava um valor fixo a cada mil vezes que seu anúncio era 

apresentado independentemente do anúncio ser relevante ou de gerar tráfego no 

site, nesse formato conhecido como custo por mil (CPM) era necessário um alto 

volume de impressões para que o anúncio apresentasse algum retorno efetivo.  

De acordo com Monteiro (2007) o sistema CPM evoluiu para o chamado 

sistema de links patrocinados, nesse modelo o anunciante não paga pela exposição, 

paga apenas quando há um clique em seu anúncio, ou seja custo por clique (CPC), 

esse modelo considera o tráfego gerado pela propaganda no site anunciado e não a 

exposição. 

O sistema de links patrocinados mais popular do mundo é o Google Adwords. 

O Google é a empresa online que mais cresce no mundo. Dados da Interbrand 

(2010) mostram que a empresa cresceu mais de 400% em apenas cinco anos. Em 

2005 a empresa foi avaliada em US$8.461,00 bi, já em 2010 a empresa valia 

US$43.557,00 bi, tornando-se a 4º marca mais valiosa do mundo. O Google nasceu 

basicamente como um mecanismo de busca da Internet, o que permitiu seu sucesso 

foram seus algoritmos de extração de dados, que mudaram a forma como as buscas 

eram feitas na web, permitindo resultados mais rápidos e mais precisos. Atualmente 

o Google é muito mais do que apenas um site de busca, a empresa agregou 

diversos serviços aos seus negócios, destacadamente a ferramenta de links 

patrocinados Google Adwords e Google Adsenses e o Google Analytics. 

Desde 2001 o Google vem ano após ano agregando novas empresas ao seu 

conglomerado, (Scores, 2010) já são mais de 70 empresas de marketing, 

entretenimento e tecnologia, adquiridas pela organização. As mais importantes são: 

Pyra Labs (desenvolvedor do Blogger, recurso para criação de blogs), You Tube 

(vídeos online), Gizmo (voz sobre protocolo de Internet), Picasa (soluções para fotos 

digitais), AOL (mensageiro instantâneo) e em agosto de 2011, a empresa anunciou 

sua mais audaciosa aquisição, a compra da Motorola Mobility.  
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Segundo a Tecmundo (2011), a Google anunciou a compra da Motorola 

Mobility pelo valor de US$ 12,5 bilhões. A aquisição da Motorola vai permitir que o 

Google fortaleça ainda mais seu sistema operacional Android, aumentando a 

competição no mercado de telefonia móvel além de ajudar a desenvolver o portfólio 

de produtos da companhia,  e a proteger das ameaças representadas pela Microsoft 

e Apple. 

Segundo Google (2011) no Adwords quando uma pesquisa é realizada no site 

de busca utilizando uma palavra-chave, a publicidade da empresa anunciante é 

exibida próximo aos resultados de pesquisa, permitindo dessa forma o anunciante 

atingir diretamente seu público-alvo. Mesmo que um anúncio já esteja sendo exibido 

nas páginas de resultados de pesquisa do Google, o AdWords auxilia no alcance do 

público-alvo em sua rede de publicidade.  

Conforme o Google (2011) o anúncio pode ser ajustado de acordo com o 

orçamento da cada anunciante para obter os resultados desejados, pode ainda, 

exibir uma série de formatos de anúncios e ser segmentado para os idiomas e locais 

geográficos específicos. No Google Adwords não existe o compromisso de tempo ou 

de investimento mínimo; com a opção de CPC, o anunciante só é taxado se seus 

anúncios receberem cliques, dessa forma cada real investido é utilizado para atrair 

clientes potenciais. 

Segundo Vaz (2008) o Adsense é um serviço do Google que permite aos 

desenvolvedores disponibilizar um espaço nos sites e blogs para veicular anúncios 

do Google Adwords. Os anúncios podem ser divulgados em formatos de texto, 

imagens ou vídeos. De acordo com Google (2011b), os anúncios são publicados em 

função do conteúdo do site, da relevância ou da localização geográfica, a proposta é 

melhorar a experiência do usuário com relação aos anúncios ao gera-los em um 

formato discreto, sem perder a relevância e sem se tornar evasivos.  

 Conforme Vaz (2007) no Adsense o anunciante disponibiliza um anúncio que 

aparecerá na rede de conteúdo do Google, cabe ao anunciante redigir o anúncio e 

escolher as palavras-chave associadas. O Google seleciona os anúncios a serem 

veiculados de acordo com as palavras que estão escritas no site ou no blog. Para 

Vaz (2007), da mesma maneira que no AdWords, no Adsense o Google recebe por 

clique, dessa forma, o anunciante só paga pelo clique, e não pela veiculação. 
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Quando o usuário do site clica no anúncio, o Google recebe pelo clique e repassa 

parte da verba para os editores de sites ou blogs que estão inscritos no serviço. 

Segundo Google (2011c), o Google Analytics é uma solução de análise da 

web de cunho empresarial que fornece alta visibilidade do tráfego e da eficiência do 

marketing de um site, com os recursos avançados, flexíveis e simples que permitem 

uma análise de dados de tráfego de uma maneira totalmente nova. Com essa 

ferramenta é possível compor anúncios mais bem segmentados, fortalecer iniciativas 

de marketing e criar sites que geram mais conversões. De acordo com Plaza (2009) 

o Google Analytics é uma ferramenta de alta precisão para a observação de visitas a 

sites, e para a observação de detalhes sobre o visitante e sua origem, seja por 

tráfego direto, sites de referência ou motores de busca. 

Conforme Google (2011d) por meio do Google Analytics é possível criar, 

salvar e editar relatórios personalizados que apresentam as informações desejadas 

e organizadas de acordo com as necessidade do usuário, com o uso de ferramentas 

de análise avançadas é possível analisar dados com tabelas dinâmicas, várias 

dimensões e recursos de filtragem. 

De acordo com (Google 2011d) o Google Analytics monitora relatórios e envia 

alertas automaticamente sobre alterações importantes nos padrões de dados, é 

possível também, configurar alertas personalizados para receber notificações 

quando limites específicos forem alcançados e ainda é possível exportar os dados 

em diversos formatos e enviar automaticamente pra endereços de correio eletrônico 

pré-definidos. 

 

2.3 Marcas no ambiente online e no ambiente offline. 

 

Segundo Na, Marshall (2005) o mundo dos negócios está dividido em duas 

áreas, um offline composto por empresas físicas e outro online composto por 

aquelas empresas presentes no mundo cibernético. Para esses autores, o poder da 

marca deve ser considerado de forma diferente, devido às distintas características 

dos dois mundos de negócios. A forma de estabelecer o poder de uma marca offline 

e online será muito diferente, assim como a expressão de fidelidade à marca dos 

dois conjuntos de consumidores também serão diferentes.  
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Para Morais (2010) é importante que haja uma integração entre as ações de 

marketing online e offline, salienta que o que se pode obter de mais eficaz na 

reputação de uma marca, de uma organização ou de uma pessoa, é a coerência 

entre a comunicação desenvolvida online, e a realidade que se transmite offline. 

Morais (2010) enfatiza que os paradigmas do ambiente online mudaram e estão 

constantemente em alteração, os usuários querem antes de tudo publicar 

informação e se comunicar de forma instantânea. Esse novo cenário aliado ao 

acesso cada vez maior à tecnologia móvel, cria grandes oportunidades e ameaças 

para as empresas.  

O consumidor antes de efetuar uma compra, consulta instantaneamente a 

opinião de outros consumidores sobre o produto em tempo real, muitas vezes no ato 

da compra, com o uso de smartphones, notebooks e tablets, seja com relação ao 

produto, ao preço, distribuição ou mesmo a comunicação. 

