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RESUMO 

 

Ter um posicionamento diferenciado é indispensável para a organização sobreviver em alguns 

mercados altamente competitivos, globalizados e velozes em termos tecnológicos. O 

posicionamento é considerado um dos elementos-chave na gestão de marketing moderna, 

porém, o termo posicionamento tem apresentado certa confusão entre profissionais de 

marketing e acadêmicos. Utilizando o mind share e o market share como variáveis 

mensuráveis do posicionamento de marca e do desempenho competitivo, respectivamente, o 

presente trabalho buscou como objetivo principal identificar quanto o posicionamento de 

marca pode influenciar no desempenho competitivo de uma organização. Para isso, foi 

utilizada uma abordagem quantitativa em uma desk research longitudinal e aplicou-se a 

técnica de correlação de Spearman. Não foi possível apontar se o posicionamento de marca é 

determinante do desempenho competitivo, contudo, concluiu-se que este exerce influência 

moderada no desempenho da organização, dado que o período analisado apresentou 

correlação positiva moderada entre as variáveis, indicando que estas movimentam-se na 

mesma direção e que quanto maior o crescimento de uma variável, maior a probabilidade de 

ocorrer o mesmo com a outra, contribuindo com estudos anteriores. Este estudo também 

corroborar na definição e distinção em relação aos conceitos de posicionamento de marca e 

posicionamento competitivo, além de propor a utilização da identidade como elemento 

direcionador para a estratégia de posicionamento de marca.  

 

Palavras-chave: posicionamento de marca; desempenho competitivo; mind share; market 

share; marcas.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Having a differentiated positioning is essential for a organization to survive in some highly 

competitive, and fast in terms of technology and globalized markets. The positioning is 

considered one of the key elements in modern marketing management, however, the term 

positioning has introduced some confusion between marketing and academic professionals. 

Using mind share and market share as measurable variables of brand positioning and 

competitive performance, respectively, this study sought to identify the main objective when 

the brand positioning can influence the competitive performance of an organization. To this 

end, a quantitative approach was used on a longitudinal desk research and applied to the 

Spearman correlation technique. It was not possible to identify if the brand positioning is 

determinant on competitive performance, however, it was concluded that this exerts a 

moderate influence on the organization's competitive performance, since the analyzed period 

showed a moderate positive correlation between the variables, indicating they moves in in the 

same direction and that the greater the growth of a variable, the larger the probability of 

occurring the same with each other, contributing to earlier studies. This study also corroborate 

the definition and distinction in relation to the concepts of brand positioning and competitive 

positioning, besides to proposing the use of identity as a leading element for the brand 

positioning strategy.  

 

Keywords: brand positioning; competitive performance; mind share; market share; brands. 
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INTRODUÇÃO 

Em um cenário em que diversos mercados possuem alta competitividade, onde as 

barreiras territoriais foram superadas pela globalização e os avanços tecnológicos acontecem 

de uma maneira cada vez mais veloz, possuir um posicionamento diferenciado é um dos 

meios de manter a sobrevivência das organizações. Visando aumentar o seu desempenho em 

relação aos seus concorrentes, as organizações frequentemente buscam maior participação no 

mercado em que atuam e para isso, procuram ser associadas pelos consumidores à categoria 

escolhida pela organização para comercializarem seus produtos. Diversos autores, como 

Aaker e Day (1974), Aaker (1998), Aaker e Joachimsthaler (2007), Brito e Brito (2012), Buil, 

Martínez e De Chernatony (2010), Crescitelli e Figueiredo (2009), Keller e Lehmann (2006), 

Keller e Machado (2006), Kotler e Keller, (2006), Khauaja (2008), Martínez e De Chernatony 

(2004) e Oliveira e Gouvêa (2012) defendem que uma marca conhecida e fixada na mente do 

consumidor é uma grande contribuição para o sucesso da organização.  

A revolução industrial foi um marco no cenário de negócios por permitir que os 

modelos produtivos, baseados até então na mão-de-obra artesanal, fossem substituídos por 

processos mecanizados, possibilitando às indústrias a produção em massa. Algumas indústrias 

fizeram a tentativa de continuar seguindo os princípios da produção artesanal, porém, com o 

avanço tecnológico e com a quebra de barreiras comerciais nas últimas décadas, a 

competitividade do mercado se elevou de maneira considerável. Com o aumento da 

concorrência e com as alterações constantes do mercado, as organizações buscaram obter 

desempenho superior e diferenciação em relação aos seus concorrentes, visando a retenção e 

obtenção de novos consumidores. Neste mesmo contexto, iniciou-se uma maior valorização 

das marcas. 

Ter um posicionamento diferenciado é indispensável para a organização sobreviver em 

alguns mercados altamente competitivos, globalizados e velozes em termos tecnológicos. Esta 

tarefa, porém, não é fácil. Autores como Bainsfair (1990), Clancy (2001), e Ogilvy (1985), 

destacam que a utilização do termo posicionamento é utilizada de maneira confusa por 

profissionais de marketing e acadêmicos. Blankson (2001), afirma que um exame da literatura 

nos mostra que o conceito de posicionamento é importante tanto para os mercados 

corporativos como para os mercados de consumo. O posicionamento é considerado um dos 

elementos-chave na gestão de marketing moderna (AAKER; SHANSBY, 1982; ARNOTT; 

EASINGWOOD, 1994; BAINSFAIR, 1990; BLANKSON; KALAFATIS, 2004; DOVEL, 
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1990; HOOLEY et al., 2001; HOOLEY; BRODERICK; MÖLLER, 1998; MANHAS, 2010; 

PORTER, 1996; RIES; TROUT 2009; WEYLMAN, 1993). 

DiMingo (1988) afirma que existem dois lados do posicionamento. O primeiro, 

voltado para o mercado, é o processo de identificar e selecionar um mercado ou um segmento, 

tendo como alvos concorrentes vulneráveis e definindo uma estratégia competitiva, ou seja, 

determinar os critérios para o sucesso competitivo – saber o que o que o mercado quer e 

necessita, identificar pontos fortes e fracos dos concorrentes deste mercado e avaliar as 

habilidades para atender as exigências deste mercado de maneira mais eficaz que seus 

concorrentes. O segundo lado do posicionamento é voltado para o lado perceptual do 

consumidor e envolve a criação de uma identidade, seja ela corporativa ou do produto, com 

base em fatores do posicionamento voltado para o mercado, utilizando a comunicação para 

atingir e influenciar a decisão de compra do consumidor.  

A comunicação é um dos principais instrumentos utilizados no posicionamento de 

marca e tem como objetivo transmitir ao consumidor o que a marca representa. Desta 

maneira, as marcas segmentam um mercado visando restringir o número de consumidores e 

fazem associações entre a marca e um grupo de consumidores pré-estabelecido como mercado 

alvo, utilizando maneiras de se aproximar deste grupo. Conhecer o comportamento do 

consumidor tem sido uma importante fonte de informações para as estratégias de marketing 

das organizações, porém, ter acesso a essas informações e compreender o comportamento 

humano não é uma simples tarefa e muitas vezes, seja por falta de informações, modelos 

tradicionais de gestão ou impressões remotas da sociedade, as marcas se utilizam de 

arquétipos e estereótipos em suas promoções, visando se associarem a um determinado 

mercado e serem colocadas de maneira diferenciada na mente do consumidor.  

De acordo com Madden (1991), o mind share é o espaço que uma determinada marca 

ocupa na mente do consumidor. Desta maneira, o mind share é o responsável em hierarquizar 

as marcas de uma determinada categoria na mente do consumidor e auxiliar o consumidor no 

processo de decisão de compra de um determinado produto daquela marca, seja ele um bem 

ou um serviço. 

Autores como Aaker (1998; 2007), Oliveira e Gouvêa (2012) e Keller e Machado 

(2006) destacam a importância do mind share para o branding e, especificamente, para o 

posicionamento da marca. O mind share é o instrumento de medida do posicionamento de 
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marca, do tamanho do espaço que uma marca ocupa na mente do consumidor e de como esta 

marca está localizada na mente do consumidor em determinada categoria, enquanto o market 

share mede o espaço que uma determinada marca detém no mercado (BRITO; BRITO, 2012). 

Baseado neste cenário, onde o mind share e o market share são meios para medir o 

posicionamento de marca e o desempenho competitivo, respectivamente, definiu-se o 

problema de pesquisa como: em que medida o posicionamento de marca pode determinar o 

desempenho competitivo de uma empresa? 

 

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é identificar quanto o posicionamento de marca pode 

influenciar no desempenho competitivo das organizações.  

Os objetivos específicos são: 

 Entender qual a diferença entre posicionamento de marca e o posicionamento 

competitivo; 

 Identificar a importância da identidade da marca na estratégia de 

posicionamento de marca; 

 

Justificativa 

Diante de novos mercados com altos níveis de competitividade, sobreviver nestes 

mercados globalizados é um fator decisivo para a estratégia das organizações. Em uma época 

onde diversos mercados são fragmentados e com a importância da marca nas estratégias das 

organizações, consagrar-se líder de uma determinada categoria é a consolidação do sucesso da 

organização em relação aos seus concorrentes e seu público-alvo. Além disso, a sociedade se 

tornou um campo de batalha ao abordarmos a comunicação organizacional, uma vez que os 

canais online e offline estão cada vez mais sobrecarregados, visando atingir o maior número 

possível de potenciais-consumidores. Estes consumidores ou potenciais consumidores são 

bombardeados diariamente com mensagem que tentam surtir alguma influência no processo 

de decisão de compra.  
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Existem diversas variáveis em relação à decisão de compra. Por exemplo, quantos 

restaurantes existem em grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro? Diversos. Se 

perguntássemos o número de restaurantes que um determinado consumidor já frequentou, 

provavelmente ele não teria como responder a quantidade, porém, se pedíssemos a indicação 

de dois ou três restaurantes, o consumidor responderia, de maneira hierarquizada, seus 

restaurantes prediletos. No caso deste exemplo, o restaurante indicado sofreria alterações se 

colocarmos um limite de preço, ou indicarmos a distância desejada, porém, o mind share é o 

espaço que um determinado restaurante ocupa na mente do consumidor ao ser indicado em 

primeiro lugar, sem que seja incluído outras variáveis como preço, localização, tipo de 

restaurante e etc. 

Segundo Aaker (2007), a consciência da marca é a presença da marca na mente dos 

consumidores. “Se a mente do consumidor estiver cheia de cartazes mentais, cada um 

ilustrando uma marca isolada, a consciência de uma marca específica se espelhará no tamanho 

do cartaz que a representa” (AAKER, 2007, p. 19). Para o autor, a consciência pode ser 

medida de acordo com as diversas formas em que os consumidores lembram-se de uma 

marca, variando do reconhecimento da marca ao top of mind, que é a primeira marca 

lembrada pelo consumidor em uma determinada categoria. 

Diversas pesquisas de top of mind são realizadas, porém, no Brasil a maior e mais 

famosa pesquisa é feita pelo instituto Datafolha e publicada pelo jornal Folha de S. Paulo. A 

pesquisa é feita em diversas categorias e várias marcas lideram o ranking das categorias por 

vários anos, porém, este resultado não se reflete na hora da compra, uma vez que a top of 

mind da categoria não necessariamente é a líder de mercado, ou que a vantagem da marca 

líder no top of mind seja relativamente maior do que a vantagem em relação ao market share 

das marcas. Tendo em vista que o posicionamento da marca é relevante para profissionais e 

acadêmicos de marketing e que liderar o top of mind da categoria é o ponto alto a ser 

alcançado pelas marcas, há poucos estudos que mostrem a influência de ser top of mind no 

market share de uma organização. É natural a associação em ser top of mind e ser líder de 

mercado na categoria, porém, a intenção deste estudo é analisar, baseado nos construtos 

construídos, se existe uma relação entre o mind share e o market share destas empresas.  

Alguns autores sugerem que um maior mind share proporciona para a marca um maior 

market share. (BARROS et al., 2014; BERRY, 2000; LOPES; JÚNIOR, 2002; NUNES, 

2002). Existem estudos na literatura que sugerem a importância do posicionamento de marca 
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no desempenho competitivo, porém, há poucos estudos quantitativos que confirmem esta 

importância. Aaker e Day (1974) realizaram um estudo empírico do mercado de café em que, 

por dezenove bimestres seguidos, foram obtidos dados de market share e de gastos em 

propaganda. Estes dados foram correlacionados a resultados de pesquisas telefônicas durante 

o mesmo período que mediam o recall, a lembrança sem estímulo e as atitudes com relação às 

marcas. Os autores concluíram que o conhecimento da marca, influenciado pela propaganda, 

afeta a decisão de compra dos consumidores, sugerindo que o conhecimento da marca pode 

ser um fator importante em seu market share. Outro estudo foi realizado por Oliveira e 

Gouvêa (2012), que tinham como objetivo verificar o grau de relacionamento entre o recall e 

o market share das marcas. A pesquisa foi realizada com as 24 marcas mais lembradas na 

pesquisa Top of Mind de 2001, realizada pelo instituto Datafolha e divulgada pelo jornal 

Folha de S. Paulo. Os autores utilizaram os dados de recall e de market share de cada marca e 

utilizaram a correlação de Pearson para medir a intensidade do relacionamento entre as duas 

variáveis, indicando a existência de um relacionamento positivo moderado entre o recall e o 

market share das marcas. 

 

Metodologia de pesquisa 

A metodologia utilizada neste trabalho terá uma abordagem quantitativa e utilizará 

uma desk research – ou pesquisa de dados secundários – para o levantamento dos dados. 

Sampieri, Collado e Lucia (1991) apontam dois momentos ou pontos no tempo em que os 

dados são coletados: 

 Longitudinal – onde a coleta dos dados ocorre ao longo do tempo em períodos 

especificados, visando estudar evoluções ou mudanças de determinadas 

variáveis ou as relações entre elas; 

 Corte-transversal – onde a coleta dos dados ocorre em um único momento, 

almejando descrever e analisar o estado de uma ou mais variáveis em um dado 

momento. 

Optou-se, então, na adoção da coleta longitudinal na busca por se traçar de forma mais 

consistente a relação entre as variáveis estudadas, quais sejam: mind share e market share. 
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Segundo Creswell (2010), no estudo quantitativo, os pesquisadores podem utilizar tanto 

questões de pesquisa quanto hipóteses para moldar e focar o objetivo do estudo. 

As questões da pesquisa quantitativa investigam as relações entre as 

variáveis que o investigador procura conhecer. São usadas frequentemente 

na pesquisa de ciências sociais e especialmente em estudos de levantamento. 

As hipóteses quantitativas, por outro lado, são previsões que o pesquisador 

faz sobre as relações esperadas entre as variáveis (CRESWELL, 2010, p. 

165). 

Utilizou-se a desk research como coleta de dados e aplicou-se o coeficiente de 

correlação, que segundo Cooper e Schindler (2011), é utilizado para mensurar a relação entre 

duas variáveis. Para Hill, Griffiths e Judge (2003), a correlação deve estar entre -1 e 1 e caso a 

correlação seja igual a 0, significa que não existe relações entre as variáveis. Além de positiva 

e negativa, as correlações podem ser classificadas da seguinte maneira: entre 0 e 0,2 a 

correlação é considerada muito fraca; entre 0,2 e 0,4 a correlação é considerada baixa ou 

fraca; entre 0,4 e 0,6  a correlação é considerada moderada; entre 0,6 e 0,8 a correlação é 

considerada boa ou forte; e entre 0,8 e 1 a correlação é considerada muito boa ou quase 

perfeita (HILL; GRIFFITHS; JUDGE, 2003). Para Cooper e Schindler (2011), além de 

revelar a magnitude da relação, o sinal do coeficiente de correlação indica a direção da 

relação das variáveis. 

Para Hair et al. (2005), os construtos são conceitos utilizados para definir termos 

amplos e difíceis de serem medidos. Para este trabalho, serão utilizados como construtos para 

responder a questão de pesquisa os conceitos de mind share e market share, definidos no 

referencial teórico desta dissertação. 

Foram utilizados neste trabalho duas fontes de dados secundários. A primeira fonte foi 

a pesquisa Top of Mind, feita pelo instituto de pesquisa Datafolha e publicada anualmente 

pelo jornal Folha de S. Paulo, onde a pesquisa mede o nível de qual a marca mais lembrada 

pelos brasileiros em dezenas de categorias de produtos. A segunda fonte de dados foi o 

levantamento sobre o market share das empresas no mercado brasileiro feita pelo instituto 

Euromonitor International©. 

