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Resumo:  

 

 

Este trabalho tem como objetivo mostrar diferentes estratégias de marketing 

que podem levar uma marca ou produto a ser a primeira lembrança a vir na cabeça do 

consumidor. 

Mostrara a importância de uma empresa alcançar o sucesso em seu segmento 

de mercado, através da força da marca, conquista de participação de mercado, assim como 

outros pontos. Trará gráficos e imagens de fácil entendimento para exemplificar estes tópicos 

citados. 

Identificara também o que uma marca precisa para construir essa visibilidade 

no mercado, para estar na mente do consumidor como primeira opção de escolha e quais as 

vantagens da associação da marca ao segmento de mercado e como sinônimo de categoria. 
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ABSTRACT: 

 

 

 This work is about showing the different strategies of marketing that can lead 

a brand or product to be the first memory to come in the costumer´s head. 

 We will show how important is for a company to reach the success in your 

market segment, by branding, Top of Mind, market share conquest, and others. We will bring 

easy understanding graphics and images to exemplify those topics. 

 We will identify what a brand needs to build this visibility on the market, to 

be on costumer minds as first choice and what are the advantages of brand association, to the 

market segment and as category synonymous. 
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1 - Introdução: 

 

 

Objetiva–se com este estudo mostrar a importância de uma marca ser a 

primeira a vir na cabeça do consumidor, ou seja, torna-la referência no segmento em que atua, 

para que com isso consiga fomentar as vendas e se tornar número um no ranking Top of Mind 

e o principal fornecedor do seu segmento ou ramo de atuação.   

A Marca na mente do Consumidor, Top of Mind é uma pesquisa de mercado, 

sendo uma opinião pública com o foco nas marcas e produtos mais lembrados pelos 

consumidores, ou seja, o que surge primeiramente na mente do consumidor, fazendo com que 

ele opte pela marca sem antes raciocinar se ela será boa para ele ou se ele realmente necessita 

do que está comprando. 

                Segundo Cobra; RIBEIRO (2000, apud TOBIAS, Vanessa; COSTA, Jane; 

CONTO, George, 2009) “Num mercado tão rico e competitivo, posicionar uma marca na 

mente das pessoas significa construir aspirações tangíveis, realizáveis pela compra do produto 

ou serviço. Instigar e fascinar é a sedução que uma marca precisa desenvolver no imaginário 

das pessoas.  

Fazer com que uma marca se torne uma Top of Mind exige uma ótima 

estratégia de marketing, como o uso de estratégias de veiculação da marca na mídia, fortes 

investimentos em peças publicitárias como Jingles em comunicação dirigida.  

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância desse tão almejado sucesso 

no mercado, tendo em vista que não há uma formula para tal, pois, se tivesse, não estaria 

realizando esta análise, e sim vendendo-a. 

A importância de tudo o que será falado, é nortear empresários e ajuda-los a 

chegar ao topo, já que é muito difícil, pois o mercado está saturado em quase todos os 

segmentos. Há realmente muita concorrência, mas podendo ser um diferencial através de muito 

esforço, coragem e comprometimento, como por exemplo com a inovação e apelação na mídia. 

Isso chama-se posicionamento de mercado. 

Podemos exemplificar com o trecho do livro de Marcos Cobra, “Se eu fosse 

você”, junto com Adélia Franceschini.  

 

“Por exemplo, na época de Henry Ford, havia apenas um carro e, por esse 

motivo, não havia necessidade de desenvolvimento de imagem de marca. Mas 
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com o crescimento do mercado automobilístico, foram desenvolvidas 

imagens. Não precisa ir muito a fundo. Um Fiat é igual a um Audi? Não? Isso 

é posicionamento! ” 

 

Mostraremos através da pesquisa qual a importância da marca ser a primeira 

a vir na cabeça do consumidor e qual a necessidade da empresa ocupar o topo da lista Top of 

Mind 
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2 – Metodologia: 

 

 

O estudo foi estruturado por meio de pesquisa de literatura. 

