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1. RESUMO 

O desenvolvimento da marca tem enorme valor para as empresas, visto que os 
consumidores estarão dispostos a pagar mais por uma boa reputação, pois querem  
ter certeza que sua aquisição os beneficiará e, principalmente que não jogará  
dinheiro fora. O presente trabalho aborda o levantamento de um estudo sobre o 
poder de determinadas marcas sobre produtos ou serviços, a partir de um excelente 
trabalho do marketing, muito conhecido pelo termo em inglês “TOP OF MIND”, que 
significa de modo literal “topo da mente”, sendo uma ferramenta que, proporciona 
aos gestores de marketing, informações relevantes sobre um público específico para 
tomadas de decisão acerca de sua marca. Para tanto, foi estruturado por pontos 
teóricos inerentes ao marketing, promoção e marcas. Nesta perspectiva, foi 
realizada uma pesquisa descritiva, na qual as questões tinham por objetivo analisar 
a influência das marcas na assimilação espontânea de determinados produtos para 
verificar se a posição será de destaque na opinião do consumidor, chegando a se 
tornar a primeira opção de lembrança. 
 

Palavras-chave: Marca; Comportamento do consumidor; Top of mind. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O estudo está voltado para a análise do Branding, ou gestão da marca que é 

uma das ideias mais utilizadas no mundo moderno dos negócios. O 

desenvolvimento da marca tem enorme valor para as empresas, visto que os 

consumidores estarão dispostos a pagar mais por uma boa reputação, visto que 

querem ter certeza que sua aquisição os beneficiará e, principalmente, não jogarão 

dinheiro fora.  

Há no mercado, marcas que representam a utilidade do produto ou serviço e, 

sua associação é tão forte que ao pensar no produto ou serviço, o consumidor se 

remete automaticamente a uma marca específica. Entretanto, existem atributos 

capazes de fazer com que a lembrança da marca não reflita no seu efetivo consumo, 

dentre eles: o poder aquisitivo dos clientes, a qualidade do produto ou serviço, as 

estratégias de marketing, ou seja, o fato de um público evidenciar determinada 

marca não significa que ele efetivamente será consumidor da mesma. 

Assim, o objetivo principal deste trabalho é levantar a importância da 

ferramenta de marketing para consolidar uma marca. A pesquisa de marketing é 

uma parte crítica de um sistema de inteligência, pois ajuda a melhorar as decisões 

empresariais, proporcionando informação relevante, acurada em tempo hábil.  

Pretendendo atender as metas desta pesquisa, os capítulos foram estruturados 

pela introdução do trabalho, objetivos, metodologia, seguindo pelo desenvolvimento, 



                                                    

dividido em marketing, promoção e marcas, a apresentação e análise dos resultados 

e finalmente as considerações finais. 

 

3. OBJETIVOS 

  O objetivo principal deste trabalho é verificar a importância da ferramenta de 

marketing para consolidar uma marca.  

 

4. METODOLOGIA 

Como metodologia, optou-se por utilizar uma pesquisa descritiva quantitativa, 

cujo método é baseado em indicadores capazes de resultar em informações que 

contribuam satisfatoriamente para o entendimento do resultado da pesquisa. 

Para Oliveira (2001) a pesquisa quantitativa é uma forma de investigação 

empírica que permite analisar fenômenos e isolar variáveis. Adota-se como 

procedimento desta pesquisa a verificação de correlações e proporções entre as 

variáveis do questionário. 

Para Malhotra (2001) em conjunto, a pesquisa descritiva possibilita a 

interpretação e conhecimento da realidade exposta pelos dados quantitativos 

explorados pelas proporções ou correlação.  