A pesquisa Top of Mind é realizada anualmente pelo instituto de pesquisa Datafolha 

desde o inicio da década de 90 e visa identificar qual a marca mais lembrada pelos 

consumidores brasileiros em diversas categorias de produtos (DATAFOLHA, 2015). Em sua 

24ª edição, realizada em 2014, o instituto levou às ruas 204 pesquisadores em 171 municípios 
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para questionar o consumidor com a pergunta: “qual a primeira marca que lhe vem à cabeça?” 

e em caso de empate, o instituto utiliza o awareness, que é medido baseado na resposta obtida 

da segunda pergunta feita pelo Datafolha: “além da marca que você citou, de quais marcas de 

leite [por exemplo] você lembra?”, o instituto garante nível de confiança de 95% na pesquisa, 

com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos (FOLHA, 2014a). 

O levantamento realizado pelo Euromonitor International© é feito através do 

cruzamento do conjunto de dados de fontes nacionais e internacionais, como o Banco 

Mundial, a Organização das Nações Unidas – ONU, Fundo Monetário Internacional – FMI, 

além de dados recebidos das indústrias, de associações industriais e de analistas responsáveis 

por cada categoria estudada (EUROMONITOR, 2015a). 

Para a coleta dos dados foram consultados os sites do jornal Folha de S. Paulo e do 

Euromonitor International©. A Folha de S. Paulo limita o acesso a 20 páginas mensais para 

não assinantes, porém, no caso de assinantes do jornal o acesso é ilimitado, além de 

anualmente comercializar a versão impressa da pesquisa. No caso do Euromonitor 

International©, os dados também estão disponíveis no site, porém, o acesso ao banco de 

dados das categorias são comercializados pelo instituto, possuindo acesso restrito. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

Para contextualizar este trabalho, foi feito neste capítulo uma revisão teórica que dará 

embasamento à pesquisa quantitativa feita nesta dissertação. Serão apresentados os conceitos 

de posicionamento da marca e posicionamento competitivo, visando corroborar com a 

discussão em torno do conceito de posicionamento apontado por Bainsfair (1990), Clancy 

(2001), e Ogilvy (1985), além de apresentar conceitos em relação ao desempenho competitivo 

das organizações. 

 

1.1 Posicionamento de Marca 

Inicialmente as marcas eram utilizadas apenas como uma ferramenta para diferenciar o 

fabricante de determinado produto (AAKER, 1998; KHAUAJA; PRADO, 2008). Com o 

passar do tempo, as marcas ganharam importância, mas foi o com a publicação do artigo 

intitulado “The Product and the Brand”, de Gardner e Levi em 1955
1
, que as marcas se 

tornaram tão importantes para as estratégias de marketing nos dias atuais. Em seu artigo 

publicado na Harvard Business Review foi um marco nos estudos de marcas e foi relançado 

mais de 50 anos depois. Neste artigo, Gardner e Levi (1999) reconheceram a marca como um 

elemento não apenas de identificação de um fabricante, mas como um símbolo complexo que 

representa diversas ideias e atributos do fabricante. 

O conceito de marca é amplamente discutido e existem diversas definições, nem 

sempre convergentes. Knapp (2002) afirma que a marca é uma das palavras mais utilizadas da 

gestão contemporânea, mas que, se perguntado a um grupo de pessoas o seu significado, as 

respostas variariam bastante. Kapferer (2004a) corrobora com esta afirmação ao afirmar que: 

A marca é um conceito falsamente simples. Qualquer pessoa pode, de 

imediato, dar um exemplo de marca, de uma marca típica, mas poucos 

podem dar uma definição dela, como se as definições que vêm à mente 

surpreendessem por sua incompletude (KAPFERER, 2004a, p. 13). 

Ao ser criada, uma marca inicialmente é pouco conhecida, não possui uma imagem 

forte e conhecida, não tem poder de influenciar os consumidores ou, no máximo, caso o seu 

nome seja “agradável”, influencia de forma quase imperceptível. Segundo Kapferer (2004b), 

                                                           
1
 Original: GARDNER, B. B.; LEVI, S. J. The product and the brand. Harvard Business Review, Boston, p. 33-

39, mar/apr, 1955. 
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neste momento o produto oferecido pela marca desempenha um papel fundamental. Para o 

autor, a primeira percepção, a primeira materialização de um conceito fixa o seu sentido e é 

este primeiro produto que irá basear a representação que as pessoas imaginam da marca.  

Aaker e Joachimsthaler (2007) alertam para o risco de se ter uma visão restrita e 

limitada sobre marcas em, eventualmente, fazermos uma associação estritamente funcional às 

marcas, sendo estas associações, na realidade, atributo apenas do produto. Os autores 

resumem a diferença entre um produto e uma marca com a construção da Figura 1. 

 

Figura 1 – Uma marca é mais que um produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007, p. 60). 

 

Compreender que uma marca é mais que um produto tem implicações significativas 

para as estratégias de preço, segmentação, distribuição e comunicação de uma organização. 

Além dos atributos de um produto, que em geral são atributos físicos, tangíveis e 

mensuráveis, como a qualidade ou durabilidade, a marca possui atributos nem sempre 

mensuráveis e geram atributos como status, vínculo emocional e outros atributos subjetivos 

na relação entre o consumidor e a marca.  

A definição mais conhecida e aceita é a definição da AMA – American Marketing 

Association, que define marca como “nome, termo, design, símbolo, ou qualquer outra 

característica que identifique um bom vendedor ou um serviço como distintas das dos outros 

vendedores” (AMA, 2015). Alguns autores adotam a definição estabelecida pela AMA 

(KELLER; MACHADO, 2006; KOTLER; KELLER, 2006), porém, esta definição é limitada, 
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pois restringe o conceito de marca apenas como uma maneira de identificar ou diferenciar um 

determinado produto, seja ele um bem ou um serviço.  

Contrapondo a definição da AMA, Kapferer (2004b) acredita que a marca é um 

sistema vivo, composto de três elementos: um multissinal (como o nome ou o símbolo), 

associado a um ou mais produtos, ao quais são associados promessas de qualidade, segurança 

e pertinência. Para o autor, a marca interliga as impressões e experiências, sejam elas 

negativas ou positivas, que o consumidor acumula ao longo do tempo. Este conceito 

apresentado pelo autor amplia a definição da marca, deixando de ser apenas um meio de 

diferenciação e passando a abordar a marca como associações e promessas. 

Após diversas publicações utilizando o conceito de marca da AMA, Aaker (2015) 

passou a definir marca como “muito mais do que um nome e um logo, ela é a promessa de 

uma empresa ao cliente de concretizar aquilo que ela simboliza em termos de benefícios 

funcionais, emocionais, de autoexpressão e sociais.” (AAKER, 2015, p. 01). Esta definição 

também deixa de lado a função de apenas identificar um produto e passa a abordar a marca 

como um instrumento que agregue valor (psicológico ou monetário) a um determinado 

produto. 

Ampliando o conceito de marca no sentido de diferenciação e identificação de um 

produto, White (2004) define marca como: 

O meio pelo qual uma empresa diferencia seus produtos dos concorrentes e – 

se bem-sucedida – protege sua posição no mercado, de maneira lucrativa, ao 

longo dos anos. Para que isso ocorra, a marca tem de construir um 

relacionamento com seus consumidores; se a marca não estiver de algum 

modo “na mente” de seu mercado-alvo, poderá, na melhor das hipóteses, 

representar apenas uma compra aleatória (WHITE, 2004, p. 77). 

Com esta definição o autor amplia ainda mais o conceito de marca e destaca o seu 

papel não apenas em relação ao posicionamento de marca, mas também a importância da 

marca no desempenho competitivo de uma empresa. O conceito de posicionamento 

competitivo e desempenho competitivo serão discutidos mais a diante neste trabalho. 

Berbury (2002) retrata a marca de maneira holística, afirmando que as marcas 

absorvem conteúdo, imagens e sensações efêmeras e que assim, tornam-se “conceitos 

psicológicos na mente do público, onde podem permanecer para sempre” (BERBURY, 2002, 

p. 37). É preciso destacar, porém, que por se tratar de conceitos psicológicos, não é possível 
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controla-las de maneira efetiva. Desta maneira, é preciso reforçar a importância do 

posicionamento de marcas, além de destacar que a comunicação não controla a posição da 

marca na mente dos consumidores, pois a comunicação tem o papel apenas de influenciar a 

mente do consumidor. 

De Chernatony e Christodoulides (2004) definem marca como “um conjunto de 

valores racionais e emocionais que permitem os stakeholders reconhecerem uma promessa 

sobre uma experiência única agradável” (DE CHERNATONY; CHRISTODOULIDES, 2004, 

p. 239). Com esta definição os autores ampliam os receptores, passando de público-alvo para 

stakeholders, além de manterem o conceito ampliado de promessa, e não apenas de 

identificação. Para Crescitelli e Figueiredo (2009), a marca é o objeto final que materializa e 

concentra os outros esforços do processo de gestão da marca. Boulding et al. (1993) e Keller e 

Lehmann (2006) acreditam que a concorrência, a indústria, as condições ambientais e as ações 

dos parceiros (como por exemplo, distribuidores e varejistas) ajudam a moldar a noção de 

uma marca. 

Corroborando com uma visão ampliada do conceito de marca, Serralvo (2006) afirma 

que “marca é o conjunto de referenciais físicos e simbólicos capazes de influenciar e 

determinar a preferência para os produtos, tendo por base a oferta de valor e a ela associada” 

(SERRALVO, 2006, p. 109). Por possuir uma visão ampliada do conceito de marca e não 

uma visão restrita à identificação, este trabalho utilizará a definição proposta por Serralvo 

(2006). 

As marcas ganharam importância na gestão de marketing a partir do século XX, com a 

utilização do branding (gestão de marcas), em particular com o desenvolvimento do sabonete 

Yvory, da Procter & Gamble e vem ganhando cada vez mais importância nas organizações 

(AAKER, 1998; AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007). Crescitelli e Figueiredo (2009) 

afirmam que o branding gera brand equity, que por sua vez torna a marca ainda mais valiosa, 

maximizando o seu efeito no processo de concorrência. Os autores alertam que, embora 

muitas vezes tidos como sinônimos, branding, brand equity e brand não são sinônimos, mas 

sim elementos complementares, conforme exemplificado na figura 2. 
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Figura 2 – Relações entre brand, brand equity e branding. 

 
Fonte: (CRESCITELLI; FIGUEIREDO, 2009, p. 103). 

 

Aaker (1998) define brand equity como: 

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 e/ou para os consumidores dela. Para 

que certos ativos e passivos determinem o brand equity, eles devem estar 

ligados ao nome e/ou símbolo da marca. Se o nome da marca ou seu símbolo 

for mudado, alguns ou todos os ativos ou passivos poderão ser afetados, e 

mesmo perdidos, embora parte deles possam ser desviados para um novo 

nome ou símbolo (AAKER, 1998, p. 16). 

Para Crescitelli e Figueiredo (2009), o brand equity vai além de interpretações 

financeiras a cerca do valor da marca, pois leva em consideração a força da marca no seu 

sentido mais amplo. Aaker (1998) acredita que o brand equity cria valor não apenas para o 

consumidor, mas também para a empresa em si.  

Para os consumidores, os ativos ou passivos do brand equity podem ajuda-los a 

interpretar, processar e acumular uma grande quantidade de informações sobre os produtos e 

suas marcas, além de afetar a confiança do consumidor na decisão de compra. Além disso, 

tanto a qualidade percebida quanto as associações da marca podem aumentar o grau de 

satisfação do consumidor com a experiência de utilização do produto (AAKER, 1998). Em 

relação às empresas, o brand equity agrega valor pela geração de fluxo de caixa de diversos 

aspectos: dando destaque a programas para atrair novos consumidores ou reconquistando 

consumidores antigos; proporcionando razões de compra e afetando diretamente a satisfação 

de uso através do conhecimento do nome, da qualidade percebida e das associações à marca, 

gerando lealdade à marca; permitindo tanto a prática de um preço elevado como diminuindo a 

necessidade de utilização de promoções de produtos; proporcionando um crescimento de 



25 
 

 
 

receitas utilizando extensões da marca; impulsionando os canais de distribuição, tendo em 

vista que o comércio é mais seguro ao lidar com uma marca que possua reconhecimento e 

associações; e resultam em uma vantagem que representa uma barreia aos seus concorrentes. 

Assim, Aaker (1998) agrupa os ativos e passivos do brand equity em cinco categorias, 

alertando que estes ativos e passivos poderão ser alterados de acordo com o contexto: 

1) Lealdade à marca; 

2) Conhecimento do nome; 

3) Qualidade percebida; 

4) Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida; e 

5) Outros ativos do proprietário da marca. 

A lealdade dos consumidores à marca, segundo o autor, da suporte para a redução da 

vulnerabilidade do mercado e da competitividade. “Os concorrentes podem ver-se 

desencorajados a investir recursos para atrair consumidores satisfeitos” (AAKER, 1998, p. 

19). Para Lau e Lee (1999), lealdade à marca é a intenção de comprar produtos de uma marca 

e encorajar outros consumidores a também comprar esses produtos. Para Broyles, Ross e 

Davis (2011), clientes leais a uma marca de produtos são menos propensos a tornarem-se fiéis 

à marca de um varejista.  

Swani e Yoo (2010) afirmam que no caso de uma marca de produtos com preços 

elevados, a lealdade à marca é inversamente proporcional às ofertas e promoções, mas que no 

caso de marcas que comercializam produtos à preços populares, a lealdade à marca é 

positivamente relacionada à ofertas de preços e promoções. Segundo Srivastava (2011), os 

consumidores estão dispostos a pagar um valor maior por um produto, desde que o mesmo 

seja oferecido por uma marca a qual os consumidores sejam reconhecidamente tidos como 

leais. A atitude de lealdade à marca passa por diversas fases, até que então a lealdade do 

consumidor à marca deixa de se tornar atitudes esporádicas e passa a ser um comportamento 

continuo do consumidor (SALEEM; RAHMAN; UMAR, 2015). Como descrito, a lealdade 

acarreta diversos benefícios às marcas, como a diminuição da vulnerabilidade da organização 

em relação aos seus concorrentes e a inibição de potenciais concorrentes a entrarem no 

mesmo mercado, além de fazer com que os consumidores considerem o varejista como 

secundário, no caso de uma marca de produtos, ou considerem os produtos secundários, no 

caso da marca considerada leal ser um varejista. 
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Aaker (1998) destaca a relevância do conhecimento – ou consciência – da marca, pois 

acredita que ao ser conhecida, a marca é considerada como confiável pelo consumidor. O 

autor afirma que “ser conhecida é particularmente importante para que ela seja considerada 

uma alternativa de compra – tem que ser uma das marcas bem avaliadas. Uma marca 

desconhecida geralmente tem pouca chance.” (AAKER, 1998, p. 20). Para Keller e Machado 

(2006), o conhecimento da marca é o elemento chave para a criação do brand equity, pois é o 

conhecimento da marca que gera respostas diferenciadas que impulsiona o brand equity. Os 

autores afirmam que o conhecimento da marca pode ser caracterizado em dois componentes: 

lembrança da marca e imagem da marca.  

Oliveira e Gouvêa (2012, p. 29) afirmam que “ser conhecido é fundamental para que 

se tenha oportunidade de realizar a venda, o que leva a crer que a lembrança da marca possui 

associação com a sua participação de mercado”. Para Keller e Machado (2006), a lembrança 

da marca é o desempenho do reconhecimento de marca e da lembrança espontânea de uma 

determinada marca, enquanto a imagem da marca é criada por programas de marketing que 

ligam associações à marca na memória.  

Aaker (1998) sugere três níveis de conhecimento da marca, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – A pirâmide do conhecimento. 

 
Fonte: (AAKER, 1998, p. 65). 

 

Ampliando a afirmativa de Keller e Machado (2006) de que o conhecimento da marca 

é o elemento chave do brand equity, Aaker (1998, p. 65) acredita que “o papel do 
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conhecimento da marca no brand equity dependerá tanto do contexto como do nível de 

conhecimento atingido”.  

Conforme ilustrado na Figura 4, o conhecimento da marca envolve um intervalo 

contínuo do simples reconhecimento da marca, onde o consumidor são estimulados para 

reconhecerem a marca, passando pela lembrança da marca, onde a lembrança é espontânea e 

não precisa de estímulos, até o top of mind, quando uma marca é a primeira a ser mencionada 

ao ser questionado sobre uma determinada categoria, estando à frente de outras marcas de 

uma mesma categoria na lembrança do consumidor. Após desenvolver as quatro etapas do 

conhecimento da marca, Aaker (2007) sugere uma quinta e última etapa: a marca dominante, 

onde a marca é a única marca lembrada em uma categoria.  