O crescimento das marcas online ou que estão relacionadas à tecnologia da 

Internet nos últimos anos é notável, como ilustra o Gráfico 6 do ranking Interbrand 

(2010), que avalia as marcas de maior valor no mundo. Podemos perceber que as 

marcas desse setor se destacam entre as mais valiosas, ocupando seis das dez 

primeiras posições, a IBM (2º lugar - US$ 64,72 bi) e a Microsoft (3º lugar - US$ 60,89 

bi), se mantiveram na posição se comparadas com o ranking no ano anterior; o Google 

passou da 7ª para a 4ª posição, com US$ 43,6 bilhões. Aparecem ainda, entre as dez 

primeiras; Intel (7º lugar, US$ 32 bilhões), Nokia (8º lugar, 29,5 bilhões) e HP (10º, US$ 

26,9 bilhões). Em 17º lugar, a Apple se destacou por ter a maior elevação do valor de 

sua marca na comparação entre os rankings de 2009 e 2010, de 37º, alcançando US$ 

21,1 bilhões em 2011. Porém o exemplo mais notável é o Google que em 2005 ocupava 

a 38ª posição no ranking subindo para a 4ª posição em apenas 5 anos.  
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Gráfico 5 – Ranking Interbrand 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados disponíveis no site Interbrand – Best Global 
Brands (2010). 

Para Vitorino (2009), atualmente existe um encurtamento da distância entre o 

mundo online e o offline, isso ocorreu principalmente em função dos processos 

envolvidos na inclusão digital fazendo com que os dois mundos se misturassem e 

produzissem efeitos combinados. Hoje é perfeitamente possível que um boato digital 

afete as vendas do varejo tradicional, da mesma maneira que informações geradas 

em pontos de venda podem servir de base para melhorias na comunicação digital de 

uma empresa. Vitorino (2009) salienta que a Internet permitiu às empresas uma 

integração maior na relação com seus consumidores, além de garantir uma 

propagação mais rápida e eficiente de seus produtos e serviços; porém por outro 
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lado; ela expôs as marcas a todo tipo de comentário e

O autor, desperta atenção, ao dizer que

modelos digitais, tirando seus veículos de comunicação digitais do ostracismo 

institucional, colocando-os em seu devido lugar, como canais de interlocução

seus consumidores. Ainda de acordo com Vitorino (2009) as empresas terão que 

tratar a Internet como meio de comunicação e sua presença 

próprio, como se tivessem uma revista, rádio ou um canal de televisão.

Segundo Barros (2010) n

Internet, a rede cresce de forma exponencial a cada ano, mesmo assim, o 

investimento publicitário ainda é 

como pode ser visto no Gráfico

publicidade nas diferentes mídias

 

 

Gráfico 6 – Participação de mercado
Fonte: Elaborado pelo autor de

Segundo Barros 
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Segundo Barros (2010) não há como negar a capacidade comercial da 
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tradicional quanto no canal digital de um mesmo veículo, nesse caso, as chances de 

exposição da campanha aumentam em até 60%. O estudo avaliou a audiência de 53 

veículos de comunicação e realizou 416 entrevistas, a base de dados do estudo 

cruzou informações enviadas por 25 programas de TV, dez títulos de revistas, quatro 

jornais, oito canais de TV por assinatura e seis emissoras de rádio, com dados do 

Google Analytics e Ibope. 
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CAPÍTULO 3 - PESQUISA 

 

O levantamento de dados para o estudo de caso proposto foi desenvolvido 

por meio da análise de documentos e entrevistas em profundidade desenvolvidas 

por meio da aplicação do roteiro de entrevista, conforme Quadro 3, composto 

exclusivamente por questões abertas. 

A empresa pesquisada está inserida no mercado de marketing digital, 

mercado ainda novo no Brasil, e que nos últimos anos demonstrou um rápido 

crescimento. De acordo com Mundo do Marketing (2011) para conhecer melhor o 

mercado de marketing digital do Brasil, o portal Mundo do Marketing em parceria 

com a TNS Research International realizou a pesquisa “Marketing Visão 360º”. Os 

resultados mostram que 90% das empresas realizam ações de marketing digital, 

48% das ações são feitas pela área de marketing, 85% são empresas nacionais, 3% 

são feitas por agências de publicidade; 54% das companhias que investem em 

marketing digital são de pequeno porte, 25% são do segmento de serviços, 13% do 

varejo, 11% agências de publicidade. A pesquisa apontou ainda que das ações mais 

realizadas: 80% são de email marketing, 67% redes sociais e 53% links patrociados. 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de pequeno porte 

especializada no desenvolvimento e aprimoramento de soluções em marketing 

digital para pequenas e médias empresas. A empresa iniciou suas operações em 

2008 e conta atualmente 10 funcionários, possui mais de cem clientes e gerencia 

mais de R$ 1,5 milhões por ano em links patrocinados.  A pesquisa foi aplicada à 

dois entrevistados. O entrevistado A do sexo masculino é cofundador da empresa e 

ocupa o cargo de diretor. A entrevistada B, do sexo feminino é também cofundadora 

da empresa e ocupa o cargo de diretora.  

O Quadro 3 apresenta o roteiro de entrevistas que foi desenvolvido baseado 

no Quadro 1 ( padrão para análise das evidências) que por sua vez foi desenvolvido 

em conformidade aos modelos de Aaker (1998 e 2007) e Keller (2006). O objetivo do 

uso desse formato é avaliar dentro de cada dimensão do brand equity como a 

empresa pesquisada usa a Internet como meio para gerar valor à sua marca. Esse 

quadro correlaciona as questões investigadas com cada dimensão, aponta qual 

autor apresenta o conceito, quais atributos são relevantes para cada caso e os 

objetivos dentro de cada dimensão. 
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Valor da Marca 

 

Autor 
referenciado 

Dimensão Atributo Objetivo 

Questões investigadas 

Tendo como premissa fundamental a 
geração de valor por meio da internet, 

como a empresa: 

 
 
 
 

Aaker / Keller Lealdade à 
marca 

Nível de 
lealdade 

Identificar as 
necessidades. 

Criar meios para 
atingir a satisfação. 

Gerar benefícios 
superiores. 

1) Identifica as necessidades dos 
clientes? 

2) Cria meios para atingir a satisfação 
dos clientes? 

3) Gera benefícios superiores? 

 
 
 
 

Aaker / Keller 
Conhecimen
to da marca 

Imagem / 
Lembrança 
da marca  

(top of 
mind) 

Gerar 
lembrança/notoried

ade. 
Construir uma 

imagem positiva. 

4) Gera lembrança, cria notoriedade à 
marca e cria diferenciais competitivos? 

5) Constrói uma imagem positiva da 
marca e gera associações positivas à 

marca? 

 
 
 
 
 

Aaker 
Qualidade 
percebida 

Percepção 
de 

diferencial 

 
Gerar percepção de 
qualidade superior. 
Criar diferenciais 

competitivos. 
 

3) Gera benefícios superiores? 

4) Gera lembrança, cria notoriedade à 
marca e cria diferenciais competitivos? 

6) Gera percepção de qualidade 
superior? 

 
 
 
 
 

Aaker / Keller Associações 
à marca 

Slogan, 
Símbolo, 
Imagem 
mental e 

Situações 
de uso 

Gerar associações 
positivas. 

Criar diferenciais 
competitivos. 

Gerar extensões 
para outras marcas. 

4) Gera lembrança, cria notoriedade à 
marca e cria diferenciais competitivos? 

5) Constrói uma imagem positiva da 
marca e gera associações positivas à 

marca? 

7) Gera extensões para outras 
marcas? 

Quadro 3 – Roteiro de entrevista. 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Aaker (1998 e 2007) e Keller (2006).  
 
 
 

3.1 Resultados da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa especializada no 

desenvolvimento e aprimoramento de soluções em marketing digital, focada no 
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atendimento do mercado de pequenas e médias empresas dos mais diversos 

segmentos. As entrevistas foram realizadas com os diretores da empresa, sendo o 

diretor identificado na apresentação dos resultados como entrevistado A e a diretora 

identificada como entrevistada B. 

 
3.1.1 Questão 1 

 

 
Como a empresa identifica as necessidades dos clientes? 

 
 

A primeira questão teve como objetivo avaliar como a empresa utiliza a 

Internet e seus diversos meios para identificar as necessidades dos clientes e assim 

produzir resultados coerentes com as expectativas de seu público. Para a 

entrevistada B essa é a uma etapa importante do planejamento, pois: “... a partir do 

levantamento das necessidades dos clientes nós podemos desenvolver um plano 

que seja adequado para o atingimento de objetivos importantes para o negócio de 

nossos clientes.” Para o entrevistado A: “... o maior desafio aqui é se antecipar às 

necessidades dos clientes, ou seja, identificar necessidades antes mesmo que os 

clientes percebam que elas existem”.  