Considerando-se a quantidade de pessoas pesquisadas, foram utilizados 

questionários, que possibilitaram coletar dados quantitativos abordando um número 

maior de pessoas de forma mais ágil que, segundo Hair Jr, ET AL., (2005) tal 

questionário está estruturado com perguntas fechadas como: idade, sexo, instrução 

do chefe da família, renda familiar, as marcas de produtos mais lembradas, dentre 

outras, sendo que o próprio entrevistado responde as questões. Como local para 

aplicação foi escolhida a instituição de ensino FAU – Faculdade de Auriflama. Na 

pesquisa de campo serão considerados alunos, de idade entre 18 a 40 anos, que 

frequentam o ambiente universitário. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Marketing 
 

A definição de Marketing vai muito além de lançar um produto novo, com preço 

atrativo, distribuição em larga escala com uma propaganda bem elaborada. Pode ser 



                                                    

compreendido como o estudo minucioso das necessidades individuais e quais 

atitudes as empresas devem tomar para criar relacionamentos lucrativos e de longo 

prazo com seus clientes oferecendo-lhes valor e satisfação. Segundo Belch (2008) 

as empresas de sucesso buscam algo mais do que uma transação única com os 

clientes. Ou seja, o foco das empresas de sucesso está em criar e manter 

relacionamentos. 

Conforme o Dicionário sobre comércio exterior (1990), em inglês marketing 

significa “mercado”, portanto, marketing pode ser compreendido como o calculo e 

uso do mercado. Ele estuda as causas que reagem em relações de troca de bens, 

serviços e ideias e pretende que o resultado dessa transação seja satisfatório para 

ambas as partes. Outra concepção muito comum sobre o marketing é a de que ele 

envolve principalmente vendas. Mas, assim como Kotler e Armstrong (2009, p. 04) 

afirmam: “hoje, o marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar uma 

venda, mostrar e vender, mas sim, no novo sentido de satisfazer as necessidades 

dos clientes”. Os autores ainda descrevem que o marketing tem por propósito 

encontrar produtos certos para os clientes, ao invés de buscar clientes certos para 

os seus produtos.  

Constata-se que uma das estratégias mais representativas da gestão de 

marketing é conhecida como composto de marketing ou os 4P’s. Para Kotler e Keller 

(2012) suas atividades devem ser integradas de tal forma que seu todo seja maior 

do que a soma de suas partes e que realizem múltiplos objetivos para a empresa. 

O planejamento e desenvolvimento da marca do produto ou prestação de 

serviços são imprescindíveis, pois, necessita atender o padrão exigido pelo seu 

mercado. Seu preço deve ser coerente com o mercado agregando valor para o 

cliente e gerando receita para a empresa. A promoção se trata da efetiva 

comunicação e interação com o consumidor, de forma a apresentar o produto, 

promover a marca, suas características e persuadir o cliente a comprá-lo. Por fim, a 

distribuição é o ponto final e não menos indispensável, pois, se o cliente procurar 

pelo produto e não o encontrar desestrutura todo o investimento com a estratégia do 

mix de marketing.  

 

 

 

 



                                                    

Quadro 1 – Características dos 4P’s 

PRODUTO PREÇO PRAÇA PROMOÇÃO 
1. Assistência 
Técnica 

1. Bonificações 1. Armazenagem 1. Embalagem 

2. Atributos 2. Condições de Crédito 2. Canais de Distribuição 2. Marca Nominal 

3. Características 
3. Condições de 
Pagamento 

3. Cobertura Geográfica 3. Marca Registrada 

4. Design 4. Descontos 4. Estoques 4. Marketing Direto 

5. Devoluções 
5. Descontos por 
Quantidade 

5. Localização das Filiais, 
Distribuição e Pontos de 
Venda 

5. Merchandising 

6. Diferenciação 
6. Métodos para 
Determinação 

6. Sortimento de Produtos 
6. Promoção de 
Vendas 

7. Embalagem 7. Política de Preços 7. Transportes 8. Relações Públicas 

8. Estilo 8. Prazo de Pagamento - 9. Venda Pessoal 

9. Garantia 9. Preços Cobrados - - 

Fonte: Adaptado de Gerentedeprodutos, (2016 online). 

 
5.2 Promoção 

Derivado do termo Promoção, que se inclui no composto mercadológico (4P’s), 

a propaganda, segundo Belch e Belch (2008) é toda forma paga de comunicação 

impessoal sobre uma organização, produto, serviço, uma marca ou ideia por parte 

de um patrocinador identificado que se remete ao público. 