A qualidade percebida é definida como “o conhecimento que o consumidor tem da 

qualidade geral ou superioridade de um produto ou serviço pretendido, em relação a 

alternativas” (AAKER, 1998, p. 88). A qualidade percebida pode ser subdividida como: 

qualidade real ou objetiva, quanto o produto agrega com serviço superior; qualidade baseada 

no produto, natureza e quantidade dos ingredientes, características ou serviços envolvidos; e a 

qualidade de fabricação, conformidade com as especificações, a meta de defeito zero 

(AAKER, 1998). Para Pappu, Quester e Cooksey (2005) e Pappu e Quester (2008), a 

qualidade percebida pode agregar valor para os consumidores, proporcionando-lhes razão 

para comprar um produto de uma marca específica e diferenciando o produto desta marca em 

relação a produtos similares de marcas concorrentes.  

Yoo e Donthu (2001) referem-se à qualidade percebida como uma avaliação subjetiva 

dos consumidores ou usuários sobre a qualidade do produto. Para Sethuraman e Cole (1997) e 

Pappu e Quester (2008), a qualidade percebida explica uma parte considerável da variação de 

preço premium que consumidores estão dispostos a pagar por produtos de marcas nacionais. 

Panchal, Khan e Ramesh (2012) e Aaker (1998) alertam que a qualidade percebida não pode 

ser medida objetivamente, em parte por se tratar de um conhecimento e percepções, mas 

também por se tratar de um julgamento individual sobre o que é importante para cada 

consumidor. A qualidade percebida, então, deverá ser trabalhada exaustivamente pela 

comunicação, uma vez que comercializar um produto de qualidade não acarreta 

automaticamente na percepção da qualidade pelos consumidores. 



28 
 

 
 

Hsiang-Ming, Ching-Chi e Cou-Chen (2011) acreditam que a há relação entre a 

imagem da marca e a qualidade percebida, enquanto Low, Lamb e Charles (2000, p. 353), 

salientam que a qualidade percebida reafirma a teoria de que “marcas fortes agregam às 

avaliações de compra dos consumidores”. Para Jarvinen e Suomi (2011), uma qualidade 

percebida superior também pode gerar uma boa reputação e uma imagem positiva da marca. 

A qualidade percebida é importante para impulsionar o desempenho financeiro de uma 

organização, para a construção da lealdade à marca e consequentemente para o brand equity, 

porém é preciso salientar que em determinadas categorias, como em compras de alto 

envolvimento, a qualidade percebida é apenas o ponto de partida do consumidor na escolha da 

marca.  

Um ponto importante que deve-se considerar em relação à qualidade é a sua 

complexidade em relação aos serviços. No caso de bens, a qualidade está relacionada com 

seu: desempenho; durabilidade; aparência; funcionalidade; sabor, no caso de alimentos e 

assim por diante, onde nestes casos é possível possibilitar ao consumidor uma avaliação 

tangível. Em relação aos serviços, a qualidade percebida esta intimamente ligada à 

expectativa do consumidor em relação ao serviço desejado, fazendo com que a experiência do 

consumidor seja o parâmetro de qualidade, porém, diferente dos bens, que podem ser tocados 

e visualizados antes da compra, o serviço só proporciona a experiência após a sua compra. 

Baseado nas diferenças em relação à qualidade de bens e qualidade de serviços, Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985) propuseram a utilização da escala Servqual como ferramenta de 

mensuração da qualidade em serviços. 

Aaker (1998) define associação como algo que está diretamente ligado à imagem da 

marca na memória do consumidor. A associação possui relevância, pois é vinculada às 

experiências vividas pelo consumidor e às exposições de comunicação feita pela marca 

(AAKER, 1998). Como já mencionado, o autor acredita que as associações à marca, assim 

como a imagem da marca, possui uma relação estreita com o conceito de posicionamento. 

Leone et al. (2006) corroboram ao afirmar que as associações à marca refletem na preferencia 

pela marca, definindo, assim, a imagem que o cliente tem da marca. Já para Atilgan, Aksoy e 

Akinci (2006), as associações à marca estão relacionadas ao nível de conhecimento da marca.  

Segundo Aaker (1998), as associações à marca representam as bases para a lealdade à 

marca e para a decisão de compra. Para o autor, as associações criam valores tanto para a 
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empresa quanto para os consumidores de diversas maneiras, entre elas: ajudam a encontrar e 

processar informações; cria diferenciações, gerando posicionamento; gera razão de compra; 

cria atitudes positivas em relação à marca; e proporciona uma base para extensões de produtos 

e marcas. Desenvolver associações que conduzem o posicionamento da marca é um desafio 

gerencial, pois existem vários tipos de associações, segundo Aaker (1998), conforme exemplo 

da figura 4. 

 

Figura 4 – As associações de Marca. 

 

Fonte: (AAKER, 1998, p. 120). 

 

Descrições verbais, descrições visuais, impressões sensoriais e impressões emocionais 

são exemplos de associações à marca e criam, na memória do consumidor, uma rede sólida e 

organizada de conhecimentos sobre a marca. (SUPPHELLEN, 2000). Buil, Martínez e De 

Chernatony (2010) alertam que as associações à marca podem apresentar componentes 

diferentes em cada mercado. São as associações propostas pela marca e estabelecidas pelos 
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consumidores que dão, em grande parte, sustentação ao brand equity (AAKER, 2007). São as 

associações e a comunicação de marketing que, baseada na identidade da marca, geram a sua 

imagem, fazendo com que a marca seja posicionada na mente de seus consumidores e seus 

potenciais consumidores. 

Enquanto as três últimas categorias de brand equity apresentadas neste trabalho 

representam as percepções e as reações dos consumidores à marca, uma outra categoria 

representa os outros ativos da marca, como por exemplo as patentes, as marcas registradas e o 

relacionamento da marca com os canais de distribuição. Estes ativos serão extremamente 

importantes e valiosos para inibir ou impedir ações dos concorrentes que visem erodir a 

lealdade dos consumidores (AAKER, 1998). Campano e González (2015) incluem no grupo 

de outros ativos: o compromisso e a confiança na marca; o rendimento, a imagem social e o 

valor; a satisfação; o valor percebido; a singularidade; e a reputação da marca.  

Os outros ativos de uma marca podem assumir diferentes formas (AAKER, 1998):  

Por exemplo, uma marca registrada protegerá o brand equity contra os 

concorrentes que tentarem confundir os consumidores mediante o uso de um 

nome semelhante, símbolo ou embalagem. A patente, se for forte e relevante 

na escolha do consumidor, pode impedir a concorrência direta. Um canal de 

distribuição pode ser controlado por uma marca em função do histórico de 

sua performance. [...] Se a distribuição é fundamental para o brand equity, 

tem que ser baseada numa marca em vez de numa empresa (AAKER, 1998, 

p. 22). 

Como podemos observar, todo ativo que gere valor à marca pode ser incluído no 

brand equity, desde que este ativo realmente proporcione diferenciação, gere valor e esteja 

ligado à marca.  

Para Aaker (2007, p. 73.), a identidade da marca é “um conjunto exclusivo de 

associações com a marca que o estrategista de marcas ambiciona criar ou manter”. A 

identidade de uma marca forte deve ser clara, pois em contraste com a imagem da marca, a 

identidade da marca concebe o que a organização quer que a marca represente, assim, a 

identidade da marca é o que proporciona significado, sentido e finalidade à marca (AAKER, 

2007). Para Roy e Banerjee (2014), a concepção de uma identidade da marca auxilia os 

profissionais de marketing a comunicar as características únicas de uma determinada marca. 

A comunicação é um dos instrumentos, baseada na identidade da marca, que faz com que os 

consumidores criem uma imagem da marca em sua mente.  
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Kapferer (1992) apresenta a identidade da marca como um prisma seis lados 

diferentes, como: i) físico; ii) personalidade; iii) cultura; iv) relacionamento; v) reflexão; e vi) 

autoimagem. Para Kapferer (2004a), quando consumimos o produto de uma determinada 

marca, consumimos tanto o produto como o a simbologia em relação à marca. Assim, 

consumimos, segundo o autor, todas as facetas da marca, como: 

• O físico: produto, desempenho, serviços associados; 

• A personalidade: levada ou não por um ícone de marca que estimula seu potencial 

simbólico; 

• Seus valores: beber uma Heineken é mais do que bebem uma Skol; 

• A relação proposta pela marca. 

Desta maneira, a identidade da marca aumenta a intensidade do vínculo entre o 

consumidor e a marca, proporcionando-lhes uma profundidade emocional. Porém, o autor 

acredita que os elementos fundamentais de identidade de marca são, em partes, físicos. Para 

saber se um atributo é ou não parte da identidade é preciso perguntar aos consumidores se 

uma marca continua a mesma quando esse atributo está ausente, por exemplo: “uma moto que 

não tem aquele barulho característico ainda é uma Harley Davidson?” (KAPFERER, 2004a, 

p. 42). Para o autor, toda marca deveria conhecer quais são os elementos que compõem o seu 

núcleo. 

Aaker (2007) identifica na identidade da marca 12 dimensões em quatro perspectivas: 

1) A marca como produto: escopo, atributos, qualidade/valor, usos, usuários e país 

de origem; 

2) A marca como organização: atributos organizacionais, local versus global; 

3) A marca como pessoa: personalidade da marca, relacionamento entre marca e 

cliente; e 

4) A marca como símbolo: imagens visuais/metáforas, tradição da marca. 

Para Hatch e Schultz (2004), a identidade da marca é uma construção relacional 

formada com base na interação entre a marca e terceiros. Balmer e Thompson (2009), 

acreditam que a identidade da marca pode ser influenciada por diferentes noções. A 

comunicação da identidade da marca cria uma relação entre a marca, seus canais de 

distribuição e seus consumidores, possibilitando um melhor posicionamento da marca e 
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incentivando melhores abordagens estratégias (DE CHERNATONY, 2001a, 2001b). Para 

Martínez e De Chernatony (2004), a identidade da marca cria associações na mente dos 

consumidores, apoiada por mecanismos de comunicação, gerando a imagem da marca. Roy e 

Banerjee (2014) acreditam que os profissionais de marketing devem elevar seus investimentos 

em comunicação para criar uma identidade de marca consistente, além de proporcionar 

treinamento ao público interno visando educá-los sobre a identidade de marca planejada. 

A identidade da marca representa como a marca quer ser percebida, quais são seus 

elementos, seus valores, suas crenças e seus engajamentos, ou seja, o que a marca realmente 

é. É com base nesta imagem que os profissionais, utilizando as ferramentas de comunicação, 

criam a imagem que o público-alvo terá da marca.   

Para Aaker (1998, p. 115), a imagem da marca é “um conjunto de associações, 

usualmente organizadas de alguma forma significativa”. A imagem da marca é um conjunto 

de crenças construídas sobre uma determinada marca (KOTLER et al., 2003) e é o resultado 

da identidade da marca (JANONIS; VIRVILAITË, 2007; MARTÍNEZ; DE CHERNATONY, 

2004). A imagem da marca descreve os pensamentos e os sentimentos dos consumidores em 

relação à marca, ou seja, é a imagem mental que os consumidores possuem de determinada 

marca e sua singularidade em comparação com as outras marcas (FAIRCLOTH, 2005; ROY; 

BANERJEE, 2007). A imagem da marca é, para Schultz e Barnes (1999), o resultado de um 

conjunto de contatos entre o consumidor e a marca em seus diversos níveis, como sinais de 

identidade, preço, comunicação, pessoas, distribuição e etc. Hsiang-Ming, Ching-Chi e Cou-

Chen (2011), seguindo esta mesma linha, acreditam que a imagem de marca é o conhecimento 

e as crenças dos consumidores em relação aos atributos da marca. 

Grönroos (2007) acredita que imagem é o que define o conceito da marca. Para o 

autor, a imagem da marca: 

É algo que se desenvolve e muda de forma contínua sempre que o cliente 

relaciona o fluxo de mensagens ligadas à marca, originadas, por exemplo, 

pelos empregados e elementos físicos associados ao serviço, pela 

comunicação de marketing, pelo passa-palavra e grupos de discussão na 

Internet. Assim, emerge e desenvolve-se uma relação entre o cliente e a 

marca. Este relacionamento com a marca dá aos produtos (...) um significado 

na mente dos clientes. (GRÖNROOS, 2007, p. 331) 

A interação na imagem da marca destaca um aspecto importante: uma marca não se 

constrói de modo unilateral, apenas pela organização, pois é preciso que a marca se 
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desenvolva em uma relação marca-consumidor, e é baseada nesta interação entre a marca e 

seus consumidores que a imagem da marca é criada. Ruão (2002) corrobora com este 

pensamento, pois acredita que a imagem da marca é todo o processo interativo entre uma 

marca e seus consumidores que resulta em uma maior ou menor disposição em atribuir à 

marca um valor mais elevado.  

Neste sentido, não basta apenas uma marca ser apresentada como distinta, exclusiva 

ou premium, é preciso que a marca seja percebida como tal pelos consumidores. Em uma 

análise mais aprofundada Brito (2010) acredita que a imagem da marca não seja o resultado 

apenas da identidade da marca, mas que a imagem da marca é o resultado de todo o 

posicionamento proposto por ela. Desta maneira, as associações à marca ganham um papel de 

destaque na construção da imagem da marca, uma vez que baseada na identidade da marca, as 

associações à marca geram a imagem da marca percebida pelo consumidor, e 

consequentemente, gera a posição da marca na mente de seus atuais e potenciais 

consumidores.  

O termo “posicionamento” se tornou conhecido e foi difundido por dois executivos da 

área de propaganda: Al Ries e Jack Trout, quando escreveram uma série de artigos intitulada 

“A Era do Posicionamento”, publicados pela revista especializada Advertising Age, em 1972. 

(KOTLER; KELLER, 2006; RIES; TROUT, 2009). Ries e Trout (2009) acreditam que para 

se defender da grande quantidade de comunicação que atinge os consumidores, a mente destes 

filtra e rejeita diversas informações que lhe são oferecidas. Os autores acreditam que a mente 

comum é como uma esponja, que ao ficar encharcada, só consegue absorver mais informações 

de ficar livre do que está saturado. Eles também afirmam que existia muito “barulho de 

marketing” que implicava na não-resposta dos consumidores às estratégias utilizadas pelas 

empresas. Para Ries e Trout (2009): 

Na comunicação, assim como na arquitetura, menos é mais. Você tem de 

afiar a mensagem para que ela penetre na mente. Tem de eliminar as 

ambiguidades, simplificar a mensagem e depois simplifica-la um pouco 

mais, se quiser causar uma impressão duradoura (RIES; TROUT, 2009, p. 

21). 

Segundo Clancy (2001), ao solicitar que cinco gerentes de marketing definam 

posicionamento, provavelmente conseguirá cinco respostas distintas. Para o autor, ainda há 

conflito em torno do significado do conceito de posicionamento e da sua operacionalização, 

além da falta de revisões sobre o conceito por parte de acadêmicos. O autor então sugere uma 
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investigação mais detalhada das percepções de executivos e acadêmicos em relação ao 

conceito de posicionamento, visando uma definição mais abrangente. O posicionamento é 

bastante popular entre os profissionais e acadêmicos da área de marketing, porém, “não 

existem dois que concordem sobre o seu significado” (OGILVY, 1985, p.12). Bainsfair 

(1990) corrobora ao afirmar que o posicionamento é uma palavra que todos usam, mas que 

apenas algumas pessoas entendem o seu significado. 

Ries e Trout (2009) defendem que posicionamento não é o que as organizações fazem 

com o produto em si, e sim o que as organizações fazem na mente do seu potencial 

consumidor. Desta maneira, o posicionamento não é a ação no produto, como por exemplo, a 

alteração da embalagem ou do design do produto, mas a reação e crença do consumidor em 

relação à alteração feita neste produto. Serralvo e Furrier (2004) acreditam que os 

consumidores agrupam os produtos inicialmente por classes, depois por categorias de 

produto, por tipo de produto e posteriormente por marca. A organização feita pelo consumidor 

por categorias de produto possui um papel importante para a tomada de decisão do mesmo 

(KELLER, 2003). 

Para Aaker (2007, p. 76), a posição da marca é “a parcela da identidade e da proposta 

de valor da marca que deve ser ativamente comunicada ao público-alvo e que representa uma 

vantagem em relação às marcas concorrentes”. Assim, a posição da marca possui o papel de 

orientar a comunicação de marketing da organização. O autor ainda destaca a distinção entre a 

imagem da marca, a identidade da marca e a posição da marca, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distinção entre imagem, identidade e posição da marca. 