Segundo o entrevistado A, para identificar as necessidades dos clientes e 

buscar se antecipar a elas, a empresa utiliza uma ficha de qualificação de clientes 

(conforme Anexo 1). Essa ficha é o primeiro passo realizado no contato inicial com o 

prospect. O entrevistado A ressalta a importância dessa ferramenta, pois a partir dos 

dados coletados por ela é possível avaliar as principais características do prospect 

como: qual é seu negócio principal, seu público alvo, seus principais desafios, além 

de dados comerciais, objetivos e metas, posicionamento, principais concorrentes 

presentes no Google etc.  

Conforme cita o entrevistado A: “Quando o cliente está em processo de 

aquisição, a gente já faz toda uma qualificação dele, nesse processo de qualificação 

a gente consegue entender e saber mais sobre a empresa, saber mais sobre os 

objetivos dela, saber mais sobre quais os desafios que ela vai enfrentar, esses são 

os primeiros sinais que a gente tem do que a gente vai poder fazer pela empresa”. A 

partir desses dados a empresa faz um planejamento de projeto específico para cada 
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cliente que segundo entrevistado A: “... vai identificar todas as oportunidades de 

mercado, vai identificar tudo que a empresa tem de interessante, tudo que a 

empresa tem de necessidade e tudo que o mercado tem de oportunidade”. 

Para o desenvolvimento da coleta de dados os analistas utilizam os 

mensageiros instantâneos (Windows Live Messenger e Skype) e telefone, é 

importante salientar que em nenhum momento ocorre uma visita física dos analistas 

no cliente, todo desenvolvimento e gerenciamento do projeto é feito por meio de 

recursos virtuais como mensagens instantâneas, correio eletrônico, chat etc.  

Fundamentalmente o que se espera com o uso dessa ficha é levantar o 

máximo de informações possíveis sobre o cliente para entender suas reais 

necessidades. Fica claro que esse recurso é de grande importância para que a 

empresa possa conhecer as necessidades dos clientes e assim buscar meios para 

atingi-los, conforme ressalta a entrevistada B: “Nesse processo de qualificação a 

gente já consegue identificar, vamos dizer, 40% das necessidades do cliente”. 

Ainda com relação à identificação das necessidades do cliente, após o 

processo de qualificação e a partir do momento que o prospect se torna cliente da 

empresa, é iniciado o processo de mapeamento do mercado. De acordo com o 

entrevistado A, esse processo tem a função de entender o que o mercado oferece 

de oportunidade e o que o prospect tem de potencial para aproveitar essas 

oportunidades, dessa forma a empresa é capaz de se antecipar às necessidades de 

seus clientes identificando necessidades que o próprio cliente desconhece.  

Para cada etapa do projeto, a empresa utiliza softwares específicos que têm a 

função de gerar respostas mais rápidas e precisas, principalmente se considerarmos 

o elevado volume de dados manipulados nesse processo e a grande dificuldade de 

extrair informações precisas e relevantes para os clientes.  

Para auxiliar nessa etapa de identificação das necessidades dos clientes, a 

empresa pesquisada utiliza o Google Keyword Tools e Hitwise Search. De acordo 

com a entrevistada B, o Google Keyword Tools (conforme anexo 2) é uma 

ferramenta do Google Adwords que permite pesquisar a frequência e a quantidade 

de vezes que palavra-chave é pesquisada em um mecanismo de busca e permite 

visualização de lista de contagens de pesquisa relacionados aos concorrentes 

(conforme anexo 3).  



70 

 

Esse recurso do Google Keyword Tools permite uma visualização dos dados 

mais relevantes para as palavras-chave pesquisadas, permite pesquisa de palavra-

chave usando qualquer combinação de palavras, URL7 ou categorias; e possibilita 

salvar ideias específicas de palavras-chave enquanto outras palavras são 

pesquisadas, além disso, o software oferece os seguintes recursos: visualização 

estatística da pesquisa para celular; filtrar recursos por volume de pesquisa e tipo de 

concorrente e comparar estatísticas simultaneamente com outros tipos de 

correspondência. Segundo o entrevistado A, o Google Keyword Tools é uma 

ferramenta extremamente simples, mas capaz de gerar resultados indispensáveis 

para o gerenciamento do negócio dos clientes. Para realizar uma pesquisa de ideias 

de palavras-chave, por exemplo, basta inserir uma palavra-chave relacionada com a 

empresa de interesse ou com o URL de uma página.  

O Google Keyword Tools agrega ainda outros importantes recursos como o 

estimador de tráfego que apresenta um resumo diário de custo por clique médio 

estimado, total de cliques estimados e total de custo estimado. A entrevistada B 

resume o Google Keyword Tools como uma ferramenta de fácil manuseio e que 

permite extrair informações valiosíssimas no processo de identificação de 

necessidades de seus clientes e também em outras etapas do planejamento e do 

gerenciamento. 

Outra ferramenta utilizada nesse processo de identificação de necessidade é 

o Hitwise Search (conforme anexo 4) que é uma solução de marketing digital da 

Serasa Experian pertencente ao pacote de softwares da Hitwise, líder global em 

soluções especialmente desenhada para aprimorar o retorno dos investimentos em 

marketing digital, mensurando o desempenho de campanhas na Internet, 

protegendo e ampliando a participação de mercado e antecipando as tendências 

de comportamento de busca e de navegação, o Hitwise Search fornece insights 

                                                           

7
 URL - Uniform Resource Locator, em português localizador uniforme de recursos, é o sistema de 

endereçamento da web baseado em uma sintaxe chamada URI  (Universal Resource Identifier, em 

português identificador universal de recursos) que permite acionar programas (scripts), enviar parâmetros para 

esses programas etc. Disponível em: <http://www.icmc.usp.br/ensino/material/html/url.html>. Acessado em 02 de 

agosto de 2011. 
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abrangentes por meio de mais de 38 milhões de termos de busca, com relação a o 

que, quando e como as pessoas procuram por produtos e serviços na Internet, por 

meio dos mais de 60 sites de busca usados no Brasil. Para a entrevistada B, as 

ferramentas do Hitwise são importantes no monitoramento de amostras e na 

medição do comportamento dos usuários, permitindo análises geográficas e 

detalhadas. De acordo com o entrevistado A, o Hitwise é uma ferramenta que deve 

ser utilizada em paralelo com o Google Analytics, pois o Hitwise mensura o 

comportamento das pessoas na Internet, já o Analytics mede o comportamento das 

pessoas no site específico do cliente.  

O Hitwise oferece importantes aplicabilidades como: desenvolvimento de 

campanhas de marketing de busca, elaboração de planos de mídia e de 

comunicação digital, elaboração de parcerias e programas de afiliados, 

monitoramento da concorrência e projeção de marca, desenvolvimento de 

conteúdos para Internet e aumento da presença da marca por regiões e estados 

estratégicos. Somente para o território brasileiro atualmente o Hitwise fornece 

informações sobre a interação de cerca de 500 mil pessoas em 270 mil sites, e 

globalmente é utilizado por cerca de 1.500 clientes dos Estados Unidos, Reino 

Unido, França, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Singapura, Hong Kong e Índia. 

3.1.2 Questão 2 

 

 
Como a empresa cria meios para atingir a satisfação dos clientes? 

 
 

A questão dois avaliou como a empresa busca por meio do uso da Internet 

atingir a satisfação dos clientes. Para alcançar esse objetivo, após a identificação 

das necessidades dos clientes por meio da qualificação e do mapeamento do 

mercado no qual esse cliente está inserido, a empresa realiza um plano de 

campanha que como resume o entrevistado A: “É um documento com todas as 

metas e tudo que a gente tem que entregar pro cliente, então antes de começar o 

trabalho o cliente já sabe o que ele vai ter de retorno em questão de mídia, de 

prospect ou de conhecimento de marca”.  