As informações contidas neste estudo, são encontradas em diferentes estados: 

estruturada e não estruturada. O primeiro caso, estruturado, trata-se de possuir identificação da 

informação, com planilhas, gráficos e tabelas, ou seja, o progresso da companhia em seu setor 

de atuação, bancos de dados e imagens que reproduzem ideias de valores das empresas no 

mercado. O segundo caso, não estruturado, são textos de linguagem natural. “Apesar de um 

texto em linguagem natural ser estruturado no sentido de possuir uma estrutura sintática, a 

referência a “estrutura” é feita no âmbito da Ciência da Computação” (BOVO, 2011). As 

informações não estruturadas podem ser encontradas em sites, artigos, pesquisas. Em qualquer 

documento escrito em linguagem natural e confrontando ideias de diferentes autores. 
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3 – Revisão: 

 

 

3.1. O que é Top of Mind 

 

 

Desde o início da década de 90, o Datafolha vai às ruas para descobrir qual a 

marca mais lembrada pelos brasileiros em dezenas de categorias de produtos 

e serviços. O resultado é o Top of Mind, pesquisa que gera, anualmente, um 

estudo publicado pela Folha de S. Paulo, uma premiação para as marcas top 

no Brasil e um software completo de análise de resultados. (DATAFOLHA, 

2001) 

 

A importância de ser o Top of Mind, lembrado pelas pessoas, é de ter a marca 

sempre em alta no mercado, e com isso crescer cada vez mais e obter mais rentabilidade. O 

sucesso da empresa depende de seus consumidores, então nada melhor do que eles mesmos 

terem em mente como primeira opção. 

 

Segundo Keller e Machado (2006, apud MARQUES, Flavia, 2013) A 

lembrança de marca representa o desempenho do seu reconhecimento e de sua 

lembrança espontânea. Reconhecê-la envolve a capacidade dos consumidores 

de confirmar a exposição prévia à marca quando a mesma é apresentada, ou 

seja, discriminá-la corretamente como uma marca vista anteriormente. A 

lembrança espontânea está relacionada à capacidade dos compradores de 

extrair a marca da memória assim que são sugeridas as categorias de produtos, 

as necessidades satisfeitas através dessa categoria ou através de uma situação 

de compra. 

 

“Em termos de nível de conhecimento, uma marca pode integrar, para cada 

consumidor, um de quatro grupos em um determinado momento, a saber” (AAKER, 1998, p. 

65):  

 

• Desconhecida, quando uma marca em questão não é conhecida;  

• Reconhecida, quando a marca é conhecida após a realização de estímulos;  
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• Lembrada, quando a marca é conhecida sem a necessidade de se realizarem 

estímulos;  

• Top of Mind, o fato de uma marca ser a primeira mencionada quando se 

aborda uma determinada categoria de produtos indica que a marca é a primeira 

a ser lembrada quando se pensa naquela categoria. 

 

Portanto, dependendo da classificação, poderá ter uma maior fatia de mercado 

e assim possibilitar um maior retorno à empresa, tendo em vista que o objetivo de toda e 

qualquer marca, é sempre ser lembrada pelos seus clientes e poder alcançar seus objetivos para 

seu sucesso e crescimento. 

 

 

3.2. Porque é importante 

  

 

Aaker (1998, p. 66) esclarece que ter uma marca dominante, ou seja, Top of 

mind de uma categoria de produtos, proporciona vantagem competitiva forte. 

Esta afirmação se vale do fato de que os consumidores possuem recursos 

limitados para realizar as suas escolhas, seja em termos de capacidade de 

armazenamento de informações, seja pela escassez de tempo para a busca de 

informações necessárias à tomada de decisão. 

 

Podemos ver, que ter uma marca Top of Mind é um grande diferencial e que 

influência e muito na tomada de decisão do consumidor, pois os mesmos, se tiverem em dúvida 

entre uma marca e outra, vão acabar indo sempre nas mais conhecidas. 