Imagem da Marca Identidade da Marca Posição da Marca 

Como a marca é 

atualmente percebida 

Como os estrategistas 

querem que a marca 

seja percebida 

A parcela da 

identidade e da 

proposta de valor da 

marca que deve ser 

ativamente 

comunicada ao 

público-alvo 
Fonte: (AAKER, 2007, p. 76). 

 

Na mesma linha de Aaker (2007), Kotler e Keller (2006) definem o posicionamento de 

marca como a ação de projetar um produto e/ou a imagem da marca, visando ocupar um lugar 

diferenciado na mente do seu público-alvo. Assim, é preciso que as semelhanças e diferenças 
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da marca sejam definidas e comunicadas ao público-alvo e para isso é preciso identificar o 

mercado-alvo e seus concorrentes, além da identificação das associações ideais para o 

posicionamento pretendido. Para Aaker (1998), o posicionamento possui uma relação estreita 

com o conceito de imagem e associações da marca, com exceção do quadro referencial dos 

concorrentes. Desta forma, o autor salienta a importância em relação ao conhecimento da 

concorrência para que a empresa consiga ter uma marca bem posicionada na mente do seu 

consumidor.  

Keller e Machado (2006) acreditam que para uma marca ter um bom posicionamento, 

é preciso definir em primeiro lugar, quem é o público-alvo e quem são os principais 

concorrentes da empresa. Em seguida, é preciso definir os pontos de diferenças e os pontos de 

paridade entre a marca e as marcas concorrentes. Após estas definições, o posicionamento de 

marca deve orientar a estratégia de comunicação e as associações à marca, deixando claro o 

seu significado, sua exclusividade e a similaridade, diferença ou superioridade em relação às 

marcas concorrentes, gerando motivos para que seus consumidores prefiram seus produtos no 

momento de comparação com os produtos de uma marca concorrente. 

Embora haja relacionamento entre a diferenciação e o posicionamento, o 

posicionamento não se resume a isso, uma vez que o posicionamento pretendido utiliza 

estratégias de marketing para atingir o público-alvo, mas que este público é influenciado 

diretamente pela imagem que ele possui da marca (OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007), 

conforme Figura 5. 
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Figura 5 – Relacionamento entre imagem e posicionamento. 

 
Fonte: Oliveira e Campomar (2007, p. 50). 

 

Para Keller e Lehmann (2006), o posicionamento de marca define a direção das 

atividades e programas de marketing sobre o que a marca deve ou não fazer. Os autores 

acreditam que diversas atividades de branding e marketing podem ser conduzidas visando 

alcançar o posicionamento de marca desejado e a construir um brand equity e acreditam que o 

seu sucesso depende da forma de como estes elementos trabalham em conjunto, gerando um 

resultado sinergético. Desta maneira, o posicionamento de marca é abordado por DiMingo 

(1988) como o lado psicológico na distinção entre posicionamento de mercado e 

posicionamento psicológico. 

Blankson (2001) cita trabalhos que corroboraram a importância da aplicação do 

conceito de posicionamento nas estratégias de marketing. Para Fisher (1991), uma posição 

diferenciada gera maiores retornos em lucratividade. Esta afirmação é apoiada por 

McAlexander e Becker (1993), que acreditam que a escolha de estratégias de posicionamento 

possuem ligações diretas com o desempenho financeiro da empresa. Barros et al. (2014) 



37 
 

 
 

também acreditam que um maior mind share aumenta a lucratividade da empresa. Para Nunes 

(2002, p. 28) “a marca tem o poder de capacitar o produto a alcançar um preço maior, a 

aumentar o volume de vendas (market share) e a reter e aumentar seu uso pelos 

consumidores”. Berry (2000) corrobora com estas afirmações ao afirmar que um mind share 

forte contribui para o aumento do market share da organização. Segundo o autor, atualmente 

os consumidores possuem ampla opções em sua escolha, e neste sentido, definir e criar um 

bom mind share tornou-se imprescindível para as empresas. Para Lopes e Júnior (2002), a 

empresa que consegue fixar e manter um nome forte na mente do seu público-alvo de forma 

positiva e trabalhar a imagem da marca, obterá um desempenho superior em relação às marcas 

concorrentes. 

Baseado no estudo da literatura apresentado, para efeitos deste estudo será utilizado a 

definição proposta por Serralvo e Furrier (2004, p. 8) de posicionamento de marca como 

“processo de estudo, definição e implementação de uma oferta diferenciada de valor cujos 

atributos proporcionem uma posição vantajosa sustentável de uma marca em relação à 

concorrência numa categoria, do ponto de vista da percepção de um público-alvo”.  

 

1.2 Desempenho Competitivo 

Atualmente os mercados mundiais têm apresentado diversos sintomas de 

transformação e, estimulados pelo avanço do processo de globalização, apresentam 

comportamentos altamente dinâmicos, marcados por rápida obsolescência e alta competição 

entre as organizações. Baseado neste contexto, Boljwin e Kumpe (1990) acreditam que a 

competitividade está basicamente fundamentada na produtividade, na qualidade e na 

flexibilidade, que está associada à capacidade de perceber mudanças e se preparar para 

enfrenta-las. 

Informações relacionadas a estas mudanças, sejam elas tecnológicas ou relacionais, 

fazem com que a organização aumente a sua competitividade (CERTO; PETER, 1993). 

Mesmo que o conhecimento seja parcial, uma vez que é praticamente impossível conhecer 

todas as tendências em relação às mudanças, estes conhecimentos geram uma postura pró-

ativa (MONTANA; CHARNOV, 1998), que podem significar uma vantagem competitiva 

considerável para a empresa (BATOCCHIO; BIAGIO, 1999).  
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Para Hooley e Saunders (1996), o desenvolvimento de uma estratégia para a 

organização assegura que sua capacidade é compatível com o ambiente competitivo em que 

ela atua ou pretende atuar e pode ser analisado em três níveis: i) o estabelecimento de uma 

estratégia central; ii) a criação do posicionamento competitivo da organização e; iii) a 

implementação da estratégia escolhida. Este processo está exposto na Figura 6. 

 

Figura 6 – Processo de desenvolvimento da estratégia organizacional. 

 
Fonte: Adaptado de Hooley e Saunders (1996, p. 32). 

 

A estratégia central visa definir os fatores-chave para o sucesso competitivo e são 

considerados vitais na condução da organização (HOOLEY; SAUNDERS, 1996; 

MORRISON; LEE, 1979; OHMAE, 1982). A estratégia central é baseada na capacidade 

organizacional, nas oportunidades e ameaças do mercado e nos objetivos da organização 

(HOOLEY; SAUNDERS, 1996).  

Hooley e Saunders (1996) indicam ainda que a estratégia central pode passar por 

diferentes estágios ao longo do ciclo de vida do produto comercializado pela empresa e, 

visando melhorar o desempenho de seus produtos e da organização em si, pode utilizar 

diferentes métodos, conforme apresentado na Figura 7 

 

 

 

Implementação da estratégia 

Escolha do posicionamento competitivo 

Identificação da estratégia central 
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Figura 7 – Métodos de melhoria de desempenho para definição da estratégia central. 

 
Fonte: (HOOLEY; SAUNDERS, 1996, p. 49). 

 

Para Hooley e Saunders (1996), a expansão do mercado pode ser realizada através da 

tentativa em atrair novos consumidores para os produtos, aumentando o uso dos produtos por 

consumidores já existentes, identificando novos usos para os produtos comercializados ou 

desenvolvendo novos produtos. O aumento da participação de mercado, segundo os autores, 

geralmente ocorre em detrimento dos concorrentes da organização existentes no mercado, e os 

principais métodos para aumentar a participação das organizações consistem em: atrair os 

consumidores dos concorrentes; realizar fusões ou aquisições de empresas concorrentes e; 

construir alianças estratégicas com concorrentes, fornecedores ou distribuidores. O aumento 

da lucratividade pode ser feito através: do aumento da margem de lucro das vendas existentes, 

seja aumentando o preço dos produtos ou diminuindo seus custos; pela união de linhas de 

produtos; pela remoção dos produtos com desempenho menores ou pela concentração dos 

esforços operacionais nos produtos que apresentam melhor resultado financeiro (HOOLEY; 

SAUNDERS, 1996). 

Enquanto o posicionamento de marcas é a promessa da empresa, uma vez que é como 

as marcas estão alocadas na mente dos consumidores, para Toledo e Hemzo (1991, p. 05) é 

com o posicionamento competitivo que “a empresa estabelece a posição desejável sob 

condições reais de seu ambiente”. Para os autores, o processo de posicionamento competitivo 

possui como pressuposto a determinação de critérios para o sucesso competitivo da 

organização, ou seja, o conhecimento do que o mercado-alvo quer e necessita, a identificação 
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das forças e fraquezas da organização e de seus concorrentes e o estabelecimento das 

condições necessárias para atingir as exigências do mercado-alvo de maneira mais eficaz os 

seus concorrentes 

Trata-se de um processo dinâmico, que não ocorre de forma linear, mas 

mediante ações simultâneas, requerendo o desenvolvimento prévio de 

definições que balizarão e direcionarão as decisões e a revisão, passo a 

passo, em todas as suas etapas (TOLEDO; HEMZO, 1991, p. 05-06). 

Nascimento e Reginato (2010) acreditam que a organização não pode exercer um 

controle precário de seu ambiente interno, pois isto resultaria em dificuldades no domínio 

operacional de seu posicionamento. Desta maneira, as forças e os fatores internos positivos da 

organização devem ser explorados ao máximo para que a mesma mantenha um bom 

posicionamento competitivo e diminua suas fraquezas. Para Cunha (2005), o posicionamento 

competitivo refere-se aos objetivos, finalidades, metas, diretrizes, políticas e planos que visam 

guiar o comportamento da organização. 

Para Gouvêa, Toledo e Filho (1999, p. 2) todo processo de segmentação e de 

posicionamento competitivo “converge para a busca de uma condição competitiva superior, a 

partir de uma visão do ambiente, onde se destacam dois elementos cruciais: o binômio 

produto-mercado e a concorrência”. A organização deverá decidir por algum processo ao 

tomar as decisões sobre o seu posicionamento competitivo. Esta decisão poderá ser baseada 

em seu planejamento estratégico e na implementação do posicionamento escolhido e a 

organização deverá analisar as limitações que a própria estrutura da empresa e do mercado 

impõem às estratégias a serem implementadas e, ao tomar decisões sobre o posicionamento 

competitivo a empresa deverá decidir por algum curso de ação, baseado em um planejamento 

estratégico e do posicionamento escolhido, além de analisar quais limitações das estruturas da 

própria empresa e de seus concorrentes impõem às estratégias possíveis de serem colocadas 

em prática (ACHENBAUN, 1974).  

Faz parte deste processo, segundo Toledo e Hemzo (1991), uma análise das limitações 

que a empresa e o mercado impõem às possíveis estratégias a serem adotadas. Estabelecer a 

missão, os objetivos e as metas da organização, além de suas estratégias de crescimento com a 

identificação de oportunidades atrativas e relevantes de mercado também devem fazer parte 

deste, visando obter um desempenho competitivo superior em relação a seus concorrentes 

(TOLEDO; HEMZO, 1991). Após este processo, a organização poderá focar os seus esforços 

em segmentos onde seus concorrentes possuem deficiência (DIMINGO, 1989), além de 
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possibilitar um direcionamento mais eficaz dos seus esforços de marketing (TOLEDO; 

HEMZO, 1991). 

Cravens (1994) acredita que para que o posicionamento competitivo seja efetivo, é 

preciso se atentar aos resultados esperados referentes à: vendas, market share, retorno 

financeiro, taxas de crescimento, satisfação do consumidor, entre outros resultados da 

vantagem competitiva. Para Doyle e Saunders (1985) o posicionamento pretendido pela 

organização deve ser fundamentado nas vantagens competitivas sustentáveis, não podendo ser 

copiadas facilmente. Essa vantagem competitiva deve resultar na criação de diversos atributos 

diferenciados na percepção do consumidor em relação ao valor ofertado pela empresa 

(OLIVEIRA, 2005) e deve atender, mesmo que de forma relativa, as necessidades dos 

consumidores (HOOLEY; SAUNDERS, 1996; BLANKSON; KALAFATIS, 1999).  

Essas vantagens competitivas também auxiliam na construção do posicionamento da 

marca, uma vez que o posicionamento pretendido, seja o posicionamento competitivo ou o 

posicionamento da marca, deverá estar de acordo com os objetivos estabelecidos pela 

organização. É preciso, então, que a empresa possua uma visão nítida de como ela irá 

competir dentro do mercado escolhido (HOOLEY; SAUNDERS, 1996) e assim os recursos 

disponíveis utilizados pelo marketing deverão ser distribuídos da maneira correta, visando 

atender estes segmentos (HASSAN; CRAFT, 2005).  

Uma vez selecionados a estratégia central e o posicionamento competitivo da 

organização, segundo Hooley e Saunders (1996), é preciso implementá-los através de três 

elementos: o mix de marketing, a organização e o controle. O mix de marketing foi 

classificado por McCarthy (1996) em quatro Ps: Product, Price, Promotion e Place. Para 

Hooley e Saunders (1996), os elementos do mix de marketing são os meios utilizados pela 

organização para traduzir sua estratégia e deve somar-se ao posicionamento escolhido.  

A organização dos esforços da empresa poderá ter um efeito decisivo para o sucesso 

ou fracasso da implementação da estratégia (HOOLEY; SAUNDERS, 1996) e deverá ser 

executada por profissionais experientes através de três tipos de organização (KOTLER, 

1991): a organização funcional, que consiste em um departamento de marketing subordinado 

a um coordenador, gerente ou diretor de marketing, responsável pelas vendas, pesquisa de 

mercado e desenvolvimento de novos produtos; a organização gerencial por produto, onde 

todas as responsabilidades das atividades de marketing de um produto estão concentradas em 
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um gerente de produto; e organização gerencial por produto/mercado, onde gerentes são 

responsáveis ou por mercados específicos ou por categorias de produtos específicos, quando 

estes são considerados de alta importância pela empresa (HOOLEY; SAUNDERS, 1996).  

De acordo com Hooley e Saunders (1996), o controle deverá monitorar o desempenho 

competitivo da organização e pode ser feito de duas formas: pelo desempenho de mercado da 

organização ou por seu desempenho financeiro. O desempenho de mercado, como vendas, 

market share, atitudes dos consumidores e suas mudanças de comportamento deverão ser 

comparadas aos objetivos da estratégia implementadas, enquanto o desempenho financeiro 

pode ser medido através da contribuição do produto em relação aos recursos alocados em sua 

comercialização (HOOLEY; SAUNDERS, 1996). 

Segundo Azevedo e Costa (2001), neste senário, torna-se imprescindível que seja 

diagnosticado também o grau de competitividade da organização, identificando a sua posição 

competitiva dentro do setor em que atua. Porter (2004) também afirma que é essencial criar e 

manter uma conexão entre a posição da empresa no mercado e os elementos que possibilitam 

esta posição.  

A competitividade empresarial é o esforço realizado pelas organizações para 

continuarem no mercado, mantendo ou ampliando seu market share (SANTANA, 2007). 

Segundo Santana (2007), este conceito, baseado no modelo ECD – estrutura-conduta-

desempenho, sugere que o desempenho competitivo é o resultado das relações de diversos 

elementos nas três dimensões citadas. A estrutura pode ser interpretada como a concentração 

de clientes e fornecedores, diversificação e diferenciação de produtos, condições de entrada 

no mercado ou as formas de interação da organização (SANTANA, 2007). A conduta são, 

segundo Santana (2007), os preços, as estratégias de venda, as pesquisas de mercado, o 

desenvolvimento de novos produtos, as inovações e etc. O resultado destas duas dimensões é 

o desempenho da organização, que pode ser medida através de um estudo sobre a alocação de 

recursos, a margem de lucro da organização, a conservação de recursos, o bem-estar social 

proporcionado pela empresa, o número de empregos gerados e o market share (SANTANA, 

2007) 

Possas (1999) corrobora ao afirmar que a competitividade pode ser avaliada por 

indicadores de desempenho ex-ante e ex-post. Os indicadores ex-ante são vinculados às 

formulações estratégicas para criar vantagens competitivas sustentáveis e visam acesso 
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privilegiado a fornecedores, qualificação e formação de mão-de-obra, diversificação e 

diferenciação de produtos, inovações tecnológicas e etc., enquanto os indicadores ex-post são 

frutos das estratégias estabelecidas em curto prazo, consolidadas a médio e longo prazo 

(SANTANA; CARVALHO; MENDES, 2005). 