De acordo com as metas definidas no plano de campanha, a empresa é 

capaz de apresentar ao prospect uma previsão de retorno financeiro e não financeiro 
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para aquele projeto, de acordo com o entrevistado A: ““... o retorno do trabalho é 

medido em cima das metas que foram apresentadas para o cliente...”. Dessa 

maneira, é possível apresentar previsão de resultados de tíquete médio, 

faturamento, retorno sobre o investimento da campanha, atingimento da demanda, 

conhecimento da marca etc.  

Após o prospect se tornar cliente, a empresa disponibiliza relatórios sintéticos 

diários por meio do uso do Google Analytics que é gerado automaticamente e 

enviado ao cliente via correio eletrônico em arquivo de formato Microsoft Excel, 

segundo a entrevistada B: “Esse relatório diário é um resumo de tudo que 

aconteceu”...” referente ao clientes e as palavras-chave definidas para ele, dentro do 

que foi definido no plano de campanha dele”. 

Conforme o entrevistado A: “O objetivo nesse passo é fornecer uma análise 

de metas e indicadores que permitam o conhecimento do público de nossos clientes, 

obtendo o máximo de informação do Google Analytics para melhoria dos 

resultados”. A entrevistada B comenta que: “... “não basta conhecer as necessidades 

dos clientes, essa é uma etapa importante, mas é apenas o primeiro passo, mas 

talvez mais importante do que isso seja buscar meios para garantir que essas 

necessidade sejam plenamente atendidas e até mesmo superadas.”  

Para auxiliar na obtenção da satisfação dos clientes, a empresa utiliza o 

Google Analytics, o Semrush e API’s do Google AdWords. O Google Analytics 

permite gerar relatórios por dia, semana e mês (conforme anexo 5), possibilita ainda 

visualizar o número de visitas para o site definido, visualizações de página, 

página/visita, taxa de rejeição, tempo médio de permanência no site e percentual de 

novas visitas. O programa disponibiliza uma visão geral dos visitantes com 

informações demográficas (localização, idioma, variáveis personalizadas e definidas 

pelo usuário), dados de comportamento (usuários novos/antigos, frequência e 

recência, engajamento), tecnologia etc., visão geral das origens de tráfego e 

espectro geral de conteúdo; sendo possível gerar relatórios totalmente 

personalizáveis de acordo com a necessidade de cada cliente e de acordo com o 

período de interesse. O Google Analytics permite ainda realizar uma segmentação 

avançada isolando e analisando cada subconjunto de tráfego predefinido, gerar 

relatórios personalizados e salvá-los em formato Microsoft Excel ou em Portable 

Document Format (PDF). Possui ferramentas de análise avançada que possibilitam 
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a análises dos dados com tabelas dinâmicas, várias dimensões e recursos de 

filtragem, a inteligência do Google Analytics monitora os relatórios e envia alertas 

automaticamente sobre alterações importantes nos padrões de dados é possível 

também configurar alertas personalizados para receber notificações quando limites 

específicos forem alcançados. 

Além dos relatórios do Google Analytics, a empresa desenvolveu um modelo 

de relatório próprio que tem a função de apresentar os objetivos da campanha, os 

objetivos táticos, um resumo mensal do ocorrido, além dos comentários do analista 

referente aos itens de controle daquela campanha. Esse relatório é baseado em 

quatro pontos: pagar o clique mais barato, aparecer o maior número de vezes 

possível aos clientes, ter páginas de pouso vencedoras e mostrar oportunidades de 

mercado. A entrevistada B comenta que: “A proposta é oferecer aos nossos clientes 

um projeto totalmente customizado para atender os objetivos do seu negócio, 

conhecendo como os clientes de nossos clientes se comportam no site, podemos 

melhorar o relacionamento e oferecer o que de fato eles buscam”.  

O Semrush é uma ferramenta online que permite aos usuários analisar seus 

concorrentes por meio de palavras-chave do Google Adwords, conhecer seus 

compradores e vendedores de tráfego e as posições de seus sites no Google e no 

Google Adwords, a ferramenta permite a geração de relatórios específicos para cada 

necessidade, como: relatório geral (conforme anexo 6), relatório de palavras-chave 

do Google (conforme anexo 7), relatório de concorrentes no Google (conforme 

anexo 8), relatório de potenciais vendedores de publicidade (conforme anexo 9) etc. 

Para a entrevistada B: “O Semrush é um recurso que nos permite conhecer os 

concorrentes de nossos clientes, assim podemos tomar ações para melhorar o 

posicionamento dessas empresas, trazendo mais tráfego para seus sites e gerando 

mais negócios”. 

As API’s8 do Google AdWords são recursos que possibilitam a criação de 

aplicativos que interajam diretamente com a plataforma do Google AdWords, 

                                                           

8 API – É um conjunto de instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software 

baseado na web, ou em alguma ferramenta de web. Uma empresa de software disponibiliza seu API para o 

público de modo a que outros criadores de software possam desenvolver produtos acionados por esse serviço, 

com as APIs, os aplicativos conversam uns com os outros sem conhecimento ou intervenção dos usuários. Por 

exemplo, quando compramos um ingresso de cinema online, o site de ingressos usa um API para enviar 



74 

 

permitindo que anunciantes e terceiros gerenciem de maneira mais eficiente e 

criativa suas contas e campanhas complexas do Google AdWords. As principais 

vantagens do uso desse recurso são: gerar automaticamente palavras-chave, textos 

de anúncio, URLs e relatórios personalizados, integrar os dados do AdWords a 

outros bancos de dados, como sistemas de inventário, desenvolver ferramentas e 

aplicativos adicionais que auxiliem no gerenciamento das contas do AdWords. 

Ainda considerando os recursos da empresa para atingir a satisfação dos 

clientes com uso da Internet, podemos destacar alguns meios que a empresa utiliza 

para essa finalidade: links patrocinados, otimização de sites e as ações em redes 

sociais. O sistema de gerenciamento de links patrocinados da empresa pesquisada 

permite fazer com que seus clientes apareçam até 300% mais nos resultado do 

Google, melhore até 100% a atratividade dos seus anúncios, operem com custo por 

clique até 30% mais baratos e aumentem as vendas online em até 600%, esses 

dados foram mensurados em casos reais de sucesso da empresa. Para a 

entrevistada B, esses ganhos contribuem para a satisfação dos clientes ao auxiliar 

para no alcance das metas propostas no plano de campanha de cada cliente.  

O serviço de otimização de sites possibilita por meio do Google maximizar o 

número de visitas, aumentar o número de contatos originários do Google e aparecer 

como primeira opção nas buscas do Google, para a entrevistada  B, um projeto de 

otimização de sites bem estruturado permite alcançar os objetivos de marketing da 

empresa, atrai um maior público e mantém o interesse do internauta.  

Para o entrevistado A: “... as ações nas redes sociais têm um papel 

importante no fortalecimento da marca de nossos clientes e no fortalecimento de 

nossa própria marca, além de gerar novos negócios e melhorar o reconhecimento da 

nossa marca”. 

  

3.1.3 Questão 3 

 

                                                                                                                                                                                     

informações de cartão de crédito a um aplicativo remoto que verifica se os dados procedem, assim que o 

pagamento é confirmado, o aplicativo remoto envia uma resposta ao site de ingressos liberando a emissão dos 

ingressos adquiridos. Disponível em: http://informatica.hsw.uol.com.br/conferencia-api1.htm. Acessado em 29 de 

julho de 2011. 
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Como a empresa gera benefícios superiores? 

 

 

A terceira questão abordou sobre como a empresa busca por meio da Internet 

gerar benefícios superiores aos seus clientes. Como comenta a entrevistada B, para 

atingir esse objetivo a empresa oferece um gerenciamento além do Google 

Adwords. 

A empresa atua constantemente para a melhoria e otimização da 

navegabilidade e usabilidade do site dos clientes, auxilia o departamento comercial 

do cliente para melhor controle dos contatos e apresenta oportunidades de negócio 

monitorando o mercado e os concorrentes. O foco do trabalho da empresa é fazer o 

cliente crescer, aumentar as vendas, conquistar novos clientes e principalmente criar 

valor e reconhecimento para suas marcas, para isso a empresa dispões de vários 

meios como: links patrocinados, otimização de sites, redes sociais, como citado 

anteriormente, mas para a entrevistada B, esses são apenas meios de honrar o 

propósito de crescimento do negócio do cliente. 