Compreende-se que sua função seja tão importante como o desenvolvimento 

de um produto, sua precificação e distribuição, têm por dever emitir ao consumidor 

as características do produto e persuadi-lo induzindo-o a compra, alterando o 

posicionamento do público-alvo em relação à marca através dos meios de mídia, tais 

como:  

 

Quadro 2 – Tipos de Mídia 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Belch & Belch (2008) 

 

De acordo com Urdan e Urdan (2013) “A tarefa essencial da gestão de 

comunicações de marketing é definir a combinação mais eficaz de atividades, 

mensagens e mídias para atingir os objetivos”. Tais como, determinar problemas ou 

oportunidades acerca da análise do ambiente e da empresa, definir os objetivos 

- Mídia Eletrônica: TV aberta, TV fechada, Cinema e Marketing Digital 
- Mídia Falada: Rádio e Carro de som 

- Mídia Escrita e/ou Impressos: Folders, Panfletos, Jornais, Revistas, Mala Direta, 
Outdoor, etc. 

- Venda Pessoal (direta): Porta em Porta 
 



                                                    

formulando estratégias específicas, caracterizar a audiência-alvo em um conjunto de 

receptores relevantes para empresa bem como selecionar o composto promocional 

para alcançar o objetivo de comunicação. Também faz parte das tarefas: elaborar as 

mensagens com informações que quer transmitir para os clientes, definir os meios 

de comunicação mais eficientes na entrega de mensagens, determinar o orçamento 

financeiro investido no esforço promocional, implementar a estratégia de 

comunicação gerenciando barreiras que preservem a integridade do planejamento 

das etapas anteriores e controlar os resultados mensurando as ações, comparando 

o desempenho pretendido e realizado e tomar ações corretivas. 

 

5.3 Marcas 

A marca é fundamental para o marketing, o termo foi desenvolvido para 

representar o fabricante ou proprietário de um produto. Com o desenvolvimento do 

comercio, a marca passou a significar a origem ou a fonte de um produto para 

diferenciá-los. A marca pode englobar até quatro níveis de significados a saber:  

 

Quadro 3. Nível e Significado da marca 

NÍVEL SIGNFICADO 

 
Benefícios 

São os resultados esperados com o uso do produto. Por exemplo, um carro não 
oferece apenas transporte, mas também status, aceitação pelo grupo, conforto 
e segurança. Os clientes não compram atributos, compram benefícios. 

Atributos 
São as características estéticas e funcionais do produto. No exemplo do carro, 
os atributos serão a cor, a potência do motor, o consumo de combustível, a 
mecânica, o custo de manutenção, etc. 

Valores 
associados à 

marca 

São reconhecidos e valorizados pelo público-alvo. Exemplo: a marca pode 
transmitir valores associados à família, igualdade social, preservação do meio 
ambiente, etc. 

 
Personalidade 

Isto é, os traços de personalidade associados à marca, como modernidade, 
autonomia, independência, ética, experiência, etc. A marca atrai o público cuja 
autoimagem real ou projetada se encaixa na imagem percebida da marca. 
Portanto, as marcas são instrumentos de projeção da autoimagem de cada 
indivíduo. 

Fonte: Dias (2003, p.10) 

 

Há diversos tipos de marcas que ajudam a definir a forma de como fidelizar 

o cliente. 

 

 

 

 



                                                    

Quadro 4. Marca e Definição. 

Marca Definição 

Marca nominal 
Que designa um produto e pode ser expressa em palavras (Nescafé, 
Passatempo) 

Marca de família 
Uso da mesma marca nominal em toda linha de produtos (por exemplo: 
Nescau (derivados do chocolate – achocolatado, biscoito de chocolate) 

Extensão da marca 
Usar uma marca existente para um novo produto (leite e biscoito 
Parmalat) 

Marca de fabricante 
Nome legal de uma empresa. Algumas empresas utilizam a marca de 
fabricante para designar seus produtos (Parmalat, Arisco) 

Marca Própria 

Estratégia utilizada pelas empresas distribuidoras ou varejistas ao vender 
produtos fabricados por terceiros, em geral empresas desconhecidas, 
visando diferenciação, fidelização dos clientes, bem como poder de 
barganha em relação às grandes marcas. A marca do produto é a própria 
marca do varejista ou distribuidor (Carrefour) ou é criada uma nova marca 
de propriedade do varejista 