Hooley e Saunders (1996) acreditam que a segmentação de mercado, a seleção do 

mercado-alvo e a escolha do mercado em que irá atuar são umas das decisões mais 

fundamentais para o posicionamento competitivo de uma organização. Enquanto os 

consumidores agrupam os produtos por classe, categoria, tipo e marca (SERRALVO; 

FURRIER, 2004), as organizações agrupam os consumidores por dados geográficos, 

demográficos ou por seu comportamento (KOTLER; KELLER, 2006). Desta forma, a 

categorização é feita pela organização para agrupar os produtos de maneira que facilite a 

tomada de decisão dos consumidores, enquanto a segmentação é feita pela organização para 

melhor compreender as necessidades e desejos dos de um determinado grupo que possuem 

características semelhantes. 

De acordo com Hooley e Saunders (1996, p. 192), “a segmentação é a extensão lógica 

do próprio conceito de marketing”. Para os autores, existem três premissas básicas na 

segmentação de mercado na ótica do marketing, das quais qualquer que seja estratégia de 

segmentação, para que ela seja realmente útil, precisarão possuir as três premissas. A primeira 

premissa é de que os consumidores diferem entre si em alguns aspectos que podem ser usados 

para dividir o mercado; a segunda premissa é que os segmentos podem ser identificados 

através de algumas características mensuráveis, tornando possível a estimativa do seu 

potencial valor como público-alvo; e a terceira e última é a premissa de que os segmentos 

selecionados pela organização poderão ser isolados do restante do mercado, fazendo com que 

exista a possibilidade de que eles sejam visados como uma oferta distinta dentro do mercado. 

Ao conduzir um esforço para a segmentação de mercado, a organização passa 

reconhecer que ela não poderá atender o mercado de maneira completa, pois a organização 

pode possuir limitações em seus recursos, o que limitaria sua atuação em outros segmentos 

potencialmente atrativos e escolhe apenas uma parte destes segmentos em função de suas 

restrições (TOLEDO; HEMZO, 1991), ou mesmo que a organização não possua limitações, 

ela pode entender que alguns segmentos possuem uma atratividade maior que outros 

(VELOSO, 2008). Richers (1991) destaca que a segmentação é adequada visando a 

identificação de segmentos com características e vontades similares. Este conceito está 
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fundamentado na premissa de que as características dos consumidores explicam o seu 

comportamento, ou seja, pessoas que possuem características similares terão desejos e 

necessidades também similares.  

Lambin (2000) apresenta uma visão atual do conceito de segmentação e sugere a ideia 

de macro segmentação e micro segmentação. Esta ideia parte da escolha inicial do mercado 

em que uma organização irá atuar, por exemplo, uma empresa que decide comercializar 

produtos de higiene pessoal já tomou a sua decisão inicial, que é atuar no mercado de higiene 

pessoal, decisão mais relacionada ao processo estratégico da empresa que ao processo de 

segmentação. A micro segmentação será a análise do mercado em que a empresa atue, no 

nosso exemplo, o mercado de higiene pessoal, identificando os diversos segmentos que 

compõem este mercado, podendo ajustar a sua oferta para os segmentos específicos 

escolhidos pela empresa.  

Hooley, Saunders e Piercy (2005) agrupam as variáveis utilizadas na segmentação de 

mercado, de maneira genérica, em três classes principais. A primeira classe são as 

características básicas dos clientes, tendo em vista que estas não mudam de uma situação de 

compra para outra, pois são específicas do cliente, mas não estão relacionadas com seu 

comportamento no mercado estudado. 

A segunda classe identificada por Hooley, Saunders e Piercy (2005) é chamada de 

atitudes dos clientes, esta classificação é baseada na premissa de que as características de 

atitudes dos clientes podem traçar um elo causal entre as características dos clientes e seu 

comportamento de compra e podem ser segmentadas tanto pelos benefícios que os 

consumidores procuram ao consumir um determinado produto ou uma marca como pela 

percepção e preferência de determinados grupos de consumidores ao exigir características e 

benefícios similares do produto ou marca. A terceira e última classe apontada pelos autores 

são os comportamentos dos clientes. A segmentação comportamental abrange: o 

comportamento de compra, como o momento da compra e os padrões de compras dos 

consumidores; o comportamento de consumo, como o volume consumido; o comportamento 

de comunicação, que é o grau de comunicação da organização com outras pessoas sobre o 

produto de interesse destes e; as respostas aos elementos do composto de marketing, uma vez 

que as variáveis utilizadas são elásticas e a organização deve alocar suas verbas visando a 

maximização dos resultados esperados. 
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De maneira geral, a segmentação de mercado tem como finalidade identificar grupos 

com características similares, que possuirão necessidades e desejos similares e reagirão 

também de forma similar às atividades de marketing que será focada neles pela organização. 

Após fazer um estudo da evolução do conceito de segmentação, Veloso (2008) resume o 

conceito de segmentação em três princípios básicos: 

1) Processo que agrega consumidores, baseado em determinadas premissas; 

2) Com este agrupamento, a organização espera identificar grupos que possuam 

necessidades e desejos similares; e 

3) Os grupos identificados, por possuírem características similares, terão reações 

similares aos estímulos das atividades de marketing, assim como supostamente 

também terão necessidades e desejos similares. 

Ao fazer uma análise do mercado em que irá atual e eleger o segmento de 

consumidores a ser trabalhado pela organização, a empresa inicia o primeiro passo no 

processo de entrega de um produto (VELOSO, 2008).  

Após o processo de segmentação de mercado, a organização avaliará os diversos 

segmentos encontrados para decidir em quantos e em quais segmentos ela irá atuar. No 

processo de avaliação, a empresa irá considerar diversos fatores determinantes para o seu 

sucesso, como o tamanho do segmento, a prospecção de crescimento, a rentabilidade, o risco 

de investimento, qual o volume de compra dos consumidores do segmento e se os mesmos 

estão dispostos a mudar de marca, além de avaliar a economia de escala, se a atuação naquele 

segmento esta adequada ao objetivo da organização e se ela possui recursos necessários para 

atender àquele segmento. Após estas avaliações, Kotler (1998) acredita que a empresa só deve 

entrar no segmento se a organização possuir competência para oferecer vantagens superiores 

aos de seus concorrentes.  

Hooley, Saunders e Piercy (2005) agrupam os fatores de avaliação da atratividade de 

um segmento em quatro fatores: fatores de mercado; fatores econômicos e tecnológicos; 

fatores competitivos e; fatores ambientais do negócio. Na análise dos fatores de mercado 

devem ser avaliados o tamanho do mercado, a taxa de crescimento do segmento escolhido, em 

qual estágio o segmento está na evolução do setor, a previsibilidade do segmento mercado-

alvo, a sensibilidade ao preço e a sua elasticidade, o poder de barganha dos consumidores e as 

variações sazonais e cíclicas da demanda. Entre os fatores econômicos e tecnológicos devem 
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ser avaliadas as barreiras de entrada e saída, o poder de barganha dos fornecedores do 

segmento, o nível de utilização tecnológica, os investimentos necessários e as margens 

disponíveis do mercado-alvo. A intensidade competitiva do segmento, a qualidade dos 

concorrentes, as ameaças de substituição e o grau de diferenciação entre as ofertas são os 

fatores competitivos que devem ser avaliadas. Por fim, os fatores que devem ser avaliados no 

ambiente de negócios são as vulnerabilidades às flutuações econômicas e aos fatores políticos 

e legais, o grau de regulamentação do mercado e o impacto da responsabilidade social e 

ambiental do mercado-alvo.  

Analisados os fatores e requisitos de cada mercado-alvo, a organização poderá adotar 

cinco alternativas de seleção de mercado alvo: a concentração em um único segmento, onde a 

empresa seleciona apenas um mercado-alvo para atuar ou atua em diversos segmentos, mas 

que possuam similaridade entre eles; a especialização seletiva, onde a empresa seleciona 

diversos segmentos que apresentem relativo potencial de rentabilidade e atratividade, que não 

necessariamente possuam alguma similaridade, mas que sejam, de alguma forma, apropriados 

para os objetivos da empresa; a especialização por produto, onde a empresa se especializa da 

comercialização de um determinado tipo de produto e que o mesmo possa ser comercializado 

em diversos segmentos; a especialização por mercado, onde a empresa se especializa em 

atender o maior número de necessidades e desejos possíveis de um determinado mercado e; a 

cobertura total de mercado, onde a empresa busca atender todas as necessidades e desejos dos 

consumidores de um determinado mercado, em todos os seus segmentos, por meio de 

estratégias de marketing indiferenciado, com uma oferta genérica para todo o mercado, e por 

meio de estratégias de marketing diferenciado, com ofertas direcionadas à cada segmento do 

mercado escolhido (KOTLER, 1998; KOTLER; KELLER, 2006). 

Urban (1975) acredita que o posicionamento competitivo é concebido como uma 

estratégia em relação à qual abordagem utilizar em relação à segmentação de mercado e à 

seleção dos segmentos nos quais a organização deseja atuar. Para Veloso (2008), é com base 

nessas considerações de posicionamento competitivo que a organização irá considerar qual o 

posicionamento psicológico mais adequado para atender as necessidades de seus 

consumidores, levando em consideração as limitações e a capacidade da organização e de 

seus concorrentes. Para Hooley, Saunders e Piercy (2005), o market share é um ativo 

importante para o marketing, uma vez que poderá ser usado para reforçar ainda mais a 

posição da empresa no mercado. 
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Uma vez que os processos de estabelecimento da estratégica central, criação do 

posicionamento competitivo e a implementação da estratégia visa aumentar a rentabilidade da 

empresa e sua participação no mercado, será utilizado o market share das marcas analisadas 

como variável mensurável do posicionamento competitivo. Diversos autores (CRAVENS, 

1994; HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2005; POSSAS, 1999; SANTANA; CARVALHO; 

MENDES, 2005; SANTANA, 2007) apontam o market share como uma vantagem obtida 

pelo posicionamento competitivo, desta forma, optou-se pela utilização do market share por 

entender que utilizar a receita total ou o lucro das empresas poderia apresentar um viés nesta 

pesquisa, uma vez que algumas organizações possuem diversas marcas atuando no mesmo 

mercado-alvo e que a utilização destes valores seriam em relação à organização não à marca 

específica. 
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CAPÍTULO 2 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo será feito a apresentação das categorias estudados e dos dados obtidos 

através da desk research, posteriormente será feito a análises dos resultados que darão bases 

para as considerações finais deste processo de investigação. Para isto, foram selecionadas as 

seguintes categorias: sorvete, cerveja, companhia aérea, fralda, geladeira, televisor, 

smartphones e sabão em pó. A seguir, será feito uma apresentação das categorias selecionadas 

para este estudo e dos dados das variáveis durante o período de 2011 a 2014.  

 

2.1 Apresentação dos Dados 

Os dados em relação às categorias foram levantados entre 2011 e 2015, porém, os 

dados de market share das categorias em relação ao ano de 2015 ainda não foram divulgados 

pelo Euromonitor International© e por este motivo os dados referentes ao mind share do 

mesmo período não serão analisados. A seleção das categorias foram baseadas em dois 

fatores: o primeiro fator foi que a categoria teria que fazer parte da pesquisa Top of Mind, 

uma vez que a mesma seria a fonte de dados para o mind share das marcas e; o segundo fator 

foi analisar os dados de market share obtidos pelo Euromonitor International© e que 

coincidissem com a categorização feita pela pesquisa Top of Mind. Além da limitação na 

seleção das categorias, o período pesquisado se deu uma vez que os dados de anos anteriores 

não foram divulgados pelo Euromonitor International©. É importante destacar que a 

divulgação da pesquisa Top of Mind não apresenta um critério definido e por isso, só utilizou-

se os dados de market share quando os dados de mind share da respectiva marca foi 

divulgado. Como não há critérios definidos para a publicação de mind share, em alguns anos 

foram divulgadas as duas marcas top of mind, enquanto em outros anos foram divulgadas as 

cinco marcas mais citadas. Além disso, a categoria Cia aérea foi excluída da pesquisa em 

2009 e incluída novamente apenas em 2013. 

Foram analisadas todas as marcas que apareceram na pesquisa Top of Mind e 

posteriormente foram levantados os dados em relação ao market share destas marcas durante 

o mesmo período. Os dados do instituto Datafolha são apresentados como números inteiros, 

enquanto os dados do Euromonitor International© são apresentados em números fracionados. 

Optou-se, então, por utilizar uma casa decimal na apresentação dos dados neste trabalho, ao 
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passo que para a realização das análises foram utilizadas quatro casas decimais, conforme 

utilização do Euromonitor International©. No total, foram analisadas 30 marcas entre 2011 e 

2014. Conforme exposto no Gráfico 1, as marcas estão categorizadas da seguinte maneira: 

três marcas nas categorias sorvete, cerveja, Cia aérea, e geladeira; quatro marcas nas 

categorias aparelho de televisão e smatphone e; cinco marcas nas categorias fralda e sabão em 

pó. Chegou-se a este número baseado na pesquisa Top of Mind, uma vez que a mesma não é 

uma pesquisa detalhada sobre o mind share de todas as marcas da categoria, e sim das marcas 

mais lembradas.  

 

Gráfico 1 – Tamanho da amostra. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1.1 Mercado de Sorvete 

Com a sensação térmica do país crescendo ano após ano, o setor de sorvete vem 

apresentando constante crescimento. Segundo a ABIS – Associação Brasileira das Indústrias e 

do Setor de Sorvetes (2014), o consumo de sorvete no Brasil teve um aumento de 86,1% entre 

os anos de 2003 e 2013. Entre os anos de 2011 e 2014, o consumo de sorvete no Brasil teve 

um aumento de 12,7%, conforme dados apresentados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Consumo de sorvete no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de ABIS (2015). 

 

Mesmo com o crescimento acelerado há mais de uma década, ainda há espaço para o 

crescimento do setor, pois no Brasil, o consumo anual per capita de sorvete é de 

aproximadamente 3 kg, enquanto em países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália 

este consumo ultrapassa 10 kg/ano (EUROMONITOR, 2015b). O setor apresenta uma forte 

sazonalidade no consumo de seus produtos, como um aumento das vendas durante o verão, 

porém, as empresas que atuam neste mercado estão se empenhando cada vez mais para driblar 

este problema, buscando cada vez mais a produção de produtos de maior qualidade, com 

sabores sofisticados e diferenciados.  

A produção de sorvetes também apresenta um forte crescimento. Dividindo a 

produção entre sorvete de massa, picolé e soft (conhecido popularmente como casquinha), a 

produção do setor chegou a 1,31 bilhões de litros em 2014, apresentando um crescimento de 

12,3% em relação ao ano de 2011, conforme apresentado no Gráfico 3. De acordo com a 

projeção da Euromonitor International© (2015b), este mercado deverá movimentar 

aproximadamente R$18,6 bilhões em 2020 e os produtores que atuam neste mercado deverão 

continuar concentrando seus esforços na utilização de ingredientes de alta qualidade, em 

embalagens cada vez mais sofisticadas e ampliando o seu portfólio de sabores. 
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Gráfico 3 – Produção de sorvete no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de ABIS (2015). 
 

Os sabores mais populares continuam sendo os tradicionais chocolate, baunilha, creme 

e morango, mas como resultado da diversificação do portfólio de sabores, opções como créme 

brûlée, pistache com chocolate, macadâmia e chocolate belga estão ganhando espaço entre os 

consumidores (EUROMONITOR, 2015b). Os grandes players do setor vêm aumentando seu 

market share ano após ano, porém, nenhum deles alterou a sua colocação na categoria, 

sinalizando que quem mais vem perdendo espaço no mercado são os pequenos produtores de 

sorvete. As principais indústrias deste mercado são a Unilever e a Nestlé, que juntas possuem 

29,9% de market share, conforme exposto no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Market share das indústrias de sorvete. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

827 
875 885 

923 

228 
241 244 

257 107 
115 118 

125 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014

M
il

h
õ
es

 d
e 

li
tr

o
s 

Soft

Picolés

Massa

23,2 

6,7 

2 

1,5 

1,4 

 65,2  

Em % 

Unilever

Nestlé

General Mills

Sorvetes Jundiá

Sorveteria Creme Mel

Outros



52 
 

 
 

A Unilever, líder da categoria, teve um aumento em seu market share de 23,8% entre 

2011 e 2015. A Nestlé e a General Mills tiveram um aumento de 0,5% e 15,3%, 

respectivamente, no mesmo período. As fabricantes Sorvetes Jundiá e Sorveteria Creme Mel, 

por terem uma participação menor no mercado, tiveram um aumento maior do que a Unilever, 

com 34,5% e 29,9%, respectivamente, entre 2011 e 2015 (EUROMONITOR, 2015b). É 

importante destacar que tanto a Sorvetes Jundiá quanto a Sorveteria Creme Mel atuam no 

mercado de sorvete apenas com uma marca, o que torna seu aumento de market share ainda 

mais relevantes, uma vez que as líderes Unilever e Nestlé atuam com mais de uma marca na 

categoria de sorvetes. A Unilever, nesta categoria, atua com as marcas Kibon, Cornetto, 

Fruttare, Chicabon, Magnum, Eskibon, entre outras marcas. A Nestlé atua neste mercado com 

as marcas Nestlé, La Frutta, Garoto e Molico, enquanto a General Mills, a Sorvetes Jundiá e a 

Sorveteria Creme Mel atuam com apenas uma marca cada, sendo detentora, respectivamente, 

das marcas Häagen-Dazs, Jundiá e Creme Mel. Conforme sumarizado na Tabela 1, as marcas 

que apareceram como líderes da pesquisa Top of Mind entre 2011 e 2014 foram as marcas 

Kibon, Nestlé e Creme Mel. 