O entrevistado A comenta que: “... todo mês, além de fazer nosso 

gerenciamento, a gente monitora o mercado para o cliente, então a gente monitora 

concorrentes e monitora oportunidades”... “e para os clientes premium a empresa 

apresenta um relatório de oportunidades” “... que tem como o objetivo demonstrar a 

necessidade de aumento de budget e quais as razões para isso” ... “necessidades 

de alterações na estrutura do site...” O relatório apresenta o resultado de 

monitoramento de mil perfis em redes sociais dentro do target do cliente que tem o 

objetivo de identificar quais sites esses usuários utilizam, quais termos eles usam 

para entrar nesses sites e dessa forma oferecer oportunidades aos clientes de 

aproveitar as oportunidades identificadas, o relatório apresenta um mapeamento dos 

principais players do mercado e uma matriz de comparação entre os resultados dos 

clientes e seus três concorrentes mais importantes, avaliando os pontos fortes e 

fracos do cliente com relação aos seus concorrentes, além disso, o relatório analisa 

dentre os canais disponíveis (redes sociais, sites, blogs, Google) quais 

proporcionarão maior possibilidade para maximizar os resultados, o relatório sugere 

modelos de campanhas e de palavras-chave e analisa as ações mais relevantes e 

que trarão os melhores resultados para os clientes.  
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  Nesse relatório está presente ainda, conforme cita o entrevistado A: “... 

alguns comentários do analista, porque foi desenvolvida a campanha, porque esse 

monitoramento foi feito e o que fazer pra melhorar ainda mais essa matriz, esse é 

um tipo de trabalho pra levar o cliente pra liderança de mercado”. 

A empresa utiliza também um feedback mensal no cliente e uma ferramenta 

chamada “cliente misterioso” que conforme o entrevistado A: “... são ferramentas 

utilizadas para avaliar nossos clientes com relação à qualidade do atendimento do 

atendente, da equipe comercial...” “...o cliente misterioso é uma simulação de cliente 

que a gente faz todo mês com cada cliente nosso, nesse processo, os analistas 

entram em contato com os clientes via correio eletrônico ou telefone e perguntam 

sobre o serviço...” . Em seguida é feito um relatório que posteriormente é enviado ao 

cliente que apresenta os resultados referentes ao atendimento, isso possibilita aos 

clientes identificarem os pontos falhos e tomar as ações necessárias para corrigi-los. 

Como suporte para a geração de benefícios superiores aos seus clientes a 

empresa utiliza além do Semrush e a API do Adwords, também a API de 

gerenciamento do Google Analytics. As API’s do Google Analytics permitem a 

criação de aplicativos para facilitar o gerenciamento dos recursos da Analytics, o 

Google Analytics é um recurso que melhora o acesso à conta e aos dados de 

configuração do Google Analytics, além de oferecer as vantagens de flexibilidade ao 

se ajustar facilmente ao escopo da solicitação à conta, reduzindo o tempo de 

resposta dos feeds9, possibilitando acesso as metas de um único perfil e de 

estrutura, ao percorrer a hierarquia de dados no Google Analytics. 

 

3.1.4 Questão 4 

 

 
Como a empresa gera lembrança, cria notoriedade à marca e cria diferenciais 

competitivos? 
 

 

                                                           

9 Feed - é um veículo de entrega de notícias e outros conteúdos da web por meio de blogs e sites. Disponível 

em: http://www.press-feed.com/howitworks/rss_tutorial.php#whatarewebfeeds. Acessado em 29 de julho de 

2011. 
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A questão quatro buscou avaliar como a empresa gera lembrança e cria 

notoriedade para sua marca e como cria diferenciais competitivos. Com relação a 

esse item a empresa realiza parcerias com blogs e podcasts10 que têm influência no 

mercado, dessa forma a empresa está presente nesses canais via áudio e via 

imagem, além disso, a empresa patrocina e apoia os principais eventos nacionais da 

área de marketing digital como a Expon, considerado o maior evento de mídia digital 

da América Latina e o Social Media Brasil, o maior evento de mídia social do Brasil, 

entre outros; onde mantém exposta sua marca no site dos eventos e fisicamente 

durante a realização do evento por meio de stand e banners físicos. 

A empresa está presente por meio de banners em sites, blogs, redes sociais, 

comunidades virtuais e demais canais que considera relevante sua presença, com 

relação à presença em redes sociais com sua marca, o entrevistado A comenta que: 

“redes sociais, nesse momento, nós temos presença, mas não atuamos fortemente” 

... “como a equipe está concentrada em alguns projetos internos, ainda não existe a 

oportunidade”... “mas já existe um projeto”... “pra gente começar a atuar fortemente 

em redes sociais também”.  

A empresa planeja a criação de um recurso que será chamado de Social 

Media TV que os entrevistados optaram por não divulgar maiores informações por 

se tratar de um projeto novo e ainda confidencial.  

Com relação à presença em eventos e divulgação da própria marca nos mais 

variados canais da Internet, a entrevistada B comenta que: “... o maior objetivo 

dessa presença é poder gerar lembrança para nossa marca, além de maior 

aproximação de nosso público alvo e também novos negócios”.  

 

3.1.5 Questão 5 

 

 
Como a empresa constrói uma imagem positiva da marca e como gera 

associações positivas à marca? 
 

                                                           

10 Podcast - são arquivos de áudio transmitidos via Internet, neles, os internautas oferecem seleções de músicas 

ou falam sobre os mais variados assuntos, exatamente como acontece nos blogs. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19678.shtml. Acessado em 23 de julho de 2011. 
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Na quinta questão é abordado como a empresa usa a Internet para a 

construção de uma imagem positiva e como gera associações positivas para sua 

marca. Para a entrevistada B, a empresa consegue esse objetivo por meios das 

parcerias e patrocínios citados na questão anterior além da presença nos diversos 

canais da web.  

Para o entrevistado A ao se associar aos grandes eventos “... a gente se 

associa a lideranças no mercado e a influenciadores do mercado”. Para a 

entrevistada B: “A proposta é associar nossa marca a conteúdos importantes e a 

profissionais importantes”. Com relação à associação a empresas de renome do 

mercado, o entrevistado A comenta: “... é lógico que se você está num evento onde 

estão também empresas de renome é interessante, mas esse não é muito nosso 

foco não”. 

Com relação à presença em eventos, o entrevistado A completa: ... “por 

exemplo, você tem um evento desse como a Expon, onde fala Rand Fishkin11, Pedro 

Dias12, onde fala Todd Malicoat13” ... “são pessoas de representatividade mundial, e 

eles estão falando no evento e nossa marca está sendo projetada atrás e associada 

a isso”. Da mesma forma, ao estar associada aos principais sites e blogs que são 

também importantes influenciadores do mercado, a empresa potencializa sua 

imagem com essa associação. 

Para a construção de imagem, a empresa também utiliza os recursos do 

Social Figures que de acordo com a entrevistada B é uma importante ferramenta 

para geração de imagem da nossa marca, pois permite criar relacionamento com o 

cliente por meio da solução de um problema ou identificando uma oportunidade de 

negócios, além de auxiliar para gerar associações positivas para nossa marca. 

                                                           

11 Rand Fishkin é CEO e Co-fundador do SEOmoz e co-autor do livro “A arte do SEO da O’Reily Media”, foi 
indicado na lista “Os 30 melhores empreendedores de tecnologia até 30 anos”.  Disponível em: 
http://www.expon.com.br/palestrantes/. Acessado em 23 de julho de 2011. 
 
12 Pedro Dias trabalha no Google na equipe de Qualidade de Pesquisa como analista de web spam com foco no 
mercado de língua portuguesa. Disponível em: http://www.expon.com.br/palestrantes/. Acessado em 23 de julho 
de 2011. 
 