É importante estar sempre atrás de melhorar a qualidade e valor do seu bem 

ou serviço, para que assim, se conquiste mais clientes e que estes se tornem clientes regulares 

e fiéis, onde sempre ao pensar em uma marca, vão sempre lembrar dela em primeiro lugar. 

 

Segundo Troiano ( 2003, apud TOBIAS, Vanessa; COSTA, Jane; 

CONTO, George, 2009) “Pelo investimento em Brand Equity são esperados 

três efeitos no crescimento do poder da marca: Primeiro, o aumento da 

quantidade/porcentagem do mercado dominado por uma empresa (market-

share), porque a marca conhecida passa a exercer uma maior atração sobre o 

mercado consumidor; o segundo efeito é a geração de novos negócios com a 
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mesma marca e; terceiro, a possibilidade de participar do mercado com preços 

premium, conseguindo maiores margens, aumentando a lucratividade” 

 

A partir dessa citação de Troiano, podemos ver que uma das principais 

vantagens da associação da marca ao segmento de mercado e como sinônimos de categoria, é 

o aumento da fatia de mercado que a marca possui, podendo assim, colocar mais produtos da 

mesma marca no mercado e fazer com que o consumidor compre o novo produto a partir das 

experiências e geração de valor do outro produto, já reconhecido e bem-sucedido no mercado. 

Além disso, uma marca bem-conceituada, pode colocar em seu valor final, o valor dela, que 

seria um valor específico, onde o consumidor paga mais pelo produto, por este ser de uma marca 

bem conhecida e altamente conceituada.  

Keller e Machado (2006, apud MARQUES, Flavia, 2013) afirmam que 

geralmente é mais fácil reconhecer uma marca do que extraí-la da memória. 

Isso significa que, a importância relativa da lembrança espontânea e do 

reconhecimento de marca dependerá do momento em que os consumidores 

tomam decisões relacionadas com o produto na presença ou não da marca.  

 

Aaker (1991, p. 23) afirma “diz-se que uma marca é lembrada se ela vem à 

mente do consumidor quando é mencionada uma classe de produtos”. 

O ideal para que uma marca obtenha sucesso, é de que ela consiga fazer um 

trabalho de marketing forte o suficiente para que as pessoas lembrem dela, mas de forma 

positiva, pois é difícil tirar uma informação que já está gravada na cabeça do consumidor, 

principalmente se for negativa e o ganho de market share, pois quanto maior for sua relevância 

no gosto popular, maior poderá ser sua fatia de mercado, trazendo maiores vendas, maior 

rentabilidade e assim garantindo o sucesso da companhia em questão. 
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3.3. Como adquirir força na marca 

 

 

Segundo Marcos Cobra, “A satisfação do cliente é construída por meio da 

qualidade e valor de um bem ou serviço.  

Portanto, no conceito de qualidade existem particularidades físicas como 

durabilidade, desempenho, confiabilidade. No entanto inclui se também dentro do conceito de 

qualidade um componente intangível como satisfação do cliente, ou seja a habilidade de um 

produto ou serviço satisfazer as necessidades superar as expectativas do cliente.” 

Quando atingida essa qualidade e valor, obtém-se um posicionamento de 

mercado favorável, ou seja, a marca é lembrada.  

 

Segundo Philip Kotler, “posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a 

imagem da empresa, de modo que ocupem um lugar distinto e valorizado na 

mente do consumidor e salvo. O posicionamento de uma marca ou de um 

produto nasce e se desenvolve em determinado cenário, em que condições 

socioeconômicas, culturais e mercadológicas influenciam”.  

 

O fortalecimento ou não dessa imagem depende do ciclo de vida do produto 

e de como a empresa acompanha as mudanças comportamentais dos consumidores. Então a 

companhia precisa estar sempre atenta ao mercado e suas tendências, para que possa se manter 

atualizada, e com isso continuar com qualidade em seus produtos, e atingindo exatamente o que 

seus clientes procuram. 