 

Tabela 1 – Dados da pesquisa: Sorvete. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Sorvete 

Kibon 63,0% 58,0% 59,0% 66,0% 10,4% 10,0% 9,8% 11,0% 

Nestlé 5,0% 8,0% 7,0% 4,0% 4,0% 3,8% 3,7% 4,2% 

Creme Mel - - - 1,0% - - - 1,3% 

Total 68,0% 66,0% 66,0% 71,0% 14,5% 13,8% 13,5% 16,5% 

Fonte: Folha (2011a; 2012a; 2013a; 2014b) e Euromonitor International© (2015b). 

 

Em relação ao mind share, a Kibon teve crescimento de 4,8% entre os anos analisados, 

enquanto a Nestlé teve queda de 20% de associação à categoria. As duas marcas, porém, 

tiveram crescimento em market share entre 2011 e 2014, crescendo respectivamente 5,6% e 

5% em participação no mercado de sorvete. Até o ano de 2014 a marca Creme Mel não 

aparecia na pesquisa do instituto Datafolha, obtendo um mind share de 1% apenas no último 

levantamento e um market share de 1,3% no mesmo período. 

Conforme exposto, a marca Creme Mel só apareceu no ranking da pesquisa Top of 

Mind em 2014, impossibilitando uma eventual análise, porém, ao contrário da Kibon – que 



53 
 

 
 

teve crescimento no período –, a Nestlé teve um crescimento expressivo em 2012, contudo, 

teve em 2014 o menor mind share dos quatro anos analisados. É preciso destacar o aumento 

total tanto no mind share como no market share das marcas na categoria, isto significa que 

tanto a lembrança do consumidor quanto as atitudes de compra foram, de maneira crescente, 

concentradas nas três marcas. 

 

2.1.2 Mercado Cervejeiro 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja – CervBrasil, a 

cadeia produtiva do setor cervejeiro representou 2% do PIB nacional no ano de 2013, 

produzindo 13,5 bilhões de litros, contribuindo com R$21 bilhões em impostos, gerando 2,7 

milhões de empregos e investindo R$28 bilhões com salários (CERVBRASIL, 2014). O 

efeito multiplicador do setor afeta do agronegócio ao pequeno varejista, passando pelos 

mercados de embalagens, logística, maquinário e construção civil, atendendo 99% dos lares 

em território nacional e estando presente em todas as cidades do país. A CervBrasil foi 

fundada em 2012 e é composta pelas quatro maiores fabricantes da indústria cervejeira do 

país – Ambev, Brasil Kirin, Grupo Petrópolis e Heineken Brasil – que correspondem a 

aproximadamente 96% do mercado de cerveja.  

Mesmo com a alta participação na economia nacional, o setor cervejeiro apresenta 

uma grande oportunidade de crescimento, pois o Brasil ficou em 24º lugar no consumo per 

capita de cerveja em 2012, com 68,3 litros por pessoa, representando apenas 45% do consumo 

per capita da Republica Tcheca, país de maior consumo do produto com 148,6 litros por 

pessoa (CERVBRASIL, 2014). Segundo a Euromonitor International© (2015b), os principais 

consumidores deste tipo de produto são homens, em especial nos extratos sociais médios e 

baixo e mais jovens. Em 2012, o consumo total do produto chegou a 13,7 bilhões de litros, 

caindo 2,2% em 2013, conforme dados apresentados no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Consumo de cerveja no Brasil. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

A produção de cerveja também teve uma queda no mesmo período, mas teve uma 

recuperação em 2014, possivelmente motivada pelas altas temperaturas, pouco período de 

chuva, pelo carnaval tardio e pela a realização da Copa do Mundo FIFA realizada no país. Em 

2014 a produção de cerveja totalizou 14,1 bilhões de litros, um aumento de 4,9% em relação 

aos 13,5 bilhões de litros produzidos no ano anterior (SICOBE, 2015), conforme exposto no 

Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Produção de cerveja no Brasil. 

 
Fonte: (SICOBE, 2015). 
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Em 2015, porém, os dados não são animadores. De acordo com o ultimo levantamento 

do Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE (2015), divulgado novembro de 

2015, a produção de cerveja entre janeiro e outubro deste ano apresentou uma queda de 4,5% 

em comparação ao mesmo período de 2014, conforme Gráfico 7. Um dos maiores desafios do 

setor e que possivelmente ajudaria a explicar a queda na produção de cerveja é o aumento 

constante dos custos de produção e da tributação às bebidas alcoólicas e em especial, à 

cerveja.  

 

Gráfico 7 – Produção de cerveja entre janeiro e outubro de 2014 e 2015. 

 
Fonte: (SICOBE, 2015). 

 

Como mencionado anteriormente, os grandes players deste setor são as indústrias que 

compõem a CervBrasil: Ambev, Brasil Kirin, Grupo Petrópolis e Heineken Brasil. Até 2011, 

este mercado possuía outros players importantes, como a FEMSA e a Schincariol, porém, este 

cenário foi alterado com a compra da FEMSA pela Heineken Brasil e pela compra da 

Schincariol pela Brasil Kirin em 2010 e 2011, respectivamente. Anteriormente, a Schincariol 

já havia comprado duas indústrias relevantes deste mercado, as Indústrias de Bebidas Igarassu 

e as Cervejarias Cintra. Segundo dados da Euromonitor International© (2015), a FEMSA era 

o terceiro maior player do setor em 2010, porém, ao assumir o controle da indústria, a 

Heineken Brasil passou a ocupar a quarta posição em 2011, onde se manteve até o último 

levantamento feito em 2014. Motivada pela queda da participação da Heineken Brasil, além 

do encolhimento da participação de mercado da Ambev, que continuava líder da categoria, 
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1,3 1,2 1,2 

1,1 
1,1 

1,0 1,1 1,0 1,1 

1,2 
1,3 

1,2 1,1 

0,9 
1,0 1,0 1,0 

1,1 

1,2 
1,3 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

B
il

h
õ
es

 d
e 

li
tr

o
s 

2014

2015



56 
 

 
 

terceiro lugar em market share na categoria de cervejas em 2011 e se manteve nesta posição 

até 2014, conforme ilustrado pelo Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 – Market share das indústrias cervejeiras. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

De acordo com a Euromonitor International© (2015b), a Ambev é líder na categoria e 
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de venda em todo o território nacional (CERVBRASIL, 2014). Em relação a 2014, todas as 
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diminuição de 11,3% em comparação a 2012. A Ambev, o Grupo Petrópolis e a Heineken 

Brasil tiveram um aumento em seu market share respectivamente de 1,6%, 7,5% e 1,2% entre 

2012 e 2014. Foi feita uma comparação entre 2012 e 2014 devida a mudança dos grandes 

players cervejeiros, como explicada anteriormente. A Ambev faz parte da Anheuser-Busch 
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às marcas Keineken, Kaiser, Xingu, Bavaria e Sol. As três marcas que aparecem entre as mais 

lembradas na categoria de cerveja – Skol, Brahma e Antarctica – durante o período analisado 

pertencem à Ambev e juntas, as marcas apresentaram em 2014 um mind share de 72% e um 

market share de 54,7%. Estes dados são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Dados da pesquisa: Cerveja. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Cerveja 

Skol 41,0% 40,0% 40,0% 39,0% 29,5% 28,9% 28,5% 28,6% 

Brahma 22,0% 19,0% 24,0% 24,0% 16,1% 15,7% 15,5% 15,7% 

Antarctica 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 10,7% 10,5% 10,3% 10,4% 

Total 74,0% 69,0% 74,0% 72,0% 56,3% 55,1% 54,3% 54,7% 

Fonte: Folha (2011b; 2012b; 2013b; 2014c) e Euromonitor International© (2015b). 

 

Tanto a Skol como a Antarctica tiveram queda em seu mind share. Respectivamente, 

as marcas caíram 4,9% e 18,2% nas associações à categoria, enquanto a Brahma teve 

crescimento de 9,1%. Em relação ao market share, as três marcas tiveram em 2014 uma 

participação menor do que em 2011, tendo a Skol queda de 3,1%, a Brahman de 2,5% e a 

Antarctica de 2,8%. Mesmo com o crescimento do mind share da Brahma, o mind share total 

das três marcas em 2014 foi 2% menor que em 2011. Esta queda foi influenciada pela perda 

tanto da Skol quanto da Antarctica e significa que marcas concorrentes tiveram sua marca 

fortalecida em relação a associação à categoria. Como todas as marcas tiveram queda em 

market share, o período analisado também foi encerrado com uma menor concentração de 

vendas no mercado. 

 

2.1.3 Mercado de Cias Aéreas 

Por se tratar do único produto estudado que, por ser um serviço, não pode ser 

estocado, o consumo e a produção deste mercado andam alinhados. Segundo a Euromonitor 

International© (2015b), o setor de aviação no Brasil transportou em 2014 120,5 milhões de 

pessoas, um aumento de 20,6% em comparação com 2011, entre voos nacionais e 

internacionais. Entre 2011 e 2014, o transporte de pessoas teve um crescimento continuo, mas 

não linear, conforme apresentado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Pessoas transportadas pelo setor de aviação. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

Segundo o levantamento feito pela Euromonitor International© (2015), mesmo com a 

desvalorização de 9% do real em relação ao dólar norte-americano no ano de 2014, as vendas 

do setor no último levantamento teve um aumento de 18,3% na comparação com o ano 

anterior. Se avaliarmos os últimos quatro anos, conforme exposto no Gráfico 10, o 

crescimento nas vendas das companhias aéreas tiveram um crescimento de 48,6%, 

movimentando R$31,9 bilhões em 2014. 

 

Gráfico 10 – Vendas no setor de aviação. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015). 
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Até o primeiro quadrimestre do ano, havia uma previsão de crescimento de 6 % nas 

vendas do setor em 2015, com expectativa de alcançar R$33,9 bilhões em vendas 

(EUROMONITOR, 2015), porém, um levantamento feito pela Associação Brasileira das 

Empresas Aéreas – ABEAR, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015 o setor teve 

recuos de 0,6%, 0,8% e 5,7%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de 

2014 (ABEAR, 2015). Até o ano de 2019, o setor pretende aumentar em 42,8% suas vendas 

em comparação com 2014, movimentando R$45,6 bilhões, segundo a Euromonitor 

International© (2015). Esta expectativa pode ser explicada pela política de concessão dos 

aeroportos praticada nos últimos anos pelo Governo Federal. O Ministro da Aviação Civil, 

Eliseu Padilha, defende inclusive a venda de 100% de quatro grandes aeroportos 

internacionais, localizados em Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis (AGOSTINI, 

2015).  

Atualmente, setor de aviação no Brasil está concentrado em quatro grandes players: 

TAM Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas Inteligentes, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e a 

Avianca-Taca, este cenário, porém, possuía outros concorrentes em um passado recente. Em 

2011, além das quatro atuais companhias que atuam no setor, a competição pelo mercado 

incluía a Webjet Linhas Aéreas, a Trip Linhas Aéreas e a Pantanal Linhas Aéreas, porém, em 

2012 a Trip foi comprada pela Azul e em 2013 a Webjet foi comprada pela GOL, além de o 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica ter autorizado, também em 2012, a 

incorporação da Pantanal pela TAM por R$13 milhões. As empresas TAM Linhas Aéreas, 

GOL Linhas Aéreas Inteligentes e Avianca-Taca atuam com apenas uma marca no setor, 

enquanto a Azul Linhas Aéreas atua com as marcas Azul e Trip. Desta maneira, as marcas 

que atuam no setor de aviação no Brasil são as marcas TAM, GOL, Azul, Trip e Avianca. 

 

Tabela 3 – Dados da pesquisa: Cia Aérea. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Cia Aérea 

TAM - - 39,0% 36,0% - - 45,4% 42,5% 

GOL - - 25,0% 27,0% - - 28,2% 31,1% 

Varig - - 4,0% 5,0% - - 0% 0% 

Total - - 68,0% 68,0% - - 73,6% 73,6% 

Fonte: Folha (2013c; 2014d) e Euromonitor International© (2015b). 
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Conforme dados expostos na Tabela 3, em 2011 e 2012 o Datafolha não incluiu a 

categoria Cia aérea na pesquisa Top of Mind. Analisando o mind share apenas de 2013 e 

2014, a TAM teve queda de 7,7%, enquanto a GOL e a Varig tiveram, respectivamente, 

crescimento de 8% e 25%. Enquanto a TAM teve queda de 6,4% em seu market share entre 

2013 e 2014, a GOL viu sua participação crescer 10,3% no mesmo período. Em 2010 foi 

decretada a falência da Varig, porém, a empresa não operava voos desde julho de 2006. 

O mind share total do período teve uma concentração igual nas três marcas da 

categoria, porém, este resultado não se refletiu na participação de mercado das mesmas, uma 

vez que a Varig não pôde mais operar voos e a diferença entre a TAM e a GOL diminuiu de 

17,2% em 2013 para 11,4% em 2014. O crescimento do market share da GOL em 2014 pode 

ser colaborado pelo fato da mesma finalizar, em meados de 2013, a compra da Webjet, que 

detinha 1,8% de market share da categoria. Ao analisarmos a marca Varig, é preciso destacar 

que mesmo com o encerramento das atividades em 2006 a marca continua sento uma forte 

referência no setor de aviação, sendo a terceira marca mais lembrada da categoria. Após sete 

anos sem realizar um voo, em 2013 a marca ainda possuía um mind share de 4% e em 2014 

teve crescimento, alcançando 5% de mind share sem nenhuma utilização de comunicação 

entre marca e consumidor, superando o índice de lembrança de marcas como Azul, que 

possuíam em 2014 10% de market share, mas não foram citadas entre as top of mind da 

categoria. 

 

2.1.4 Mercado de Fraldas 

Um estudo feito Euromonitor International© (2015b) estimam que uma criança 

consome em média 5 mil fraldas descartáveis ao longo de sua vida. Segundo dados da 

ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(2014), o mercado brasileiro de fraldas descartáveis movimentou US$2,4 bilhões em 2013, 

um aumento acumulado de 70% nos últimos cinco anos, desempenho superior ao registrado 

na América Latina, que foi de 50% e do mundo, com crescimento de 30% no mesmo período. 

O aumento da renda per capita dos brasileiros contribuiu para este crescimento nas vendas, 

fazendo com que o produto tivesse uma penetração em todos os extratos sociais, grande parte 

impulsionada pelo crescimento no consumo da região Nordeste, onde até então as fraldas de 
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tecido eram utilizadas pela população e teve crescimento de 13,6% nas vendas de fraldas 

descartáveis na comparação entre 2013 e 2014. 