Marca de terceiros ou 
licenciada 

O uso de uma marca conhecida, por meio de um contrato, com nomes de 
personalidades (Xuxa), personagens animados (Mickey, Mônica) ou 
ainda, marcas de fabricante (Nike) 

Marca registrada Marca que foi registrada legalmente (Nestlé) 

Símbolo de marca 
Parte de uma marca que não pode ser expressa em palavras (por 
exemplo: os arcos dourados do McDonald’s, o símbolo da Nike) 

Fonte: Dias (2003, p.110) 
 

Para que uma marca fique conhecida no mercado, é necessário usar diversas 

ferramentas de marketing. O trabalho de divulgação envolve o emprego combinado 

das ferramentas do marketing, que são a propaganda, a publicidade, o 

endomarketing, a identidade corporativa e visual, as promoções e merchandising, as 

ações de responsabilidade social e o relacionamento com a imprensa. 

 

6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa realizada no campus da Faculdade FAU de 

Auriflama, com os alunos dos cursos de Administração, Contábeis, Pedagogia e 

Letras, é apresentar a influência do marketing nas relações de consumo, utilizando a 

ferramenta do "top of mind" para demonstrar que a força da marca é tão intensa que 

os produtos da mesma categoria são chamados pelo nome da marca líder.  

 

6.1 O perfil dos entrevistados 

Os gráficos seguintes apresentam as informações sobre o perfil dos 

entrevistados. A partir dos dados coletados, verificou-se que 43% dos entrevistados 

eram do sexo feminino e 57% do masculino, com idade entre 18 a 30 anos (65%), 

31 a 40 anos (20%) e 41 a 50 (15%). 

 



                                                    

Gráfico 1 e 2: Faixa etária e Sexo dos entrevistados. 

  

Fonte: Top Of Mind - A marca se torna o produto, 2016. 

Conforme apresentado nos próximos gráficos, os entrevistados pertencem a 

classe econômica média/baixa, com e escolaridade de ensino médio completo e 

forte acesso a bens de consumo, inclusive meios de comunicação em massa (TV, 

rádio).  

Gráfico 3: Produtos que possuem os entrevistados. 

 

Fonte: Top Of Mind - A marca se torna o produto, 2016. 

. 
Gráfico 4 e 5: Escolaridade do chefe da família e Renda familiar. 

 

Fonte: Top Of Mind - A marca se torna o produto, 2016. 



                                                    

6.2 A marca torna-se o produto 

O gráfico 6 mostra a imagem dos produtos mais comuns utilizados e 

comercializados, elucidando a relação que os entrevistados apresentaram ao 

confundir nome da marca com o produto.  

 

Gráfico 6: Relação entre marca e produto. 

 

Fonte: Top Of Mind - A marca se torna o produto, 2016. 

 

6.3 Fatores de influência 

O gráfico 7 demonstra quais os fatores de influência que remetem o produto, 

com 55% temos o nome do mesmo, relacionado com a marca. Assim, os 

entrevistados, denominaram o amido de milho como Maisena, a marca mais 

procurada e notória desse seguimento de produto. Além disso, a propaganda 

influenciou na escolha do produto para 43% dos entrevistados, e a qualidade do 

produto pouco ou nada intervêm na aquisição do mesmo. 

 

Gráfico 7: Fatores que influenciam na lembrança de um produto. 

 

Fonte: Top Of Mind - A marca se torna o produto, 2016. 

 



                                                    

Segundo o gráfico 8, 100% dos entrevistados já assistiram ou tiveram acesso 

a propagandas dos produtos que são conhecidos pelo nome de suas marcas. 

 

Gráfico 8: Frequências (%) dos entrevistados que viram ou assistiram propagando 

do produto 

 

Fonte: Top Of Mind - A marca se torna o produto, 2016. 

 

Portanto, é essencial fazer uso das propagandas para atingir o maior 

número de pessoas e consequentemente obter mais interessados no produto ou 

serviço de consumo, tornando-o "Top of Mind" da sua categoria. 
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