 

A empresa deve medir a satisfação com regularidade porque a chave para reter 

cliente está em satisfaze-los. Em geral, um cliente altamente satisfeito 

permanece fiel por mais tempo, compra mais a medida que a empresa lança 

produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da empresa e de seus 

produtos, dá menos atenção a marcas e propaganda concorrentes e é menos 

sensível a preço. (COBRA, 2009) 

 

“É importante modificar produtos para acompanhar o segmento e, nesse 

ponto, muitas empresas ficam míopes.” (KOTLER, 2006) 
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Segundo Kotler, empresas de destaque fazem releituras periódicas de como 

estão sendo vistas por seus clientes, como McDonalds e Coca-Cola, que 

buscam alinhar as novas realidades modificando a forma de comunicação, 

adaptando novos produtos e desenvolvendo novos logos. 

 

Pode-se ver então, que é importante sempre acompanhar o mercado e suas 

mudanças, sempre se adaptando ao que tem de novo nele, pois se não acompanhar as tendências, 

pode acabar perdendo clientes e sendo esquecidas pelo mercado, como por exemplo a empresa 

Eastman Kodak Company, mais conhecida como Kodak, no qual a principal fonte de retornos 

da empresa era a produção e comercialização de filme fotográfico, onde chegou a dominar 90% 

desse mercado nos Estados Unidos. A partir da entrada da era da tecnologia digital, a empresa 

começou a decair e mesmo tentando se adaptar ao mercado tardiamente, acabou por pedir 

proteção contra a falência ao mercado norte-americano em 2013.  

Segundo Philip Kotler, “posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a 

imagem da empresa, de modo que ocupem um lugar distinto e valorizado na mente dos 

consumidores alvo”. 

 

Dentro de todo esse cenário de posicionamento da marca no mercado, existe 

um termo chamado Branding. Branding é o agrupamento de soluções que uma 

marca necessita para sobreviver no mercado. Ele abrange desde a criação de 

uma nova marca, na administração da mesma e no reposicionamento de 

marcas existentes que passam por dificuldades. O Branding se divide nas 

seguintes etapas: Detalhamento do Público-Alvo, Posicionamento da Marca, 

Construção Multissensorial. (EMPREENDEDOR MODERNO, 2012) 

 

A empresa deve medir a satisfação com regularidade porque a chave para 

reter cliente está em satisfaze-los. Em geral, um cliente altamente satisfeito permanece fiel por 

mais tempo, compra mais a medida que a empresa lança produtos ou aperfeiçoa aqueles 

existentes, fala bem da empresa e de seus produtos, dá menos atenção a marcas e propaganda 

concorrentes e é menos sensível a preço. 

 

 

 

 

 



11 
 

3.4. Através dos tópicos anteriores, entende-se que:  

 

 

Branding é fundamental. Por exemplo, as pessoas preferem pagar mais caro 

por um copo de café da marca Starbucks, do que pagar menos por um café normal. Isso ocorre 

somente pelo fato de a marca ter conquistado clientes ao redor do mundo, e que são fiéis à 

marca. 

 

Podemos citar outro exemplo de marca que soube utilizar muito bem essa 

valorização de sua imagem, que é a Nike. Famosa no segmento esportivo, consegue agregar 

valor aos seus produtos, mesmo que sejam muito mais do que realmente valem os materiais. 

Com fábricas ao redor do mundo, consegue reduzir seus custos, quando fabricados em locais 

com /mão de obra barata. Com isso, consegue economizar na produção, e utilizar o método do 

Branding para vender o produto final com valor agregado muito maior do que o que realmente 

lhe custou. 

        Conseguimos ver que a importância de ser uma marca bem reconhecida 

é enorme e que só tem benefícios a trazer a empresa, pois pode gerar inúmeras oportunidades 

em questão de tratamento da marca e crescimento desta e seus produtos. 
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