O Brasil é o terceiro maior consumidor de fraldas descartáveis no mundo, ficando 

atrás apenas dos Estados unidos, com vendas de US$ 4,4 bilhões por ano e da China, com 

US$ 4 bilhões em vendar anuais, porém, segundo o presidente da ABIHPEC, há espaço para 

crescer (ABIHPEC, 2014). A previsão do setor feita pela Euromonitor International© (2015b) 

também é animadora, pois há expectativa de crescimento de 2,6% nas vendas de 2015, 

movimentando R$5,9 bilhões. O crescimento não é esperado apenas para este ano, até 2019 o 

mercado espera crescer 11,2%, totalizando uma movimentação de R$6,4 bilhões em vendas, 

conforme exposto no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Projeção das vendas de fraldas descartáveis. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

Os grandes players deste setor são as indústrias Procter & Gamble do Brasil e 

Kimberly-Clark Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene que juntas possuem 

58,3% do mercado, conforme apresentado no Gráfico 12, seguidas por Aloés Indústria e 

Comércio, Sapeka Indústria e Comércio de Fraldas, Mili, Hypermarcas, Mabesa do Brasil e 

Ever Green Indústria e Comércio, todas com menos de 6% de market share. A Johnson & 

Johnson era o terceiro maior player do mercado, com market share de 9% em 2011, porém, 

em maio de 2012 a indústria encerrou a fabricação e venda de fraldas descartáveis no Brasil.  
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Gráfico 12 – Market share das indústrias de fraldas descartáveis. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

A Procter & Gamble, a Kimberly-Clark, a Sapeka e a Hypermarcas atuam no mercado 

com uma marca cada uma, sendo a Procter & Gamble detentora da marca Pampers, a 

Kimberly-Clarkm dona da marca Turma da Mônica, a Sapeka possuindo a marca homônima e 

a Hypermarcas detentora da marca Pom Pom. A Aloés atua no mercado de fraldas através das 

marcas Baby Looney Tunes e Turminha Feliz, enquanto a Mili atua com, além de uma marca 

homônima, a marca Bebê Scooby Doo. A Ever Green também atua neste mercado com duas 

marcas: Bebê Natural e Huppy, já a Mabesa possui as marcas Fantoche, Cremer da Disney 

Bebê e Plim Plim atuando neste setor. Cinco marcas foram citadas, nesta categoria, entre 2011 

e 2014, na pesquisa Top of Mind. Estes dados estão exibidos na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Dados da pesquisa: Fraldas. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Fralda 

Pampers 33,0% 35,0% 37,0% 39,0% 26,4% 29,0% 30,4% 31,1% 

Turma da 

Mônica 
14,0% 12,0% 15,0% 14,0% 24,1% 25,2% 26,0% 27,2% 

Johnson & 

Johnson 
9,0% 9,0% 7,0% 8,0% 9,0% 2,2% - - 

Pompom - - 5,0% 4,0% - - 5,2% 4,8% 

Sapeka - - - 3,0% - - - 5,2% 

Total 56,0% 56,0% 64,0% 68,0% 59,5% 56,4% 61,6% 68,3% 

Fonte: Folha (2011c; 2012c; 2013d; 2014e) e Euromonitor International© (2015b). 
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As marcas Pampers, Turma da Mônica e Johnson & Johnson foram citadas em todas 

as pesquisas de mind share feitas durante o período em análise. Enquanto a Pampers teve 

crescimento de 18,2%, a Johnson & Johnson viu o seu mind share diminuir 11,1%. Entre 

queda e crescimento, a marca Turma da Mônica teve em 2014 o mesmo índice de associação 

à categoria de 2011. As marcas Pompom e Sapeka foram citadas como top of mind, 

respectivamente, apenas em 2013 e 2014, desta forma, a Pompom teve um crescimento de 

20% em seu mind share de 2014 em relação ao ano anterior. Ao modo que o market share da 

Pampers e da Turma da Mônica tiveram crescimento de 17,8% e 12,9%, nesta ordem, entre 

2011 e 2014, a marca Pompom apresentou uma queda de 7,7% em seu market share de 2014 

se compararmos à sua participação no ano anterior. A marca Sapeka, mencionada entra as top 

of mind apenas em 2014, teve 3% de mind share e 5,2% de market share naquele ano.  

Uma análise em relação ao mind share da categoria não pode ser feita de maneira 

aprofundada, uma vez que duas novas marcas aparecem no ranking da pesquisa Top of Mind, 

porém, um destaque relevante se da ao fato da marca Johnson & Johnson permanecer entre as 

marcas mais citadas na categoria, pois mesmo tendo encerrado suas atividades neste mercado 

em 2012, a marca não só continua em terceiro lugar das marcas mais citadas como teve um 

crescimento na associação à categoria em 2014 se compararmos ao ano anterior. 

 

2.1.5 Mercado de Geladeira 

A geladeira como produto representa 91,9% do mercado de aparelhos de refrigeração 

no Brasil, composto por freezer, cooler, geladeira simples e geladeira dupla, que possui 

freezer acoplado (EUROMONITOR, 2015b). Em 2014, o volume de vendas de geladeiras 

teve uma queda de 5,5% em comparação com 2013, ano este que também havia tido uma 

queda de 5,8% em relação a 2012, conforme Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Volume de vendas de geladeiras no Brasil. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

Conforme apresentado, o volume de vendas de geladeiras no Brasil teve em 2014 o 

menor desempenho dos últimos três anos. De acordo com a Euromonitor International© 

(2015b), a queda na confiança do consumidor, a realização da Copa do Mundo FIFA e o 

aumento de 6% no valor dos produtos podem ter contribuído para a queda no volume de 

vendas de 2014. Outros fatores que podem ter contribuído para este decréscimo são: o fato de, 

em 2011, 95,8% dos domicílios brasileiros já possuírem este produto, segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2015), e o ciclo de vida médio da geladeira ser de 9,5 anos, 

superando 10 anos em 49% dos casos, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor – IDEC (2013). 

Mesmo com a queda nas vendas, o setor movimentou aproximadamente R$10 bilhões 

em 2014, um aumento de 0,66% em comparação ao ano anterior (EUROMONITOR, 2015b). 

Os grandes players do setor de geladeiras no país são as indústrias Whirlpool, Electrolux do 

Brasil e Mabe Eletrodomésticos, que em 2014 foram responsáveis por 88,6% das vendas do 

mercado, conforme apresentado no Gráfico 14, enquanto a LG Electronics e a Samsung 

Electronics tiveram um market share pequeno, mas crescente desde 2011. 
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Gráfico 14 – Market share das indústrias de refrigeradores. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b) 

 

A Whirlpool atua no mercado de geladeiras através das marcas Brastemp e Cônsul, já 

as marcas Dako, GE e Continental fazem parte do portfólio da Mabe Eletrodomésticos, que 

no passado também atuava no setor de geladeiras com as extintas marcas Mabe e Bosch. 

Tanto a Electrolux do Brasil como a LG Electronics e a Samsung Electronics atuam neste 

setor com marcas homônimas. Outras marcas que atuam neste mercado, mas que possuem um 

market ahre menor que 1% são as marcas Dinastia, da Full-Fit Indústria Importação e 

Comércio, a Cavar, da Klar Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos e a Cadência, da 

Cadence Indústria & Comércio, além da marca homônima da Suggar Eletrodomésticos. 

Conforme dados apresentados na Tabela 5, 74,6% das vendas do mercado de geladeira se 

concentra nas marcas Consul, Brastemp e Electrolux.  

 

Tabela 5 – Dados da pesquisa: Geladeira. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Geladeira 

Consuls 40,0% 37,0% 36,0% 36,0% 20,4% 20,5% 20,3% 20,1% 

Brastemp 27,0% 29,0% 29,0% 29,0% 24,7% 23,9% 23,3% 23,1% 

Electrolux 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 33,2% 31,9% 31,3% 31,4% 

Total 82,0% 82,0% 81,0% 81,0% 78,3% 76,3% 74,9% 74,6% 

Fonte: Folha (2011d; 2012d; 2013e; 2014f) e Euromonitor International© (2015b). 
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Enquanto as marcas Brastemp e Electrolux apresentaram um crescimento de mind 

share de, respectivamente, 7,4% e 6,7% entre 2011 e 2014, a Consul teve queda de 10% de 

associação à categoria. Todas as marcas apresentaram queda em seu market share. As marcas 

Consul, Brastemp e Electrolux perderam, respectivamente, 1,5%, 6,5% e 5,4% de market 

share em 2014 em comparação a 2011. Tanto a associação das três marcas à categoria como a 

concentração de vendas apresentaram quedas entre o período, fazendo com que marcas 

concorrentes tivessem maior retorno tanto em seu posicionamento de marca como em seu 

desempenho competitivo. 

 

2.1.6 Mercado de TV 

Assim como acontece no mercado de geladeiras, o mercado de televisores no país 

atende a grande maioria da população. Segundo a PNAD de 2011, 96,9% dos domicílios em 

território nacional possuíam ao menos um aparelho de TV, chegando a 99,9% em domicílios 

da área urbana com rendimentos mensais acima de 20 salários mínimos (IBGE, 2015). A 

estimativa da vida útil dos aparelhos de televisão no Brasil era, em 2013, de 7,6 anos por 

aparelho, segundo relatório da IDEC (2013). Dados da Associação Nacional de Fabricantes de 

Produtos Eletrônicos – ELETRO (2015) mostram um crescimento de 1,2% na produção do 

setor em 2014, totalizando 15 milhões de aparelhos produzidos, conforme apresentado no 

Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Produção de aparelhos de TV. 

 
Fonte: Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos – ELETRO (2015). 
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Mesmo com um crescimento médio de produção de 2,1% nos últimos quatro anos, em 

2015 o setor apresentou entre janeiro e setembro de 2015 uma queda de 34% na produção em 

comparação com o mesmo período de 2014 (ELETRO, 2015). Conforme ilustrado pelo 

Gráfico 16, com exceção do mês de junho, a produção de 2014 foi superior em todos os meses 

em relação a este ano. 

 

Gráfico 16 – Produção de aparelhos de TV entre janeiro e setembro de 2014 e 2015. 

 
Fonte: Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos – ELETRO (2015). 

 

Assim como a queda na produção de aparelhos, a projeção de vendas para o próximo 

ano também apresenta uma queda. Segundo dados da Euromonitor International© (2015b), o 

mercado deverá recuar 10% em 2016 e arrecadando R$20,4 bilhões, R$2 bilhões a menos que 

o esperado para 2015, com um pequeno crescimento em 2017, de 1% e reaquecendo apenas 

em 2018, com projeção de crescimento de 6%. Os grandes players do mercado de aparelhos 

de televisão no Brasil são as empresas Samsung Electronics, LG Electronics, Koninklijke 

Philips, Semp Toshiba, Philco Eletrodomésticos, Sony Brasil, Panasonic do Brasil e TPV 

Technology, que juntas movimentaram R$22,9 bilhões em 2013 (EUROMONITOR, 2015b). 

Este mercado é dividido apenas entre essas oito empresas apresentadas, porém, 67,2% das 

vendas deste mercado se concentrou, em 2014, em apenas duas delas, conforme dados 

expostos na Tabela 6. Todas as indústrias que atuam no mercado de aparelhos televisores no 

Brasil utilizam apenas uma marca, todas homônimas, com exceção da TPV Technology, que 

atua através da marca AOC.  
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Tabela 6 – Dados da pesquisa: TV. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

TV 

Semp 

Toshiba 
18,0% 14,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,4% 3,2% 

Philips 17,0% 14,0% 13,0% 13,0% 11,1% 9,8% 9,5% 9,4% 

LG 16,0% 17,0% 17,0% 21,0% 22,4% 27,1% 29,5% 30,9% 

Samsung 11,0% 15,0% 19,0% 23,0% 25,2% 31,7% 32,7% 36,3% 

Total 62,0% 60,0% 62,0% 68,0% 67,7% 75,6% 77,1% 79,8% 

Fonte: Folha (2011d; 2012d; 2013e; 2014f) e Euromonitor International© (2015b). 

 

As marcas Semp Toshiba e Philips apresentaram, respectivamente, queda de 38,9% e 

23,5% no mind share de 2014 em comparação com o mind share de 2011, enquanto as marcas 

LG e Samsung cresceram 31,3% e 109,1%, nesta ordem, no mesmo período. Esta tendência 

foi seguida pelo market share das marcas, onde a Semp Toshiba e a Philips também tiveram 

queda (64,4% e 15,3%, respectivamente) enquanto a LG e a Samsung apresentaram 

crescimento (37,9% e 44%, nesta ordem). Tanto o mind share total como o market share total 

destas marcas apresentaram crescimento, apresentando, assim, uma maior concentração de 

associação à categoria e participação de mercado destas marcas, consequentemente, 

diminuindo a importância de marcas concorrentes neste mercado tanto na percepção do 

consumidor como no volume de vendas. 

 

2.1.7 Mercado de Smartphone 

Segundo o último levantamento divulgado pela IBGE, mais de 130 milhões de pessoas 

possuíam ao menos um aparelho celular ou smartphone em 2013 (IBGE, 2013) e o número de 

linhas ativas ultrapassava 271 milhões naquele ano, de acordo com a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL (2015a). Em dezembro de 2014, as linhas ativas na telefonia 

móvel tiveram um crescimento de 3,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, 

atingindo 281 milhões de linhas, sendo a região Norte com a menor participação, de 7,2% e a 

região Sudeste a maior, com 44,2% das linhas ativas de todo o território nacional (ANATEL, 

2015a). Para 2015 o setor apresentou até o mês de setembro uma queda de 1,7% no número 

de linhas ativas, totalizando 276 milhões e uma densidade de 134,75 por 100 habitantes 

(ANATEL, 2015b). Com este recuo de 4,8 milhões de linhas em atividade, o mês de setembro 
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de 2015 teve um recuo de 0,9% na comparação com setembro de 2014, conforme ilustrado no 

Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Número de linhas ativas de telefonia móvel. 

 
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (2015a; 2015b). 

 

As vendas de aparelhos de telefonia móvel movimentou R$30,2 bilhões em 2013, um 

crescimento de 65,4% em relação a 2012 e 126% em relação a 2010, que movimentou R$13,4 

bilhões (EUROMONITOR, 2015b). Em relação à produção, em 2013 foram comercializados 

60,6 milhões de aparelhos, de acordo com dados da Euromonitor International© (2015b), um 

aumento de 14,4% de produtos vendidos em comparação ao ano anterior. Não foram 

divulgados os dados em relação à quantidade e valores das vendas de 2014, porém, a projeção 

da Euromonitor International© (2015b) indicavam que seriam vendidos 64,5 milhões de 

aparelhos, movimentando um total de R$36,7 bilhões, aumento de 6,4% e 21,4% 

respectivamente. A projeção para os próximos anos são de crescimento até 2017, com 

declínio no valor das vendas em 2018, conforme Gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Projeção nas vendas de smartphone. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

Os principais players deste mercado são as empresas Samsung Electronics, LG 

Electronics, Lenovo Group, Apple Inc., Microsoft Corporation e a Sony Brasil que juntas 

foram responsáveis por mais de 82% do mercado de smartphones no país em 2014 

(EUROMONITOR, 2015b). Enquanto a Samsung Electronics, a LG Electronics e a Sony 

Brasil atuam neste mercado com marcas homônimas, as fabricantes Lenovo Group, Apple 

Inc. e Microsoft Corporation atuam, respectivamente, com as marcas Motorola, iPhone e 

Nokia. Conforme dados apresentados na Tabela 7, as três marcas com maior índice de mind 

share aparecem em todos os anos analisados, porém, a ordem das classificações não foram as 

mesmas. 

 

Tabela 7 – Dados da pesquisa: Smartphone. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Smartphone 

Nokia 44,0% 13,0% 12,0% 7,0% 27,7% 22,5% 15,4% 10,2% 

Samsung 15,0% 15,0% 25,0% 30,0% 27,5% 36,2% 36,9% 35,1% 

LG 12,0% 5,0% 7,0% 9,0% 22,3% 19,9% 18,0% 16,2% 

iPhone - 4,0% 5,0% - - 3,9% 5,6% - 

Total 71,0% 37,0% 49,0% 46,0% 77,5% 75,6% 75,9% 61,5% 

Fonte: Folha (2011e; 2012e; 2013f; 2014g) e Euromonitor International© (2015b). 
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Das três marcas que aparecem todo ano como top of mind, apenas a Samsung 

apresentou crescimento. Enquanto a Samsung cresceu em 2014 100% em relação à pesquisa 

realizada em 2011, as marcas Nokia e LG encolheram, respectivamente, 84,1% e 25% no 

mesmo período. A marca iPhone, da Apple, foi citada entre as top of mind apenas em 2012 e 

2013, apresentando um crescimento de 25% de mind share, enquanto teve em seu market 

share um aumento de 43,6% entre 2012 e 2013. Assim como caíram em relação ao mind 

share, a Nokia e a LG tiveram queda em seu market share de 63,2% e 27,4%, nesta ordem e 

após ver seu mind share dobrar, a Samsung apresentou um crescimento de 27,6% em market 

share.  

Ao analisarmos tanto o mind share como o market share total do mercado de 

smartphone constataremos que em 2014 tanto a associação à categoria como a participação de 

mercado das três marcas citadas em todos os levantamentos foi menor em 2014 em 

comparação com 2011, fazendo com que o mercado tenha se tornado mais fragmentado tanto 

em relação ao mind share como em market share.  