13 Todd Malicoat é presidente da faculdade de SEO da MarketMotive.com é conferencista dos principais eventos 
internacionais como o Search Engine Strategies, Webmaster World Pubcon, Search Marketing Expo entre 
outros. Disponível em: http://www.expon.com.br/palestrantes/. Acessado em 23 de julho de 2011. 
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O Social Figures é uma solução para gerenciamento de redes sociais que tem 

como objetivo gerar valor para a marca, fortalecendo a imagem e a reputação, 

permitindo ações rápidas para corrigir problemas que envolvam os clientes e 

aumentar a receita por meio da identificação de oportunidades de vendas. O Social 

Figures (conforme Anexo 10) disponibiliza as seguintes ferramentas: 

 

• Brand Care, recurso que permite gerenciar citações da marca nas 

redes sociais, gerar relatórios para análise, localizar geograficamente 

autores de mensagens e interagir com o público; 

• Lead Finder, solução desenvolvida para identificar oportunidades de 

negócios nas redes sociais, por meio de palavras-chave o software 

vasculha as redes sociais e permite encontrar clientes potenciais antes 

que eles procurem pelo produto; 

• Tailor Made, versão do Brand Care para empresas que necessitam de 

uma solução prática e personalizada, ajustada de acordo com as 

necessidades do negócio; 

• Sentiment Analysis, recurso que tem a função de buscar nas redes 

sociais sentimentos das pessoas sobre uma marca, permitindo 

distinguir comentários sarcásticos, ironia e até mesmo gírias.  

 

3.1.6 Questão 6 

 

 
Como a empresa gera percepção de qualidade superior? 

 
 

A questão seis teve o objetivo de identificar como a empresa gera percepção 

de qualidade superior para seus clientes por meio do uso da Internet. Para o 

entrevistado A essa questão está diretamente ligada com o posicionamento de 

mercado da empresa (seu slogan) que está presente em toda a comunicação da 

empresa, seja em site, em blogs em banners e: “... tem como foco mostrar ao cliente 

que nossa empresa é mais do que um simples fornecedor, que é um parceiro, um 

braço da empresa dele e que ele irá atingir os objetivos através do nosso trabalho.”  
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Com relação às soluções utilizadas para gerar percepção de qualidade 

superior, a entrevistada B comenta: “Na verdade todos os programas e relatórios 

que utilizamos e que geramos contribuem para gerar essa percepção, cada ação no 

dia a dia dentro da empresa ou na relação com os clientes deve ter esse objetivo”. A 

entrevistada B acrescenta que na opinião dela, a geração de percepção de 

qualidade superior permeia todos os pontos avaliados, a identificação das 

necessidades, os meios para atingir a satisfação, a criação de benefícios superiores, 

a geração de lembrança e notoriedade da marca e a construção de uma imagem 

positiva, para ela em todas essas etapas, deve sempre estar focada na edificação 

dessa percepção de qualidade superior. 

O entrevistado A comunga dessa mesma ideia, mas destaca que o Sales 

Force tem uma função específica para a obtenção de qualidade superior. O Sales 

Force é uma solução de CRM14 de computação nas nuvens que disponibiliza 

aplicativos de negócios pela Internet sem que haja a necessidade de uso e 

instalação de softwares de gerenciamento, bastando apenas um navegador de 

Internet e um computador conectado à rede. A proposta desse recurso é oferecer 

uma solução integrada para a gestão das relações com todos os clientes, por meio 

do alinhamento de processos, pessoas e tecnologias. Conforme o entrevistado A, o 

Sales Force é importante para gerar percepção de qualidade ao permitir maior 

agilidade nas respostas como o cliente. 

 

3.1.7 Questão 7 

 
Como a empresa gera extensões para outras marcas? 

 
 

A última questão buscou avaliar como a empresa por meio da Internet gera 

extensão para outras marcas. Conforme salienta o entrevistado A: “A empresa não 

está focada nesse objetivo, hoje a gente não tem nenhum trabalho nesse sentido, 

                                                           

14CRM (Customer Relationship Management – gerenciamento do relacionamento com os clientes) estratégia que 

envolve tecnologia de informação, processos de negócios e atitude empresarial que somam forças para gerar 

diferencial competitivo por meio do relacionamento com os clientes (Lopes, 2001). 
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nosso trabalho hoje é de melhorar nosso brand awareness15”... “nosso desafio hoje é 

que nossa marca seja familiar a uma porcentagem maior do nosso mercado e que 

seja considerada como uma opção para a maioria dele”.  

Para a entrevista B: “Não podemos hoje, com a estrutura que temos, pensar 

em extensão de marca, até porque, no mercado que atuamos, é mais comum as 

empresas, com a mesma marca desenvolver novos produtos do que criar novas 

marcas e deve ser esse caminho que vamos continuar seguindo”... “nada impede, é 

claro, que no futuro venhamos a criar novas marcas, mas hoje esse não é 

decididamente nosso foco”. 

Para essa questão, não é possível avaliar se o padrão se confirma devido à 

falta de subsídio pelo fato da empresa pesquisa não desenvolver a extensão de 

marca. 

 

No início do projeto de pesquisa, ao questionar o entrevistado A se na opinião 

dele, a Internet pode ser utilizada com meio para gerar valor à marca, sua resposta 

foi contundente: “Com certeza e nossa empresa é uma prova viva disso”. A empresa 

pesquisada é uma referência no mercado de marketing digital, atende mais de cem 

clientes em todo país, é a agência que experimentou o maior crescimento no ano de 

2010 para o mercado de links patrocinados e somente em 2010 gerenciou mais de 

R$1milhão no Google Adwords, isso prova a importância que a Internet adquiriu 

para a geração de valor para as marcas e também com geradora de resultados 

financeiro ou não. 

A empresa apresenta vários casos de sucesso atingidos ao longo do 

desenvolvimento de suas atividades, conforme a entrevistada B, “isso demonstra 

que estamos seguindo o caminho correto, que estamos nos beneficiando das 

oportunidades oferecidas para esse novo mercado e para essa nova maneira de se 

fazer marketing”. 

                                                           

15 Brand awareness – Em português conhecimento da marca, uma das cinco dimensões do brand equity de 

Aaker, segundo Aaker (1998) é a capacidade de um cliente de recordar de uma marca e reconhecê-la como 

integrante de uma categoria de produtos. 
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Com apenas 3 anos de vida e empresa já conquistou uma posição 

consolidada no mercado de solução de marketing digital, sendo uma das grandes 

influenciadoras desse mercado no Brasil e líder no mercado para pequenas e 

médias empresas. A empresa atende mais de 100 clientes em todo o país dos mais 

variados seguimentos e é certificada pelo Google Advertising Professional desde o 

ano de sua fundação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do conteúdo bibliográfico somada aos resultados das entrevistas em 

profundidade, e os dados secundários utilizados, alicerçaram esse estudo e serviram 

para respaldar o pressuposto de que a Internet pode ser utilizada como meio para a 

geração de valor das marcas. 

O resultado ofereceu importantes subsídios para que fosse possível alcançar 

os objetivos propostos pelo presente trabalho, de entender como a Internet pode ser 

útil como meio para gerar valor à marca, compreender como as mídias sociais, sites e 

outros meios podem ser eficazes na criação de valor para as marcas e como esses 

recursos podem influenciar na percepção de valor por parte dos consumidores. 

O uso da Internet como mídia tem demonstrado um rápido crescimento, tanto 

em audiência quanto em investimentos, é incontestável a relevância que a Internet 

adquiriu para as empresas no relacionamento com seus stakeholders, na 

identificação das necessidades desse público, e para auxiliar na busca pela 

satisfação como meio para gerar benefícios superiores, lembrança, notoriedade, e 

também como construir uma imagem positiva e gerar percepção de qualidade 

superior; conforme Aaker (2007) ao defende que para desenvolver e fortalecer o 

brand equity as empresas precisam criar e desenvolver ativos como lealdade à 

marca, conhecimento do nome, qualidade percebida e associações à marca, sendo 

esses ativos a base para uma marca de valor; e ainda Keller (2006) que sustenta 

que o brand equity depende de respostas diferenciadas, conhecimento da marca e 

reação do consumidor a programas de marketing. 

Podemos considerar que se utilizada da forma adequada, a Internet pode se 

tornar uma valiosa ferramenta para a geração de valor, sejam para marcas online ou 

offline. Citando Keller (1993), o foco no valor de marca se deve a necessidade de se 

maximizar os resultados por meio dos recursos de marketing disponíveis. 