 

2.1.8 Mercado de Sabão em Pó 

O mercado de detergente para lavanderia movimentou em 2014 R$7,2 bilhões, sendo o 

sabão – ou detergente – em pó responsável por 54,9%, totalizando R$33,9 bilhões de vendas 

em 2014 (EUROMONITOR, 2015b). A participação do sabão em pó vem perdendo market 

share anualmente dentro do mercado, em 2010 a categoria em pó era responsável por 58% do 

mercado e desde então vem perdendo em média 1,4% de participação, conforme exposto no 

Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Distribuição das vendas no mercado de sabão. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

Mesmo com a constante queda da participação do produto em pó no mercado de 

sabão, o produto ainda é responsável pela maior parte do mercado, além disso, o mercado de 

sabão apresenta um grande potencial de crescimento, uma vez que apenas 51% dos domicílios 

em território nacional possuíam máquina de lavar em 2011, segundo dados da PNAD (IBGE, 

2015) e em 2014 eram 56,2%, de acordo com dados da Euromonitor International© (2015b). 

Para 2015, a projeção no valor das vendas de sabão teve um aumento de 6,1% e até 2019 o 

mercado pretende crescer 23,6%, totalizando R$8,9 bilhões em vendas em 2019 

(EUROMONITOR, 2015b). 

Os principais players deste setor são a Unilever Brasil, a Procter & Gamble do Brasil e 

a Química Amparo, que juntas foram responsáveis por 69,1% das vendas de sabão no Brasil 

em 2014 (EUROMONITOR, 2015b), conforme ilustrado no Gráfico 20. As outras indústrias 

que atuam no setor não alcançam 1% de market share do setor e os pequenos fabricantes são 

responsáveis por 11,4% das vendas deste mercado. 
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Gráfico 20 – Market share das indústrias produtoras de sabão. 

 
Fonte: Euromonitor International© (2015b). 

 

As marcas pertencentes a Unilever Brasil que atuam neste setor são as marcas Omo, 

Brilhante, Surf e Ala, enquanto a Procter & Gamble do Brasil e a Química Amparo atuam 

através das marcas Ariel, Ás e Ypê, sendo que as duas primeiras pertencem à P&G e a marca 

Ypê pertence à Química Amparo. As marcas Minuano, Assim e Sim são marcas da indústria 

Flora Produtos de Higiene e Limpeza e com exceção da marca Minuano, nenhuma possui um 

market share acima de 1%. Isto também acontece com as marcas UFE, Rio, Ruth, Urca e 

Macia do bebê, todas controladas pela Gtex Brasil. 

Conforme dados apresentados na Tabela 8, o nível de associação à categoria de sabão 

em pós é concentrado de maneira significante em apenas uma marca. 

 

Tabela 8 – Dados da pesquisa: Sabão em pó. 

Categoria Marca 
Mind Share Market Share 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Sabão em 

pó 

Omo 81,0% 80,0% 82,0% 86,0% 25,3% 24,3% 24,1% 26,3% 

Ypê 4,0% 4,0% 3,0% 2,0% 13,7% 13,2% 12,8% 12,9% 

Ala 2,0% - - 2,0% 1,2% - - 1,0% 

Brilhante 2,0% 3,0% - 2,0% 7,3% 6,9% - 6,5% 

Ace 2,0% - - - 4,1% - - - 

Total 91,0% 87,0% 85,0% 92,0% 51,6% 44,4% 36,9% 46,7% 

Fonte: Folha (2011f; 2012f; 2013g; 2014h) e Euromonitor International© (2015b). 
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A marca Omo possui, desde 2011, mais de 80% de associação à categoria, crescendo 

6,2% em 2014 em relação a 2011, enquanto a Ypê teve seu mind share encolhido pela metade 

durante o mesmo período. As marcas Ala e Brilhante mantiveram o mesmo índice tímido em 

2011 e 2014 e a Ace foi citada entre as top of mind apenas em 2011. O market share destas 

marcas foram mais dinâmicos. Enquanto as marcas Ypê, Ala e Brilhante tiveram quedas de 

5,8%, 16,7% e 11%, nesta ordem, a Omo teve crescimento de 4% em seu market share. Ao 

avaliarmos apenas as quatro marcas que aparecem tanto em 2011 como em 2014, enquanto o 

mind share total da categoria apresentou um aumento, significando que houve maior 

concentração de mind share na categoria o market share da categoria diminuiu, denotando 

que marcas concorrentes aumentaram a sua participação de mercado. 

 

2.2 Análise dos Dados  

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos através do software SPSS 22.0. 

Para realizar a análise dos dados, as variáveis mind share e market share foram agrupados 

anualmente. Esta escolha se deu pelo número reduzido de amostras, uma vez que ao agrupar 

os dados por categorias, o número de amostras seria ainda mais reduzido. Assim, as técnicas 

utilizadas para análise foram aplicadas nos dados referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 

2014. Conforme exposto anteriormente, as técnicas utilizadas foram: teste de normalidade e 

coeficiente de correlação.  

 

2.2.1. Teste de Normalidade 

Como descrito, para realizar o teste de normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-

Wilk, uma vez que o tamanho da amostra é inferior a 50. Todos os testes foram feitos em um 

nível de significância de 5%, assim, as variáveis com significância maiores que 0,05 possuem 

uma distribuição normal, enquanto variáveis com significância menores que 0,05 não 

possuem distribuição normal. 
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Tabela 9 – Teste de normalidade de 2011. 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

MIND2011 ,837 23 ,002 

MKT2011 ,937 23 ,158 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme exposto da Tabela 9, o teste de normalidade de 2011 apresentou 

significância de 0,002 na variável mind share, indicando uma não normalidade desta variável, 

enquanto a variável market share apresentou normalidade com significância de 0,158. 

 

Tabela 10 – Teste de normalidade de 2012. 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

MIND2012 ,789 22 ,000 

MKT2012 ,942 22 ,222 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O teste de normalidade do ano de 2012 apresentados na Tabela 10 indicam o mind 

share e o market share com significância de 0,000 e 0,222, respectivamente. Novamente, com 

significância menor que 0,05, a variável mind share não apresenta uma distribuição normal.  

 

Tabela 11 – Teste de normalidade de 2013. 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

MIND2013 ,852 23 ,003 

MKT2013 ,954 23 ,346 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 11 estão expostos dos testes de normalidade de 2013, onde o mind share 

apresentou distribuição não normal, com nível de significância de 0,003 e o mind share 

apresentou distribuição normal, com significância de 0,346. 
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Tabela 12 – Teste de normalidade de 2014. 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

MIND2014 ,840 26 ,001 

MKT2014 ,930 26 ,076 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Seguindo a mesma distribuição dos anos anteriores, em 2014 o mind share apresentou 

não normalidade, com uma significância de 0,001, enquanto o market share apresentou 

distribuição normal com significância de 0,076. Desta forma, a variável mind share 

apresentou em todos os anos significância menor que 5%, indicando a não normalidade da 

distribuição desta variável, enquanto a variável market share apresentou distribuição normal 

durante todo o período.  

 

2.2.2. Coeficiente de Correlação 

Levando em conta a não normalidade das variáveis, utilizou-se a correlação de 

Spearman para medir a intensidade da associação entre o mind share e o market share. 

Conforme exposto na Tabela 3, em um nível de significância de 0,01, houve correlação 

positiva entre as variáveis durante o período analisado.  
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Tabela 13 – Correlação entre mind share e market share. 

  MKT2011 MKT2012 MKT2013 MKT2014 

rho de Spearman MIND2011 Coeficiente de 

correlação 
,587

**
 ,315 ,043 ,238 

  Sig. (2-tailed) ,003 ,164 ,861 ,299 

  N 23 21 19 21 

  MIND2012 Coeficiente de 

correlação 
,487

*
 ,543

**
 ,434 ,513

*
 

  Sig. (2-tailed) ,025 .009 ,056 ,017 

  N 21 22 20 21 

  MIND2013 Coeficiente de 

correlação 
,463

*
 ,564

**
 ,589

**
 ,596

**
 

  Sig. (2-tailed) ,040 .008 ,003 ,003 

 N 20 21 23 23 

MIND2014 Coeficiente de 

correlação 
,562

**
 ,567

**
 ,560

**
 ,712

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,007 ,007 ,000 

N 22 21 22 26 

**. Correlações significativas ao nível de 0,01 (2-tailed). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentando anteriormente, Hill, Griffiths e Judge (2003) classificam a 

correlação da seguinte maneira: entre 0 e 0,2 – correlação muito fraca; entre 0,2 e 0,4 – 

correlação baixa ou fraca; entre 0,4 e 0,6 – correlação moderada; entre 0,6 e 0,8 – correlação 

boa ou forte; e entre 0,8 e 1 – correlação muito boa ou quase perfeita. Baseado nesta 

classificação os dados desta pesquisa apontam que nos anos de 2011, 2012 e 2013 houve 

correlação moderada entre o mind share e o market share e que em 2014 a correlação entre as 

variáveis foi boa – ou forte. Os resultados alcançados também indicam uma relação positiva 

entre o mind share e o market share, isto quer dizer que as variáveis movem-se na mesma 

direção, ou seja, quanto maior o índice de mind share das marcas, maior o market share das 

mesmas, ou quanto menor o índice de associação das marcas às suas respectivas categorias, 

menor seria a sua participação no mercado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste trabalho foi estudar a influência que o posicionamento de marca 

exerce no desempenho competitivo de uma organização, utilizando como variáveis 

mensuráveis seus índices de mind share e market share. Em relação à distinção entre os 

conceitos de posicionamento, uma vez que há pouca clareza na distinção entre eles, esta 

pesquisa procurou, baseado em um estudo na literatura, buscar definições que contribuam 

para a distinção entre o posicionamento de marca e o posicionamento competitivo. 

Dessa forma, o posicionamento de marca é: a promessa da empresa; a projeção de 

como o consumidor percebe a marca em relação às marcas concorrentes e; a criação da 

posição da marca visando gerar crenças e expectativas em relação à mesma. A posição da 

marca é a imagem percebida pelo consumidor apoiada na identidade estabelecida pela 

organização, comunicando e associando vantagens ou desvantagens em consumir um produto 

da marca em questão, onde este posicionamento gera a posição da marca na mente de seu 

público-alvo, ou seja, é o lugar diferenciado da marca na mente do consumidor. É o 

posicionamento de marca quem define a direção a ser seguida pelas atividades de marketing 

da organização (AAKER, 2007; KELLER; LEHMANN, 2006; KOTLER; KELLER, 2006; 

OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007; RIES; TROUT, 2009).  

Em contrapartida, o posicionamento competitivo é baseado: em como e onde a 

empresa irá atuar; na definição do que o mercado-alvo quer e necessita; na identificação das 

forças e fraquezas da organização e de seus concorrentes; e no estabelecimento das condições 

necessárias para atingir as exigências do mercado-alvo de maneira mais eficaz que seus 

concorrentes. A definição dos objetivos, finalidades, metas, diretrizes, políticas, planos e 

estratégias de crescimento, juntamente com a identificação de oportunidades atrativas e 

relevantes do mercado contribuem para um posicionamento competitivo relevante. Estes 

fatores também cooperam para guiar o comportamento da organização, que busca um 

desempenho competitivo superior, levando em conta suas limitações estruturais e seus 

concorrentes, analisando quais estratégias são possíveis de serem colocadas em prática e 

direcionado de maneira mais eficaz seus esforços de marketing. Um bom posicionamento 

competitivo pode gerar diversas vantagens à organização em relação aos seus concorrentes, 

entre elas uma maior participação de mercado. (ACHENBAUN, 1974; CRAVENS, 1994; 

CUNHA, 2005; GOUVÊA; TOLEDO; FILHO, 1999; HOOLEY; SAUNDERS, 1996; 
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HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2005; NASCIMENTO; REGINATO, 2010; POSSAS, 

1999; SANTANA; CARVALHO; MENDES, 2005; SANTANA, 2007). 

É baseado na identidade da marca que os profissionais de marketing definem o que a 

marca irá representar e qual será o seu significado. Esta identidade cria associações na mente 

de seus consumidores atuais e potenciais, comunicando as características da marca e buscando 

a criação de uma imagem da marca que esteja em sintonia com a sua identidade. Além disso, 

a identidade potencializa a relação entre a marca e seu público-alvo, sendo então esta 

identidade o ponto central de sustentação da estratégia de posicionamento da marca de uma 

organização, uma vez que a posição da marca é resultado da percepção do consumidor em 

relação a imagem da marca e que esta imagem é o resultado das associações à marca, que são 

definidas de acordo com a sua identidade.  

Considerando os resultados obtidos nesta pesquisa, não foi possível apontar se o 

posicionamento de marca é determinante do desempenho competitivo de uma organização, 

porém, pôde-se verificar que este posicionamento exerce influência moderada no desempenho 

da organização, uma vez que, com significância de 0,01, houve correlação moderada de 

0,587, 0,543 e 0,589 entre as variáveis mind share e market share em 2011, 2012 e 2013, 

respectivamente, e correlação forte de 0,712 entre as variáveis em 2014. A correlação 

positiva, conforme resultados encontrado, indica que as duas variáveis movem-se na mesma 

direção, ou seja, quanto maior o crescimento do mind share da marca, maior a probabilidade 

de ocorrer o mesmo movimento com o seu market share e vice-versa.  

Esta relação positiva coopera com a premissa de diversos autores, como Barros et al. 

(2014), Berry (2000), Lopes e Júnior (2002) e Nunes (2002) que acreditavam que uma marca 

fixada na mente dos consumidores resultaria em uma maior participação de mercado, além de 

contribuir com estudos anteriores realizados por Aaker (1974) e Oliveira e Gouvêa (2012) que 

também indicavam relação positiva entre o mind share e o market share das marcas.  

Outra maneira de visualizarmos a relação positiva encontrada entre as variáveis é 

analisar as 21 marcas que aparecem entre as marcas top of mind em 2011 e em 2014. 

Considerando apenas estas 21 marcas, em 71% dos casos (15 marcas) o índice de market 

share acompanhou o movimento feito pelo mind share, ou seja, quando a marca teve um 

aumento no mind share durante o período, o market share também apresentou crescimento e 

quando o mind share teve decréscimo, o market share também teve queda. 
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Com as perspectivas apresentadas, espera-se que este trabalho tenha contribuído para a 

discussão em torno do conceito de posicionamento de marca, corroborando na sua definição e 

distinção em relação ao conceito de posicionamento competitivo, além de sugerir a influência 

do posicionamento de marca sobre o desempenho competitivo alcançado pelas organizações.  

Tendo em vista o tamanho da amostra, o curto período dos dados analisados e a 

utilização de apenas sete categorias, estas considerações não podem ser aplicadas de maneira 

geral, porém, almeja-se, com esta pesquisa, a contribuição tanto para a discussão dos 

conceitos de posicionamento como para a reflexão da influência do posicionamento de marca 

no desempenho competitivo das organizações. 

Este trabalho apresentou limitações em relação ao tamanho da amostra, uma vez que a 

pesquisa Top of Mind divulga de maneira não padronizada apenas as marcas mais associadas 

à categoria. Houve limitações também em relação às categorias utilizadas, pois, conforme 

exposto, a pesquisa Top of Mind divulga os dados de diversos segmentos (ou categorias), 

porém, esta segmentação é feita baseada na interpretação do instituto Datafolha e esta 

interpretação não é compartilhada pelo Euromonitor International©, fazendo com que apenas 

as sete categorias apresentadas neste trabalho estivessem em harmonia nas pesquisas 

realizadas pelos institutos.  

Outra limitação apresentada foi em relação ao período estudado. O Euromonitor 

International© realiza a seu levantamento de market share de diversas categorias anualmente, 

porém, em seu site a divulgação dos dados é limitada aos últimos cinco anos, fazendo com 

que o período submetido à analise fosse restrito aos anos mais recentes e impossibilitando um 

estudo longitudinal maior sobre as variáveis.  

Estas limitações apresentadas acarretaram em uma não profundidade para a conclusão 

deste trabalho, dado que a amostra era não linear e reduzida, impossibilitando a realização de 

outros testes estatísticos. Por estes motivos, esta pesquisa não possui a pretensão de ser um 

trabalho conclusivo e sim reflexivo tanto na discussão em relação aos conceitos de 

posicionamento como na discussão sob a influência do posicionamento de marca para o 

desempenho competitivo.  

Como sugestão, considera-se relevante a realização de pesquisas com outras categorias 

que aqui não foram incluídas, além de trabalhos com todas as marcas citadas na pesquisa Top 
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of Mind, e não apenas com as marcas mais lembradas. Sugere-se também que sejam utilizadas 

outras fontes de dados sobre mind share e market share, bem como a realização de pesquisas 

longitudinais com períodos maiores, possibilitando a utilização de outros testes estatísticos 

que confirmem ou neguem a questão apresentada neste trabalho em uma pesquisa causal, 

além de análises dos fatores que expliquem as evidências encontradas nesta dissertação.   
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