A Internet e seus meios se apresentam como uma nova maneira de fazer 

marketing, com alto poder de personalização e custos reduzidos se comparados às 

mídias convencionais. Entender como se beneficiar dessa oportunidade, é um dos 

maiores desafios para as empresas contemporâneas. Nesse sentido, a presença 

das organizações na rede mundial de computadores deixa de ser uma opção e 
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passa a apresentar um caráter fundamental para a gestão do negócio dentro dessa 

nova realidade que se apresenta. 

Ao avaliarmos os resultados obtidos nas entrevistas em profundidade e ao 

compararmos esses resultados com a base bibliográfica utilizada nesse estudo, 

identificamos que a relação entre o uso da Internet e a geração de valor para as 

marcas é bastante estreita. Podemos entender melhor essa relação, ao analisarmos 

de maneira independente as questões estudadas, conforme apresentado no Quadro 

3. Com relação às dimensão do brand equity e segundo os modelos de Aaker (2007 

e 1998) e Keller (2006), se as dimensões do brand equity forem satisfeitas, a 

empresa gerará valor para sua marca. 

De acordo com o Quadro 3, podemos inclusive identificar que as questões 1 

(como a empresa identifica as necessidades dos clientes?); 2 (como cria meios para 

atingir essa satisfação?) e 3 (como a empresa gera benefícios superiores aos 

clientes?) estão diretamente relacionadas com a dimensão do brand equity 

”Lealdade”. Para Aaker (2007) uma empresa com uma pequena base de clientes, 

porém com alta fidelidade pode apresentar um alto valor agregado. Segundo Aaker 

(1998) é mais barato manter clientes existentes, principalmente se estes estão 

satisfeitos e fidelizados, do que conquistar novos clientes. As citações de Aaker 

demonstram a importância de se buscar a fidelização dos clientes, clientes 

fidelizados são um bem indispensável, a fidelização reduz o interesse pela mudança, 

blinda a marca das ações da concorrência, permite a prática de preços premium e 

reduz os investimentos com publicidade, além disso, clientes fidelizados são 

capazes de atrair novos consumidores para a marca e divulgá-las a potenciais 

clientes. Podemos notar com essas afirmações, a relevância dessa dimensão para a 

geração de valor de uma marca. Nesse contexto, a Internet pode ser usada como 

meio para se alcançar a primeira etapa para identificação das necessidades do 

cliente, conhece-lo, assim como o mercado no qual ele atua. Para atingir esse fim, 

podemos concluir que os meios da Internet mais relevantes são: o próprio site do 

cliente; blogs, redes sociais e comunidades virtuais às quais o cliente está presente; 

pois são meios que permitem investigar e levantar um grande volume de informação 

pertinente à esses, e ao mercado de interesse de maneira simples e pratica. 

Relativo à identificação das necessidades dos clientes, a Internet é útil ao 

possibilitar a comunicação instantânea com o cliente por meio de mensageiros 
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instantâneos, como o Windows Live Messenger, Skype, entre outros; e por meio de 

chats de discussão, que são ferramentas presentes no dia a dia da grande maioria 

dos profissionais e permitem acesso rápido, fácil e com custos bastante reduzidos 

ou até mesmo sem custo algum.  

Ainda como suporte na identificação das necessidades, podemos afirmar que 

o Google Keyword Tools para Google Adwords, é uma solução indispensável, 

devido principalmente à sua praticidade e velocidade de resposta, ao permitir 

identificar a frequência e a quantidade de vezes que uma palavra-chave é procurada 

em um mecanismo de busca, visualizar lista de contagens de pesquisas 

relacionadas aos concorrentes e assim conhecer o contexto em que o cliente está 

inserido, para então, definir estratégias que aproximem o interessado da satisfação 

de acordo com as necessidades identificadas. A pesquisa realizada permite afirmar 

que o Hitwise da Serasa Experian é também outro recurso importante nessa etapa, 

essa ferramenta é útil, ao permitir compreender “o que”, “quando” e “como” as 

pessoas buscam na Internet, e na medição do comportamento dos usuários 

possibilitando, análises geográficas e detalhadas, que levam ao conhecimento do 

perfil do cliente, do mercado e de seus concorrentes.   

Com relação a atingir a satisfação do cliente, a Internet permite o 

levantamento de informações para a elaboração de projetos específicos que 

garantem a satisfação, e os meios mais relevantes nessa fase, conforme analisado 

na pesquisa, são: 

• O Google Analytics, ao fornecer uma análise de metas e indicadores 

como: número de visitas no site definido; taxa de rejeição; tempo médio 

de permanência no site; percentual de novas visitas etc., além de 

possibilitar uma visão geral dos visitantes com informações 

demográficas, de comportamento tecnologia etc., uma visão geral das 

origens de tráfego e de conteúdo, sendo possível gerar relatórios 

totalmente personalizáveis, e disponibilizar uma ferramentas de análise 

avançada que permite análises dos dados com tabelas dinâmicas, 

várias dimensões e recursos de filtragem. A inteligência do Google 

Analytics monitora os relatórios e envia alertas automaticamente sobre 

alterações importantes nos padrões de dados.   
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• O Semrush ao realizar análises dos concorrentes por meio de 

palavras-chave do Google Adwords, permite conhecer os compradores 

e vendedores de tráfego e as posições de seus sites no Google e no 

Google Adwords, gerar relatório geral, por palavras-chave do Google, 

de concorrentes no Google, de potenciais vendedores de publicidade, 

etc. A ferramenta é importante ao permite conhecer os concorrentes e 

possibilitar a tomada de ações para melhorar o posicionamento da 

empresa, trazendo mais tráfego para o site e gerando mais negócios. 

• As API’s do Google AdWords ao permitir criar aplicativos para interagir 

com a plataforma do Google AdWords, possibilitando gerenciar de 

maneira mais eficiente e criativa as contas e as campanhas.  

Com relação às questões 1 e 2, foi possível concluir que a Internet é 

importante ao agilizar a comunicação com clientes por meio de mensageiros 

instantâneos, permitir o levantamento de dados com o uso de sites, correios 

eletrônicos e redes sociais, e possibilitar o uso dos recursos do Google e demais 

softwares online para auxílio na identificação das necessidades dos clientes e na 

busca para atingir a satisfação. Com relação à terceira questão, a pesquisa 

permitiu concluir que para gerar benefícios superiores aos clientes são úteis 

softwares online como o Semrush, as API’s do Adwords e as API’s do Google 

Analytics. O Sem Rush é eficaz ao proporcionar a possibilidade de monitorar o 

mercado e os concorrentes e as API’s do Adwords e do Google Analytics por 

possibilitar a criação e gerenciamento de aplicativos que facilitem a relação com o 

cliente. 

Como pode ser visto no Quadro 3, a questão 4 (como a empresa gera 

lembrança, cria notoriedade para a marca e criar diferenciais competitivos?) impacta 

em três dimensões do brand equity, “Conhecimento da marca”, “Qualidade 

percebida” e “Associações à marca”. 

Segundo Aaker (1998) o conhecimento da marca é a capacidade de um 

cliente de recordar de uma marca e reconhecê-la como integrante de uma categoria 

de produtos. Conforme Keller (2006) o conhecimento da marca se conceitua por 

algumas associações conectadas a ele e caracteriza-se pela lembrança e imagem 

da marca.  



87 

 

A qualidade percebida é definida por Aaker (1998) como o conhecimento que 

o consumidor tem da qualidade geral ou a superioridade de um produto sobre seus 

concorrentes. Associações à marca para Aaker (2007) é tudo que vincula o cliente à 

marca, como imagens, atributos do produto, situações de uso, associações 

organizacionais, personalidade da marca e símbolos. Segundo Keller (2006) a 

criação de associações à marca e a atitude positiva do consumidor em relação à 

marca reflete diretamente no sucesso dos programas de marketing.  

Notamos uma grande interconexão entre essas dimensões e isso se confirma 

ao analisarmos que a questão 4 atende simultaneamente à essas três dimensões.  

Para gerar lembrança, notoriedade e criar diferenciais competitivos, o estudo 

concluiu que as empresas têm à disposição na Internet um conjunto de soluções 

como, blogs e podcasts, sites, fóruns, comunidades virtuais e redes sociais. Ao se 

associar a canais influentes no mercado de interesse, a empresa pode se beneficiar 

dessa associação gerando conhecimento para a marca, desenvolvendo a percepção 

de qualidade superior e promovendo associações relevantes para sua marca.  

Com a investigação semeada pela questão 4, relativa à lembrança e 

notoriedade da marca, foi possível perceber que as empresas podem empenhar-se 

na geração de valor para suas marcas ao se associarem à podcasts, sites, fóruns, 

comunidades virtuais e redes sociais relevantes e relacionadas com o seu negócio, 

além disso, podem patrocinar eventos importantes e conseguir espaço midiático 

através da divulgação via web desse eventos por meio da associação. 

A questão número 5 (como a empresa constrói uma imagem positiva e como 

gera associações positivas à sua marca?) descrita no Quadro 3, impacta as 

dimensões “Conhecimento da marca” e “Associações à marca”. Aaker (2007) 

considera o conhecimento da marca um ativo normalmente subavaliado, porém 

muito importante por afetar as percepções e o gosto dos consumidores. Segundo 

Keller (2006), o conhecimento de marca é a chave para o brand equity ao gerar 

respostas diferenciadas que o impulsiona.  

Para Aaker (2007) a associações da marca podem criar valor ao ajudar a 

processar e encontrar a informação, proporcionar diferenciação/posicionamento, 

converter-se em razão de compra, criar atitudes positivas e servir de base para 

extensão da marca. 
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Em relação à construção de imagem e associações positivas, as empresas, 

como observado por esse estudo, e da mesma maneira que na questão 4, podem 

associarem-se à podcasts, sites, fóruns, comunidades virtuais e redes sociais, 

edificando uma imagem afirmativa, como resultado dessa aliança, e gerando 

associações positivas para sua marca. Outro recurso da Internet identificado na 

pesquisa como relevante para esse fim é o Social Figures. O Social Figures é uma 

solução para gerenciamento de redes sociais que tem como objetivo agregar valor 

para a marca, fortalecendo a imagem e a reputação, permitindo ações rápidas para 

corrigir problemas que envolvam os clientes e aumentar a receita por meio da 

identificação de oportunidades de vendas.  

A questão 6 (como a empresa gera percepção de qualidade superior) 

relaciona-se, conforme o Quadro 3, com a dimensão “Qualidade percebida”, que 

segundo Aaker (2007) é um tipo de associação especial, pois influencia outras 

associações de marca em muitos contextos, além de afetar a lucratividade da 

empresa.  

O estudo concluiu que para gerar percepção de qualidade superior para a 

marca, as empresas podem fazer uso não apenas de todos os recursos já 

mencionados nas questões anteriores, mas também de um programa de CRM 

(Customer Relationship Management); destacamos nesse estudo o Sales Force por 

se tratar de uma solução de CRM de computação nas nuvens que disponibiliza 

aplicativos de negócios diretamente na Internet, sem que haja a necessidade de uso 

e instalação de softwares gerenciamento, bastando apenas um navegador de 

Internet e um computador conectado à rede.  

O CRM se torna uma ferramenta importante para a percepção de qualidade 

superior ao possibilitar maior agilidade nas respostas com o cliente. 

 

Para a questão 6 (como a empresa gera extensões para outras marcas?) não 

foi possível levantar subsídios suficientes que justificassem o uso da Internet para 

atingir esse fim, haja vista, a empresa pesquisada não se utilizar da extensão de 

marca, por não ser foco de investimento e portanto não constar de seu planejamento 

estratégico. 

Esse estudo permitiu compreender a importância da Internet para a geração 

de valor das marcas ao indicar essa relevância, dentro de cada dimensão do brand 
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equity defendido por Aaker (2007 e 1998) e Keller (2006). Por meio desse estudo foi 

possível entender como os principais meios da Internet, mídias sociais (rede sociais, 

comunidades virtuais, blogs e fóruns), sites além do Google Adwords, Adsense e os 

principais softwares do mercado, podem ser utilizados para geração de valor para as 

marcas e como podem influenciar na percepção desse valor.  

O estudo possui, porém a limitação de ter sido desenvolvido em uma empresa 

fornecedora de solução em marketing digital, assim, toda a estrutura da empresa e a 

forma com a qual ela utiliza os recursos da Internet para atender as necessidades de 

seus clientes, estão focadas nos serviços online, dessa maneira, não é possível em 

algumas situações generalizar as conclusões para outros tipos de empresas.  

Algumas dimensões do brand equity são mais evidentes e simples de serem 

utilizadas por qualquer tipo de empresa, por exemplo, a lealdade e o conhecimento 

da marca, por permitirem o uso de alguns recursos como: sites, blogs, redes socias, 

comunidades virtuais, mensageiros instantâneos (Windows Live Messenger, Skype 

etc), chats fóruns etc.; sem a necessidade de conhecimento específico e 

aprofundado. De qualquer maneira, as empresas podem se utilizar dos serviços 

prestados por empresas de marketing digital e dessa forma se beneficiar das 

vantagens dos recursos da Internet como defendido nesse estudo. 

No decorrer do desenvolvimento desse trabalho e mais especificamente na 

fase de pesquisa de campo, foi possível identificar a importância dos links 

patrocinados e os recursos do Google, como o Google Adword, o Google Adsense e 

o Google Analytics para a geração de valor das marcas, como se trata de um 

fenômeno relativamente recente observa-se um número reduzido de literatura sobre 

o tema, bem como de estudos acadêmicos, mais especificamente em língua 

portuguesa, assim, o tema tem um vasto campo para seu desenvolvimento podendo 

ser de grande relevância para estudos futuros.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE QUALIFICAÇÃO 
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ANEXO 2: PÁGINA PRINCIPAL DO GOOGLE KEYWORD TOOLS 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaReques

tType=KEYWORD_IDEAS#search.none.  Acessado em 01 de agosto de 2011. 
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ANEXO 3: MODELO DE RELATÓRIO POR PALAVRA-CHAVE NO  GOOGLE 

KEYWORD TOOLS 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  

http://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequest

Type=KEYWORD_IDEAS#search.none.  Acessado em 01 de agosto de 2011. 
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ANEXO 4: MODELO DE RELATÓRIO DO WITWISE 

 

 

Disponível em: http://www.serasaexperian.com.br/news/hitwise/dezembro/email_gen.html. 

Acessado em 01 de agosto de 2011. 
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ANEXO 5: MODELO DE RELATÓRIO DO GOOGLE ANALYTICS 

 

 

Disponível em:  

http://www.google.com.br/imgres?q=relatorio+do+google+analytics&um=1&hl=pt-

BR&sa=N&nord=1&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=fkKod1i9KLOnOM:&imgrefurl=http:

//tracymatthewman.com/tutorial-215-how-to-add-google-analytics-to-wordpress/google-

analytics/&docid=GQMlh7sYSnnM5M&w=857&h=932&ei=2gM6Tv_aOczTgAf3_e3OBg&zoo

m=1&iact=hc&vpx=1024&vpy=382&dur=228&hovh=234&hovw=215&tx=130&ty=135&page=

1&tbnh=149&tbnw=137&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0. Acessado em 01 de agosto 

de 2011. 
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ANEXO 6: MODELO DE RELATÓRIO PRINCIPAL DO SEMRUSH 

 

 

 

Disponível em: http://pt.semrush.com/br/info/google.com.br 
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ANEXO 7: MODELO DE RELATÓRIO DE PALAVRAS-CHAVE DO SEMRUSH 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://pt.semrush.com/br/info/google.com.br+(by+organic) 
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ANEXO 8: MODELO DE RELATÓRIO DE CONCORRENTES DO SEMRUSH 

 

 

 

 

Disponível em: http://pt.semrush.com/br/info/google.com.br+(by+organic_organic) 
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ANEXO 9: MODELO DE RELATÓRIO DE VENDEDORES DE PUBLICIDADE DO 

SEMRUSH 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://pt.semrush.com/br/info/google.com.br+(by+adwords_organic) 
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ANEXO 10: PÁGINA DE PRODUTOS DA SOCIAL FIGURES 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.socialfigures.com/Products.aspx. Acessado em: 01 de agosto de 

2011. 

 

 


